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Abstrakt 

 
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace Domov 

důchodců Český Dub. Cílem této práce je prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů  

a finanční analýzy zhodnotit hospodaření organizace a podat návrhy a doporučení ke 

zlepšení. V první části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky k danému tématu, 

další část je zaměřena na analýzu hospodaření a poslední část obsahuje návrhy  

a doporučení na zlepšení hospodaření organizace. 

 

 

 

Abstract 

 
The master thesis evaluates the finances of the Domov důchodců Český Dub. The aim 

of this work is the cost-benefit analysis and financial analysis of the organization and to 

submit suggestions and recommendations to improve the economy of the organization. 

The first part of this work summarizes the theoretical knowledge of the topic, the 

second part focuses on the economic analysis, and the last part contains suggestions and 

recommendations to improve the economy of the organization. 
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Úvod 

V tržní ekonomice působí jednak podnikatelské subjekty zřizované primárně s cílem 

dosažení zisku, jednak subjekty veřejného neziskového sektoru, kde je cílem především 

naplnění veřejného zájmu. Organizace neziskového sektoru jsou v naší společnosti 

stejně nepostradatelné jako sektor ziskový, a proto je nutné věnovat mu pozornost.  

 

Princip hospodaření těchto organizací se od ziskového sektoru v mnohých ohledech liší. 

Základním rozdílem je, jak již název napovídá, že hlavním cílem těchto organizací není 

maximalizace zisku. Jejich povaha a obor působnosti tento požadavek ziskového 

sektoru nepředpokládá a vzhledem k vysokým nákladům spojeným s provozováním 

těchto organizací ani není možný. Proto prostředky k financování získává primárně 

z jiných zdrojů a hospodaří se svěřenými prostředky plynoucími zejména z veřejných 

rozpočtů. 

 

Předmětem této práce je zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace působící 

v sociálních službách zřízené územním samosprávným celkem – krajem. V takovém 

případě kraj v rámci své pravomoci a zabezpečení veřejně prospěšných činností zřizuje 

příspěvkové organizace, které působí jako samostatné jednotky, ale jsou v mnoha 

ohledech omezovány právě svým zřizovatelem. Obor působnosti takových organizací je 

zpravidla velmi nákladný, a proto je ztrátovost těchto organizací pokryta z veřejných 

prostředků (státního rozpočtu, z prostředků zřizovatele), bez nichž by nebyly schopné 

svoji činnost provozovat. 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením hospodaření příspěvkové 

organizace Domov důchodců Český Dub, která sídlí v Libereckém kraji. Jejím 

zřizovatelem je právě Liberecký kraj. Předmětem činnosti této organizace je 

poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku nebo trpí různými formami stařeckých demencí a z těchto příčin vyžadují 

pravidelnou pomoc druhé osoby. Toto je hlavní činnost organizace a za tímto účelem 

organizace vznikla. Vedle hlavní činnosti však provozuje také doplňkovou činnost, 

která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace a napomáhá k lepšímu 

využití svých hospodářských možností. 
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V této práci bude tedy zhodnocen rozbor hlavní i doplňkové činnosti organizace  

a v praktické části budou navržena opatření, která organizaci poslouží k lepšímu 

využívání svěřených prostředků, povedou ke zkvalitnění služeb v organizaci a celkovém 

zlepšení hospodaření. Důraz bude kladen především na praktickou realizovatelnost 

navržených doporučení. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této práce je zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců 

Český Dub prostřednictvím analýzy nákladů a výnosů a vybraných ukazatelů finanční 

analýzy. Na základě těchto analýz budou následovat návrhy a doporučení, které by měly 

přispět ke zlepšení hospodaření, získání dalších prostředků k financování i zkvalitnění 

služeb organizace. 

 

První část diplomové práce popisuje teoretické poznatky týkající se neziskového 

sektoru s hlavním zaměřením právě na příspěvkové organizace zřízené územním 

samosprávným celkem. Teoretická část práce zahrnuje informace ohledně 

příspěvkových organizací, které tvoří základ a výchozí bod pro zpracování praktické 

části. Vysvětluje tuto problematiku a různá specifika, která jsou s příspěvkovou 

organizací spojena. 

 

Na teoretickou část navazuje analytická část, která v úvodu popisuje základní údaje  

a informace o zkoumané organizaci. Dále obsahuje analýzu a zhodnocení nákladů  

a výnosů hlavní i doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Důležitou část tvoří 

následně finanční analýza, jež prostřednictvím vybraných ukazatelů hodnotí finanční 

zdraví organizace a společně s analýzou nákladů a výnosů slouží jako podklad pro 

stanovení návrhů a doporučení ke zlepšení.  

 

Náklady a výnosy organizace i vybrané ukazatele jsou sledovány v časové řadě šesti let 

v rozmezí 2006 – 2011. Tento časový interval poskytne ucelený pohled na sledovanou 

organizaci a především na její vývoj. Umožňuje také srovnávání jednotlivých let  

a změn, které v organizaci nastaly. 

 

Hlavní metodou vyskytující se v práci je analýza. Jednak analýza nákladů a výnosů  

a jednak finanční analýza. Z finanční analýzy byly vybrány pouze některé ukazatele, 

které byly modifikovány dle zvláštností a potřeb příspěvkové organizace. Tyto 

ukazatelé jsou přehledně rozčleněny, obsahují vždy popis a postup výpočtu, tabulku 

s hodnotami zjištěnými z výkazů organizace a s vlastními výpočty. Následuje graf 
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podávající věrný obraz o vývoji ukazatele ve sledovaných letech. Stěžejní je 

interpretace dosažených výsledků příspěvkové organizace, srovnání s doporučenými 

hodnotami a komentář k danému ukazateli. Zde je využíváno metody komparace  

a následně k celkovému zhodnocení organizace je aplikována syntéza, prostřednictvím 

které jsou nalézány vztahy mezi jednotlivými jevy a zjištění získaná analýzou jsou 

sjednocována v celek. 

 

Jednotlivé analýzy slouží k vyjádření současného stavu v organizaci a k odhalení 

slabých míst, se kterými se organizace potýká. Z těchto zjištění vyplynou návrhy  

a doporučení na zlepšení hospodaření a celkového fungování organizace. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Veřejný sektor a národní hospodářství 

Národní hospodářství, představující veškerou hospodářskou činnost na určitém státním 

území, můžeme členit z několika kritérií. Jedním z významných kritérií, které je vhodné 

v souvislosti s daným tématem diplomové práce zmínit, je kritérium financování 

provozu a rozvoje. V tomto případě členíme národní hospodářství na: 
1
 

 ziskový (tržní sektor), jehož cílem je dosahování zisku, provoz a obnova je 

realizována z tržeb za prodané statky na principu nabídky a poptávky za tržní 

ceny,  

 

 neziskový (netržní) sektor, kde není cílem dosažení zisku, ale především 

naplnění veřejného zájmu, který se dále člení na: 

 

- veřejný neziskový sektor (dále jen veřejný sektor),  

- soukromý neziskový sektor, 

- sektor domácností. 

 

Organizace hodnocená v praktické části práce spadá do poskytování služeb ve veřejném 

sektoru. „Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, ve které jsou ve veřejném 

zájmu uspokojovány potřeby společnosti a občanů formou statků prostřednictvím 

veřejných služeb, je financována převážně z veřejných rozpočtů, je řízena a spravována 

veřejnou správou, rozhoduje se v ní převážně veřejnou volbou a podléhá veřejné 

kontrole“. 
2
 

 

Charakteristickým rysem veřejných statků je, že jsou více či méně užitečné pro celou 

společnost a jsou spotřebovávány kolektivně. Dochází u nich k tzv. tržnímu selhání, 

                                                 
1
 REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2007. s. 18. 

2
 STRECKOVÁ, Y. Teorie veřejného sektoru. 1998. s. 22. 
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tzn., že soukromý sektor nemůže či nemá zájem zajistit dané statky v požadované 

kvantitě a kvalitě a proto jsou zabezpečovány státem a územní samosprávou.
3
 

 

Dalším rysem je tedy také jejich nesoběstačnost, nelze je realizovat na principu 

samofinancování, protože náklady na ně vynaložené jsou zpravidla vyšší než příjmy 

dosahované od spotřebitelů. Můžeme se také setkat s partnerstvím veřejného  

a soukromého sektoru, kdy dochází k jejich vzájemné spolupráci v poskytování 

veřejných služeb, tzv. Public Private Partnership (PPP). 

 

2.2 Příspěvkové organizace 

Příspěvkové organizace jsou typem neziskové organizace založené za účelem 

poskytování veřejných statků. Jedná se o právnické osoby, které vznikají a zanikají 

rozhodnutím jejich zřizovatele. Jsou zřizovány pro činnosti, které jsou zpravidla 

neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu.
4
 

 

Tyto organizace působí zejména v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, obrany, 

bezpečnosti, správy majetku, kultury aj. Příspěvkové organizace se zapisují do 

obchodního rejstříku na návrh zřizovatele. 

 

2.2.1 Formy příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace členíme dle jejich zřizovatele do dvou hlavních skupin, a to 

příspěvkové organizace státu a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 

Mezi těmito organizacemi je rozlišný způsob hospodaření s majetkem a v účetní 

problematice.  

                                                 
3
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 2004. s. 23. 

4
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. 2010. s. 59. 
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 příspěvkové organizace státu – tyto organizace jsou zřizované státem nebo 

organizačními složkami státu v podobě např. ministerstev nebo jiných právních 

úřadů státu, dle zákona č. 218/2000 Sb.
5
 

 

 příspěvkové organizace územních samosprávných celků (dále jen 

příspěvkové organizace) – jsou zřizované územními samosprávními celky a při 

svém hospodaření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.
6
 

 

Praktická část této práce je zaměřena na příspěvkovou organizaci zřízenou krajem, proto 

veškeré další teoretické poznatky budou směřovány převážně na příspěvkové 

organizace územních samosprávných celků.  

 

2.2.2 Územní samosprávné celky 

Dle Ústavy České republiky
7
 jsou územní samosprávné celky (dále jen ÚSC) územními 

společenstvími občanů, které mají právo na samosprávu. 

  

V České republice se můžeme setkat se dvěma druhy ÚSC, a to: 

 základní územní samosprávné celky (ZÚSC) – jedná se o obce, které jsou 

součástí vyššího územního samosprávného celku a řídí se dle Zákona  

č. 128/2000 Sb.
8
, 

 

 vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) – jedná se o kraje, které se řídí 

Zákonem č. 129/2000 Sb.
9
 

 

                                                 
5
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů  

 (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

6
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

8
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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 Organizace zřizované ÚSC 

 

ÚSC nemusí a mnohdy ani nemůže veškeré veřejné statky zajišťovat samostatně, ale 

může zřídit některou z organizací uvedených v tabulce č. 1. To povede mj. 

k hospodárnějšímu využívání majetku k zabezpečení veřejně prospěšných činností. 

 

Tab. 1: Organizace zakládané a zřizované ÚSC  

Obec Kraj 

Organizační složky Organizační složky 

Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace 

Obchodní společnosti (a. s., s. r. o.) Obchodní společnosti (a. s., s. r. o.) 

Obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost 

Školské právnické osoby podle školského 

zákona 

Školské právnické osoby podle školského 

zákona 

Veřejné výzkumné instituce Veřejné výzkumné instituce 

Veřejná ústavní zdravotnická zařízení Veřejná ústavní zdravotnická zařízení 

(Nadace, nadační fond) (Nadace, nadační fond) 

(Družstvo) (Družstvo) 

Svazek obcí  

Zájmová sdružení právnických osob (obec 

s jinými subjekty) 

Zájmová sdružení právnických osob (kraj 

s jinými subjekty) 

Mezinárodní sdružení místních orgánů 

nebo právnická osoba na základě smlouvy 

o spolupráci 

Mezinárodní sdružení se zahraničními 

partnery (územními samosprávnými 

celky) 

Zdroj: Upraveno dle OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních 

účetních jednotek – po novele zákona o účetnictví. 2011. s. 6. 

  

2.2.3 Zřízení příspěvkové organizace  

O zřízení příspěvkové organizace rozhoduje výhradně zastupitelstvo příslušného ÚSC. 

Na základě tohoto rozhodnutí zřizovatel vydá zřizovací listinu, která musí obsahovat 

určité podstatné náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.
10

 Příspěvková organizace může 

být zřízena na dobru určitou nebo neurčitou. 

 

                                                 
10

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Jak již bylo řečeno, příspěvková organizace se zapisuje do Obchodního rejstříku, návrh 

na zápis podává opět její zřizovatel, tedy obec nebo kraj a musí být podán nejpozději do 

15 dnů ode dne, kdy organizace vznikla. Do stejné doby musí zřizovatel oznámit 

Ústřednímu věstníku České republiky, vydávaném Ministerstvem spravedlnosti 

skutečnosti o zřízení, znění zřizovací listiny, o zrušení a sloučení příspěvkové 

organizace. Účelem zřízení příspěvkové organizace mohou být pouze takové činnosti, 

které spadají do samostatné působnosti zřizovatele (ÚSC). 
11

 

 

 Zřizovací listina PO musí obsahovat: 
12

 

 úplný název zřizovatele, (je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu), 

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace, (název přitom musí 

vylučovat možnost záměny s jinou příspěvkovou organizací), 

 vymezení hlavního účelu, pro který je zřízena a předmět její činnosti, 

 označení statutárních orgánů a také způsobu, jakým vystupují jménem 

organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel předává 

příspěvkové organizaci k jejímu hospodaření (dále jen svěřený majetek), 

 vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby se svěřeným 

majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena, (zejména se uvedou 

práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným 

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

případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, 

pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená 

s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům apod.), 

                                                 
11

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

12
 § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  

 pozdějších předpisů. 
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 okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové 

organizace, které musí být vždy povoleny zřizovatelem příspěvkové organizace,  

 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena. 

 

2.2.4 Statutární orgán příspěvkové organizace 

Jedním z bodů zřizovací listiny je povinnost jmenovat statutární orgány a stanovit, 

jakým způsobem mohou vystupovat jménem organizace. Ačkoli to zákon 

nepředepisuje, obvykle bývá jako statutární orgán příspěvkové organizace označena 

jedna osoba a to ředitel/ředitelka. Funkce ředitele je obsazována jmenováním, a to ve 

smyslu a podle §33 zákona č. 262/2006 Sb.
13

  

 

V zákoně není předepsáno, který orgán (zda zastupitelstvo či rada) o jmenování do 

funkce statutárního orgánu rozhodne, a je to tedy na vůli zřizovatele. Jmenování do 

funkce ředitele nemusí předcházet výběrové řízení a samotným jmenováním se ředitel 

stává statutárním orgánem organizace a zároveň jejím zaměstnancem. 

 

Ředitel je povinen jednat jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými 

předpisy, odpovídá za činnost a hospodaření organizace, vydává vnitřní předpisy 

právnické osoby, nese také plnou zodpovědnost za důsledky porušení rozpočtové kázně 

atd.
14,15 

 

2.2.5 Finanční hospodaření příspěvkové organizace 

Hlavní zásady finančního řízení a hospodaření ve veřejném sektoru jsou založeny na 

principech hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, které jsou označovaných jako „3E“ 

(z anglických výrazů Economy, Efficiency, Effectiveness). 
16

 

 

                                                 
13

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

14
 MOCKOVČIAKOVÁ, A., PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. 2010.  

 s. 32-35. 

15
 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek.. 

  2011. s. 28. 

16
 Tamtéž, s. 8. 
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Tyto principy jsou určujícími kritérii pro hodnocení a kontrolu veřejných výdajových 

programů a povinnost postupovat podle kritérií 3E je účetním jednotkám uložena  

v zákoně č. 320/2001 Sb.
17

 (viz kapitola kontrola příspěvkových organizací). Kritéria 

vyjadřují potřebu ekonomicky účelného nakládání s veřejnými prostředky s ohledem na 

jejich vzácnost (omezenost) a stanovené výdajové cíle. 

 

Hospodárnost vyjadřuje takové použití veřejných prostředků, kdy stanovených cílů  

a úkolů organizace dosahuje s co nejnižším vynaložením zdrojů, avšak při dodržení 

odpovídající kvality. Důležité je dbát na to, aby byly při alokaci zdrojů splněny 

stanovené cíle.
18

  

 

Efektivnost (někdy označováno též jako efektivita) vyjadřuje míru dosahovaných 

výsledků. Efektivnost veřejných výdajů se může sledovat ze dvou pohledů. Prvním je 

nákladová efektivnost, kde je podstatou zjišťování toho, jaké náklady byly vynaloženy 

na jednu naturální jednotku výstupu, kde varianta s nejnižšími náklady na jednotku 

výstupu je nejefektivnější. Druhým pohledem je produktivita veřejných výdajů 

vyjadřující takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného 

rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání s objemem prostředků 

vynaložených na jejich plnění.
19

 

 

Cílem účelnosti je použití veřejných prostředků, zajišťující optimální míru dosažení cílů 

při plnění stanovených úkolů. Toto kriterium je nejvyšším druhem ze všech kritérií 3E, 

prověřuje ekonomickou racionalitu použitých zdrojů.
20

  

 

Možné je také rozšíření principu „3E“ na „6E“, kde dalšími třemi principy jsou 

spravedlnost (Equity), jehož snahou je omezení diskriminace a nepoctivosti. Dále 

prostředí (Environment) vyjadřující odpovědnost ve vtahu k životnímu a pracovnímu 

                                                 
17

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

18
 OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance -Financování  

nepodnikatelských a podnikatelských aktivit 2010. s. 38. 

19
 Tamtéž, s. 38. 

20
 Tamtéž, s. 40. 



21 

 

prostředí a etika (Ethics), která klade důraz na právní a morální chování zaměstnanců.
21

 

Hospodaření příspěvkových organizací je ovlivněno vztahem k rozpočtu zřizovatele, 

který se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že poskytují veřejné statky, 

jejichž výstup je zpravidla neziskový, nejsou finančně soběstačné a získávají finanční 

prostředky mj. z rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel poskytuje přípěvek na provoz své 

příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích 

potřeb. 

 

V této souvislosti je nutné důsledné oddělení investičních a provozních prostředků, 

které zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci: 
22

 

 příspěvek na provoz  - ten je určen na financování běžných (neinvestičních) 

potřeb, na opravy a údržbu, 

 

 příspěvek na investice – tzv. kapitálové, investiční dotace. 

 

Příspěvkové organizace tedy hospodaří s peněžními prostředky: 
23

 

 přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, 

 získanými vlastní činností, 

 s prostředky svých fondů, 

 peněžitými dary od fyzických a právnických osob, 

 s prostředky poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, 

 s dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu  

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 

těchto výdajů, 

 s dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě 

kterých jsou ČR svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu 

                                                 
21

 DVOŘÁČEK, J. Interní audit a kontrola. 2003. s. 142. 

22
 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011. s. 383. 

23
 § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

 předpisů. 
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Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska  

a programu švýcarsko - české spolupráce. 

 

Příspěvková organizace může být též odvodovou, kdy odvádí své přebytky do rozpočtu 

svého zřizovatele a to v případě kdy: 
24

 

 její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný 

ukazatel rozpočtu, 

 její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí 

zřizovatele, 

 porušila rozpočtovou kázeň, což může být způsobeno z několika důvodů, jedním 

z nich je např., že použije finanční prostředky k jinému účelu, než byl stanoven 

zřizovatelem. 

 

 Hlavní a doplňková činnost organizace 

 

Důležité je také vymezení hlavní a tzv. doplňkové činnosti organizace. Hlavní činnost 

je ta činnost, za jakým účelem byla příspěvková organizace zřízena. Doplňková činnost 

navazuje na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace a musí být schválena 

zřizovatelem.  

 

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti a sleduje se odděleně 

v účetnictví. Vzniká zejména k tomu, aby příspěvková organizace mohla efektivněji 

využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
25

 Může se 

jednat např. o pronájem nebytových prostor, hostinskou činnost aj. Výsledkem 

doplňkové činnosti by zpravidla neměla být ztráta. V případě, že organizace vytváří ve 

své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud 

zřizovatel nepovolí jiné využití zdroje. Příspěvková organizace musí v rámci doplňkové 

                                                 
24

 § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

 předpisů. 

25
 § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

 předpisů. 
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činnosti zpracovat vnitřní směrnici a v ní konkretizovat podmínky provozování těchto 

činností. 

 

2.2.6 Fondy příspěvkových organizací 

Jednou z možností hospodaření s peněžními prostředky organizace je prostřednictvím 

svých fondů. Příspěvková organizace vytváří následující fondy. 

 

2.2.6.1 Investiční fond 

Tento fond příspěvková organizace vytváří k financování svých investičních potřeb 

(může také využít investičních úvěrů nebo půjček) a jeho zdrojem jsou:
26

 

- odpisy dlouhodobého hmotného (dále DHM) a nehmotného majetku prováděné 

podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky ze státních fondů, 

- výnosy z prodeje svěřeného DHM, v případě schválení zřizovatelem, 

- dary a příspěvky od jiných subjektů, určených k investičním účelům, 

- vlastní výnosy z prodeje majetku příspěvkové organizace, 

- převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

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

půjček nebo úvěrů, k odvodu do rozpočtu zřizovatele a k posílení zdrojů určených na 

financování údržby a oprav majetku, který používá pro svou činnost. 

 

2.2.6.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP)  

Tento fond je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb určených 

zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci. Dále žákům odborných 

učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu 

do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pracovali u příspěvkové organizace, 

                                                 
26

 § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

předpisů. 
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případně rodinným příslušníkům zaměstnanců (a jiným fyzickým a právnickým 

osobám).
27

 

 

„FKSP je tvořen základním přídělem ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných 

na platy a náhrady platů a mezd, včetně odměn.“
28

 Jedná se o nákladovou položku  

a každý měsíc musí být uskutečněn převod peněžních prostředků na účet FKSP.  

 

Prostředky tohoto fondu jsou využívány jako příspěvky na kulturní, sportovní, 

společenské akce zaměstnanců, na rekreace, ke zlepšení kulturního a sociálního 

prostředí zaměstnanců, dále na půjčky zaměstnancům, peněžní dary při životním jubileu 

nebo odchodu do důchodu, příspěvky na penzijní připojištění či na stravování aj.
29

 

 

2.2.6.3 Rezervní fond  

Jedná se o fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

jeho výši schvaluje zřizovatel po skončení roku a může být snížena o případné převody 

do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace nastává 

v případě, že skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním 

příspěvkem větší než její provozní náklady. 

 

Čerpání fondu organizace používá k dalšímu rozvoji své činnosti, k úhradě ztráty za 

předchozí léta, k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

a k úhradě případných sankcí za porušení rozpočtové kázně.
30

 

 

2.2.6.4 Fond odměn  

Tento fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to 

do výše 80 %, nejvýše však do 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků 

                                                 
27

 § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

 předpisů. 

28
 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek.. 2011.  

 s. 21. 

29
 Tamtéž, s. 22. 

30
 § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

předpisů. 
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na platy a z fondu jsou hrazeny odměny zaměstnancům. (Přednostně se z fondu hradí 

případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního 

právního předpisu). Tvorba fondu je provedena příspěvkovou organizací na základě 

schválení zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem.
31

 

 

2.2.7 Majetek příspěvkových organizací 

Co se týče majetku příspěvkových organizací, hraje významnou roli její zřizovatel. 

Příspěvková organizace přímo svým jednáním nabývá majetek pro svého zřizovatele, 

nestanoví-li zákon jinak a může stanovit případy, kdy je k nabytí majetku nezbytný jeho 

předchozí písemný souhlas. 

 

Příspěvková organizace může do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný 

k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to: 
32, 33

 

 bezúplatným převodem od svého zřizovatele, kdy příspěvková organizace 

hospodaří s majetkem zřizovatele (tzv. svěřeným majetkem). Zřizovatel může 

určitý majetek bezúplatně převést příspěvkové organizaci do vlastnictví 

v případě, bude-li to vhodné k využití majetku a dalším okolnostem, 

 

 darem nebo děděním, kdy je nutný písemný souhlas zřizovatele. Tento souhlas 

je důležitý z důvodu možného dopadu přijetí daru nebo dědictví na rozpočet 

příspěvkové organizace (i zřizovatele). Tento dopad může být buď „pozitivní“, 

kdy se může např. vlivem finančního daru finanční situace organizace výrazně 

zlepšit, čímž může být snížen příspěvek na provoz od zřizovatele, nebo může 

mít spíše „negativní“ dopad na rozpočet např. vlivem vysokých nákladů na 

údržbu nebo provoz darovaného nebo zděděného majetku. 

 

                                                 
31

 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

předpisů. 

32
 PETEROVÁ. Informace Ministerstva financí - Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 2009. 

33
 PETEROVÁ, H. Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů. 2009. 
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V případě darování je nutné, aby dárce jednoznačně určil, zda má být 

obdarovaným subjektem výhradně příspěvková organizace nebo její zřizovatel. 

Pokud má být dar určen přímo příspěvkové organizaci, musí organizace návrh 

darovací smlouvy předložit zřizovateli k udělení předchozího písemného 

souhlasu. Jako příklad můžeme uvést klienta Domova důchodců, který si jakožto 

dárce přeje, aby jím darovaná věc byla svěřena pouze konkrétní příspěvkové 

organizaci. V případě, že dárce chce darovat nějakou věc zřizovateli, uzavře 

darovací smlouvu přímo s ním. Konkrétní podmínky k nabývání darů si 

zřizovatel může určit ve zřizovací listině., 

 

 jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele, zde se může jednat  

o nabytí majetku např. na základě kupní smlouvy. Zřizovatel si určí, zda bude  

o nabytí rozhodovat v jednotlivých případech nebo zda si způsob možného 

nabytí majetku vymezí ve zřizovací listině (může to omezit určitou finanční 

částkou). 

 

V případě majetku, který příspěvková organizace získala bezúplatným nabytím od 

svého zřizovatele, a který je pro ni trvale nepotřebný musí tento majetek nabídnout 

přednostně a bezúplatně zřizovateli. Až poté, pokud zřizovatel nabídku nepřijme, může 

organizace majetek převést jiné osobě pouze za podmínek stanovených zřizovatelem.
34

 

 

2.2.8 Financování příspěvkových organizací 

Financování příspěvkových organizací je provozováno na základě příspěvků (dotací  

= transferů)
35

, které získávají od svých zřizovatelů. Ve většině případů získávají 

příspěvkové organizace prostředky na provozování své činnosti pouze z jednoho zdroje 

a jsou na něm tedy plně závislé. Organizace by se měly snažit tyto zdroje diverzifikovat, 

jedna z dalších možností získávání prostředků příspěvkových organizací je zahrnuta 

v pojmu „fundraising“. 

                                                 
34

 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších  

předpisů. 

35
 V celé práci jsou synonymně užívány pojmy dotace a transfery. Pojem transfery se nově užívá od roku   

2010 místo pojmu dotace. 
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 Fundraising 

 

Pojem fundraising je spojen z anglických výrazů „fund“ (zásoba, rezerva)  

a „to raise“ (pozvednout, zřídit, opatřit)
36

 a je možné ho popsat jako: „hledání, 

získávání a pěstování zdrojů, resp. řízení a správa zdrojů, které mají pomoci 

především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostředků, dosáhnout 

stanovených cílů a naplnit poslání organizace.“
37

 

 

Zdroje získané touto činností mohou být jednak ve formě finančních prostředků, 

tak i nefinančních prostředků (např. dary, věci, informace aj.). Získané prostředky 

mohou být z domácích zdrojů i ze zahraničí.  

 

Původ prostředků organizace může plynout z:
38

 

 externích zdrojů organizace, kde podporujícím subjektem jsou: 

- veřejné zdroje (veřejná správa), získané především formou dotací 

(transferů) z kapitol státního rozpočtu na vlastní činnost a provoz a dále  

z dotací z fondů Evropské unie.  

Další formou přímého financování z veřejných rozpočtů jsou veřejné 

zakázky, které se uskutečňují při zajišťování veřejných služeb a jejich 

poskytování., 

- individuální zdroje (jednotlivci), mezi které patří dobrovolníci, členové 

organizace, příbuzní cílových skupin aj.,  

 

- soukromé zdroje v podobě jednak podniků a podnikatelů nebo nadací  

a nadačních fondů.   

 

                                                 
36

 ŠVRČINOVÁ, P. Řízení neziskových organizací II. – Fundraising. 2006. s. 5. 

37
 REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. 2010. s. 93 

38
 Tamtéž, s. 95 – 97. 
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 interních zdrojů organizace, získané vlastní činností (např. prodej 

vlastních výrobků, poradenství, kurzy, stravování, pronájmy vlastních 

prostor aj.). 

 

Osoba, která vykonává fundraisingové aktivity se nazývá fundraiser. Ten by měl 

k výkonu této činnosti disponovat určitými schopnostmi a dovednostmi. Především 

se jedná o umění jednat s lidmi, výborné komunikační dovednosti, umění 

argumentace, vyjednávání, přesvědčování, analytické a kreativní myšlení apod.
39

 

 

Mezi hlavní techniky fundraisingu patří: 
40, 41 

- hromadný formální adresný nebo neadresný dopis, 

- vyhlášení veřejné sbírky, 

- benefiční akce, 

- osobní dopis či telefonický rozhovor, 

- písemná žádost o grant,  

- fundraising „od dveří ke dveřím“, 

- pouliční fundraising, 

- osobní návštěva, 

- inzerce, 

- členské příspěvky, 

- prodej, 

- závěť (testament – fundraising), 

- online fundraising. 

 

 

2.2.9 Omezení právních úkonů příspěvkových organizací 

I když má příspěvková právní subjektivitu, k některým úkonům potřebuje písemný 

souhlas svého zřizovatele, mezi tyto úkony patří: 
42

 

                                                 
39

 REKTOŘÍK, J. a kol.Organizace neziskového sektoru – základy ekonomiky, teorie a řízení. 2010. s. 94. 

40
 Tamtéž, s. 99. 

41
 ŠVRČINOVÁ, P. Řízení neziskových organizací II. – Fundraising. 2006. s. 44 – 51. 
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 uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru (výjimka v případě půjčky pro  

zaměstnance z FKSP). K překlenutí nesouladu mezi zdroji a výdaji může od 

svého zřizovatele získat návratnou finanční výpomoc (předpokladem je 

splacení z vlastních rozpočtovaných výnosů příspěvkové organizace, 

nejpozději do 31. 3. následujícího roku), 

 pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem 

koupě, 

 přijímat protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům. 

 

Příspěvková organizace vysloveně nesmí: 
43

 

 nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry, 

 vystavovat nebo akceptovat směnky ani být směnečným ručitelem, 

 poskytovat dary jiným subjektům (výjimka svému zaměstnanci z FKSP), 

 zřizovat nebo zakládat právnické osoby, 

 mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem 

podnikání. 

 

2.2.10  Legislativní faktory a účetnictví příspěvkových organizací 

Obecně se musí příspěvkové organizace řídit následujícími zákony a vyhláškami: 

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

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                                                                                                               
42

 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek.. 2011.  

 s. 27. 

43
 OTRUSINOVÁ, M., KUBÍČKOVÁ, D. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek.. 2011.  

 s. 21. 
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 Zákon č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé zákony,  

 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o účetnictví pro příspěvkové organizace, 

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

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

 České účetní standardy pro příspěvkové organizace č. 701 až 708. 

 

Stejně jako podnikatelské subjekty, musí i příspěvkové organizace dodržovat účetní 

zásady stanovené v Zákonu o účetnictví, mezi které patří zásada nezávislosti účetních 

období, zásada opatrnosti, úplnosti, oceňování aj.  

 

Příspěvkové organizace mohou vést účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném 

rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést ty příspěvkové organizace,  

u nichž o tom rozhodne zřizovatel, a tyto účetní jednotky neoceňují majetek a závazky 

reálnou hodnotou dle § 27 Zákona o účetnictví a nepoužijí ustanovení § 59 až 64 

v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou. Dále 

příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je právě ÚSC nebo svazek obcí, 

nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. 

 

 Účetní reforma 

Je třeba zmínit, že s platností od 1. ledna 2010 dochází v oblasti veřejných financí 

k rozsáhlé reformě a přechodu na účetnictví státu.  Vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 

2010 je rozčleněno do několika fází, a to v rámci pokračování účetní reformy v oblasti 

veřejných financí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zavádění velkého množství změn 

v účetnictví, bylo rozfázování celého projektu nastaveno tak, aby byly rozloženy 

jednotlivé požadavky na dotčené účetní jednotky do více účetních období.  
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Dle harmonogramu účetní reformy Ministerstva financí ČR je celá změna naplánována 

v rozmezí let 2010 – 2013.  V jednotlivých etapách je vždy popsána problematika dané 

změny a její nejzazší termín plnění povinností účetních jednotek.
44

 

 

Tab. 2: Fáze účetní reformy a jejich naplňování pro municipální účetní jednotky 

Etapa Problematika 
První plnění povinnosti 

(nejzazší termín) 

A0 Změna směrné účtové osnovy 1. 1. 2010 

A1 Nové části a vzory účetní závěrky 20. 7. 2010 

A2 Nové metody a postupy účtování 20. 7. 2010 

A3 Účtování na podrozvahových účtech V průběhu let 2010 a 2011 

A4 Předávání účetních záznamů Dnem 20. 7. 2011 

B 
Odpisování majetku a tvorba opravných 

položek (s výjimkou pohledávek) 
Poprvé 31. 12. 2011 

C Předávání statistických dat Poprvé v červenci 2012 

D 
Konsolidace – sestavení účetních výkazů za 

Českou republiku 

Předpoklad změny – v roce 

2014 za rok 2013 

E1 Ocenění majetku 1 Kč Nejpozději do 1. 1. 2012 

E2 Ocenění majetku reálnou hodnotou Nejpozději do 1. 1. 2011 

Zdroj: Upraveno dle ˂http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc_rozfazovani_vytvoreni_ucetnictvi. 

html˃. 

 

 Cíle účetní reformy 

Základním cílem účetní reformy je „vytvoření podmínek pro efektivní zajištění 

správných, úplných a včasných informací o hospodářské situaci státu a o příslušných 

účetních jednotkách“
 45

, které byly doposud nedostačující.  

 

Mezi další významné cíle reformy patří také: 
46

 

- zkvalitnění používání účetních metod ve veřejném sektoru, které by se měly 

přiblížit pravidlům vedení účetnictví u podnikatelů, 

                                                 
44

 Harmonogram účetní reformy v letech 2011 – 2013. [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné 

  z  WWW: ˂http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc_rozfazovani_vytvoreni_ucetnictvi.html˃. 

45
 MOCKOVČIAKOVÁ, A., PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. 2010. s. 62. 

46
 Tamtéž, s. 62-63. 
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- odstranění roztříštěnosti jednotlivých evidencí a výkazů účetních jednotek 

propojených s veřejnými rozpočty a majetkem státu, 

- sestavení účetních výkazů za Českou republiku, čímž dojde ke zkvalitnění 

vykazování na úrovni vybraných účetních jednotek, 

- elektronizace a digitalizace účetních záznamů a jejich propojení s ostatními 

databázemi, 

- zajištění průběžného získávání informací nezbytných pro operativní řízení, aj. 

 

 Vznik nové vyhlášky 

S tím souvisí vznik nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.
47

, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
48

, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

některé vybrané účetní jednotky (územní samosprávné celky, svazky obcí, příspěvkové 

organizace, státní fondy podle rozpočtových pravidel, organizační složky státu). Jedná 

se o zcela novou vyhlášku, která nahrazuje dřívější vyhlášku č. 505/2002 Sb.  

 

 České účetní standardy 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb. vydalo Ministerstvo financí 

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví 

podle vyhlášky 410/2009 Sb. Tyto standardy doplňují konkrétní účetní postupy. 

 

Ke zveřejnění prvních účetních standardů došlo ke konci roku 2009 a byly použity 

prvně v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010. Následně došlo postupně ke 

zveřejnění dalších standardů, jejichž počet se ustálil na konečných osmi standardech. 

Konkrétní přehled vydaných standardů a jejich názvů je uveden v následující tabulce. 

 

                                                 
47

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

 ve znění pozdějších předpisů, pro některé účetní jednotky. 

48
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  
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Tab. 3: Přehled Českých účetních standardů 

ČÚS číslo Název 

Vydané v roce 2009  

701 Účty a zásady účtování na účtech 

702 Otevírání a uzavírání účetních knih  

Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 

703 Transfery 

704 Fondy účetní jednotky 

Vydané v roce 2010  

705 Rezervy 

706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 

707 Zásoby 

Vydané 2011  

708 Odpisování dlouhodobého majetku 

Zdroj: Upraveno dle ˂http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_ 

pravpred_60010.html˃. 

 

2.2.11 Kontrola příspěvkových organizací 

Působnost územních samosprávných celků ke kontrole příspěvkových organizací je 

dána ustanovením § 9 zákona č. 320/2001 Sb.
49

 ÚSC tedy kontrolují podle tohoto 

zákona příspěvkové organizace ve své působnosti.  

 

Kontrola hospodaření příspěvkových organizací se nazývá tzv. veřejnoprávní kontrolou, 

kdy obsah jednotlivých fází kontrol je vymezen v § 11 Zákona o finanční kontrole. Fáze 

kontrol se dělí na předběžné, průběžné a následné. Součástí kontrol je také prověřování 

přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly příspěvkových organizací a jeho 

roční hodnocení. 

 

Při předběžné kontrole je posuzováno, zda plánované a připravované operace 

odpovídají stanoveným úkolům veřejné správy a jsou v souladu s právními předpisy, 

schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými 

rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky. 

 

                                                 
49

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
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Při průběžné kontrole kontrolní orgány prověřují zejména dodržování stanovených 

podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtovávání schválených 

operací, zda je přizpůsobují při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných 

podmínek novým rizikům a zda provádějí včas a přesně zápisy o uskutečňování operací 

v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zda zajišťují 

včasnou přípravu stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv. 

 

Při následné kontrole kontrolní orgán zkoumá, zda údaje o hospodaření s prostředky 

věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků a zda tyto údaje odpovídají 

skutečnostem rozhodným pro nakládání s veřejnými prostředky. Dále zda přezkoumané 

operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, 

uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutím přijatými v rámci řízení a splňují 

kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. A v poslední řadě, zda jsou plněna 

přijatá opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik plněna.
50

 

 

Kontrolní orgán o provedené kontrole vždy sepisuje protokol, pokud byly při kontrole 

zjištěny nedostatky, uloží opatření k nápravě včetně termínu pro splnění. Příspěvková 

organizace není ze zákona povinna zřizovat vnitřní kontrolní systém v organizaci, 

zřizovatel však má možnost podle příslušných ustanovení Zákona č. 250/2000 Sb.
51

 

uložit povinnost zavést tento systém podle části čtvrté zákona o finanční kontrole.
52

 

2.2.12 Daňové povinnosti příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace jsou právnickými osobami, ale jejich zdanění vzhledem 

k povaze jejich zřizování podléhá často různým daňovým zvýhodněním. Dále budou 

popsány pouze daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. 

 

                                                 
50

 § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

51
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

52
Problematika kontrol příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem. [online].  

 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z WWW:  

˂http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/verspr_kontrola_8518.html#Problematika+kontrol+pr%C3

%A1vnick%C3%BDch+osob+z%C5%99izovan%C3%BDch+a+zakl%C3%A1dan%C3%BDch+%C3

%BAzemn%C3%ADm+samospr%C3%A1vn%C3%BDm+celkem˃. 
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2.2.12.1 Daň z příjmů právnických osob 

Daň z příjmu právnických osob je upravena Zákonem č. 586/1992 Sb.
53

 (dále ZDP)  

a posuzuje příjmy, které subjekt dosáhl podle toho, zda je bude zdaňovat nebo nebude. 

Předmětem daně jsou obecně příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání 

s veškerým majetkem, není-li uvedeno jinak.  

 

Zákon uvádí výčet právnických osob (poplatníků), které považuje za daňově neziskové 

osoby. Jedná se o poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, 

mezi ně mj. patří právě i příspěvkové organizace.
54

  

 

„Z předmětu daně z příjmů právnických osob jsou u daňových neziskových subjektů 

vyjmuty příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) 

vynaložené podle zákona o daních z příjmu v souvislosti s uskutečňováním těchto 

činností jsou vyšší, než náklady na provádění těchto činností.“
55

 

 

Poplatníci vymezení v § 18 odst. (3) Zákona o daních z příjmů, kteří nejsou založeni 

nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odst. (1) snížený 

podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč. Nutné je použít 

prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů 

(výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to 

nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V případě, že 30% 

snížení činí méně než 300 tis. Kč, lze odečíst částku ve výši 300 tis. Kč, maximálně 

však do výše základu daně.
56

 

 

2.2.12.2 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je upravena Zákonem č. 235/2004 Sb.
57

 (dále jen zákona  

o DPH). Mezi osoby povinné k dani z přidané hodnoty patří obecně všechny 

                                                 
53

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

54
 § 18 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

55
 PELC, V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 20. 

56
 § 20 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

57
 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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organizace, jejichž obrat ze samostatné ekonomické činnosti přesáhne 1 mil. Kč za  

12 po sobě následujících měsíců. Do obratu se nezapočítávají příspěvky přijaté od 

vlastních členů organizace, dotace ze státního rozpočtu nebo příspěvky od územně 

samosprávního celku, státních fondů, z grantů či rozpočtů jiných členských států nebo 

Evropského společenství, které se nepovažují za úplatu za poskytovanou službu nebo 

dodané zboží.
58

 

 

Dani z přidané hodnoty mohou tedy podléhat i takové osoby, které nevznikly za účelem 

dosažení zisku a to v případě, pokud vyvíjejí ekonomickou (podnikatelskou) činnost. 

Ekonomická činnost je pak dále členěna na osvobozenou a zdanitelné plnění. Jako 

příklad můžeme uvést stravování v domově důchodců. Obědy poskytované klientům 

domova jsou činností ekonomickou, ale osvobozenou dle § 59 Zákona  

o dani z přidané hodnoty
59

, neboť jsou poskytovány jako součást sociální služby dle 

Zákona č. 108/2006 Sb.
60

 Obědy zaměstnanců či cizích strávníků by DPH podléhaly,  

i když obědy pro zaměstnance jsou z hlediska daně z příjmu hlavní činnosti. 

 

2.2.13 Změny a rušení příspěvkových organizací 

Stejně jako v případě vzniku příspěvkové organizace, platí i pro rozdělení, sloučení, 

splynutí či zrušení organizace, že nastává dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí  

usnesením zastupitelstva.  

 

Je-li příspěvková organizace zřízená na dobu určitou, končí její existence datem 

uvedeným v rozhodnutí zastupitelstva a o jejím zřízení ve zřizovací listině. Pokud je 

zřízena na dobu neurčitou, zastupitelstvo projedná záměr zrušení organizace a rozhodne 

svým usnesením o termínu ukončení činnosti příspěvkové organizace. 

 

V případě zrušení příspěvkové organizace přecházejí práva a závazky na zřizovatele 

dnem rozhodnutí. Zřizovatel dále určí rozsah převodu práv a závazků na přejímající či 

nové organizace. Kromě toho musí vyřešit otázku osoby jmenované jako statutární 

                                                 
58

 PELC, V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 38. 

59
 § 59 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

60
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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orgán (zpravidla ředitel). Sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může nastat 

pouze u stejného zřizovatele.
61,62

 

 

2.3 Příspěvkové organizace krajů poskytující sociální služby 

Doposud byla v této práci popisována teorie příspěvkových organizací obecného 

charakteru. Kromě základních společných právních předpisů je však také třeba zmínit 

specifické právní předpisy, které upravují jednotlivé příspěvkové organizace v závislosti 

na jejich hlavní činnosti a účelu, pro něž byly zřízeny.  

 

Praktická část této práce se zaměřuje na hodnocení příspěvkové organizace zřízené 

krajem a působí v oblasti sociálních služeb. Následně budou tedy popsány další 

informace specifické pouze pro tuto oblast. 

 

 Sociální služby 

 

Sociální služby představují jeden ze základních nástrojů sociální pomoci a jejím cílem 

je především usilovat o to, aby občan získal schopnost zabezpečovat své potřeby a aby 

mu bylo umožněno v co nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti.
63,64

 Sociální služby spadají do služeb ve veřejném zájmu a řídí se Zákonem 

č. 108/2006 Sb.
65

 Dle tohoto zákona sociální služby zahrnují: 

 sociální poradenství, poskytující osobám informace k řešení jejich nepříznivé 

sociální situace a informace pro konkrétní sociální skupiny (např. pro seniory, 

osoby se zdravotním postižením apod.), 

 služby sociální péče (např. pečovatelská služba, chráněné bydlení, domovy pro 

seniory, centra denních služeb aj.), 

                                                 
61

 PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 2011. s. 383. 

62
 MOCKOVČIAKOVÁ, A., PROKŮPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. 2010. s.62. 

63
 HYÁNEK, V., PROUZOVÁ, Z., ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Neziskové organizace ve veřejných  

 službách. 2007. s. 130. 

64
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2007. s. 191. 

65
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
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 služby sociální prevence, určené k omezení sociálního vyloučení osob, které 

jsou ohroženy vlivem krizové sociální situace. 

 

Sociální služby lze poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních 

služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. O registraci rozhoduje krajský úřad 

příslušný podle sídla právnické osoby (případně ministerstvo). Sociální služby 

poskytované dle Zákona o sociálních službách jsou osvobozeny od daně z přidané 

hodnoty.
66

 

 

Veřejné služby v oblasti sociální péče spadají pod resort Ministerstva práce  

a sociálních věcí (dále jen MPSV), které určuje tzv. standardy kvality sociálních 

služeb popisující, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Je také oprávněno poskytovat 

dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Žádost podává 

příspěvková organizace na kraj a ten poté zašle žádosti souhrnně za všechny organizace 

na Ministerstvo. Dále může také provádět kontroly standardů poskytovaných služeb a 

vhodného čerpání dotace.  

 

Poskytovatel sociální služby podléhá auditu v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb.
67

  

a podle mezinárodního auditorského standardu ISA 800 – Zpráva auditora o auditu pro 

zvláštní účely. Účelem auditu je provést kontrolu vedení účetnictví k čerpání  

a využívání přidělených zdrojů z dotace. Pokud byla poskytovateli služeb na příslušný 

rok přidělena dotace od MPSV vyšší než 3 mil. Kč, musí předložit výrok auditora  

a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV.
68

 

  

Financování sociálních služeb je často závislé na tzv. „příspěvku na péči“, který je 

poskytován právě osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 

potřebné pomoci dle definovaných stupňů závislosti. Stupně závislosti určují peněžní 

                                                 
66

 PELC, V. Daňové podmínky působení neziskových subjektů. 2010. s. 50. 

67
 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 

68
 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné   

z WWW: ˂ http://www.mpsv.cz/files/clanky/7472/metodika.pdf˃. 
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částku daného příspěvku, která se v současné době pohybuje v rozmezí  

800 – 12 000 Kč.  

 

Použití příspěvku na péči umožní uživateli sociální služby hradit většinovou část 

nákladů, které jsou v této oblasti poměrně vysoké, a financování těchto nákladů v plné 

výši by bylo pro většinu uživatelů nemožné. Zpravidla je uzavřena smlouva mezi 

příjemcem a poskytovatelem sociální služby.
69

 

 

Sociální služby poskytují především tyto subjekty:
70

 

 občan, 

 rodina, 

 zájmové občanské sdružení, 

 dobročinné neziskové organizace, 

 mezinárodní humanitární organizace, 

 obec,  

 stát. 

 

Sociální služby mohou tedy poskytovat jak podnikatelské, tak i nepodnikatelské 

subjekty. Nestátní neziskové organizace jsou financovány vícezdrojově, zejména 

formou příspěvků z rozpočtů krajů a obcí, z příjmu od uživatelů a ostatních zdrojů 

(dary, nadace, Evropský sociální fond aj.). 

                                                 
69

 HYÁNEK, V., PROUZOVÁ, Z., ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Neziskové organizace ve veřejných  

službách. 2007. s. 134 – 135. 

70
 Tamtéž. s. 144. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

3.1 Základní informace o subjektu 

Název organizace: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace 

Sídlo: Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub 

Internetové stránky: www.ddceskydub.cz 

 

 

 

 

Domov důchodců (dále jen Domov) má dlouhodobou historii, svůj účel plní již od roku 

1947. Od 1. července 2004 je Domov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je Liberecký kraj. Organizace provozuje svoji činnost na základě zřizovací 

listiny, kterou schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 331/09/ZK 

s platností od dne 28. 10. 2009. Zřizovací listina byla přijata v souladu s ustanovením 

§27 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.
71

 a podle ustanovení §35 odst. 2 písm. j) zákona 

č. 129/2000 Sb.
72

  

 

                                                 
71

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

72
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Obr. 1, 2: Domov důchodců Český Dub (Zdroj: Domov důchodců. [online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. 

Dostupné z WWW: ˂http://www.ddceskydub.cz/index.php?str=galerie˃). 
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Posláním Domova je poskytování nepřetržité individuální podpory seniorům, kteří jsou 

pro svoji sníženou soběstačnost odkázáni na pomoc druhé osoby. Hlavní účel činnosti 

organizace dle zřizovací listiny je rozdělen na 2 služby, a to na domov pro seniory  

a domov se zvláštním režimem.  

 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Domov se zvláštním režimem je určen pro pobytové služby osobám se stařeckou, 

Alzheimerovou a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Obě tyto 

služby tedy tvoří hlavní činnost organizace, ale v účetnictví se sledují odděleně.
73

 

 

Kapacita zařízení je v současné době 100 lůžek. Z toho 67 míst domova pro seniory  

a 33 lůžek domova se zvláštním režimem. Počet zaměstnanců v organizaci je 

momentálně 67 pracovníků. Ubytování je poskytováno ve 3 lůžkových, 2 lůžkových  

a 1 lůžkových pokojích, což se odráží na výši ceny, kterou si organizace stanovila. Výše 

úhrad za pobyt a poskytovanou péči je však stanovena Zákonem 108/2006 Sb.
74

  

a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí 505/2006 Sb.
75

 a organizace se musí 

těmito nařízeními řídit. 

 

Klient, který má zájem o umístění do Domova, musí podat žádost o poskytnutí sociální 

služby a vyplnit formulář. Součástí musí být také vyjádření ošetřujícího lékaře  

o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby. Komise veškeré tyto podklady 

posoudí a dále zpravidla následuje návštěva klienta v jeho domácím prostředí  

a projednání dalších podmínek.  

 

                                                 
73

 Domov důchodců Český Dub. Informace pro žadatele. [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Dostupné z   

 WWW: ˂http://www.ddceskydub.cz/index.php?str=poslani˃. 

74
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

75
 Vyhláška 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
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Organizace je členěna na dva úseky, a to provozně – ekonomický úsek a úsek obslužné 

péče. Provozně – ekonomický úsek je tvořen v čele ředitelem, pod něhož spadá 

ekonomka, která zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti. Ekonomka je vedoucím 

pracovníkem pro mzdovou účetní, referentku stravování a dále vede pracovníky 

prádelny. Referentka stravování spolupracuje a vede zaměstnance v kuchyni. Do úseku 

obslužné péče jsou zahrnuti 2 sociální pracovníci, 8 zdravotních sester a převážný počet 

zaměstnanců v tomto úseku tvoří pracovníci přímé péče. Organizace také zaměstnává  

pracovníky údržby a  úklidu. 

 

Příspěvkové organizaci je zřizovatelem povolena k lepšímu využití svých 

hospodářských možností doplňková činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět 

činnosti organizace. Jedná se o hostinskou činnost a pronájem nebytových prostor. 

Hostinská činnost představuje vaření obědů pro externí zákazníky mimo klienty 

organizace a její zaměstnance. Co se týče pronájmu nebytových prostor, organizace 

vzhledem k volným prostorám v areálu budovy pronajímá ordinaci všeobecnému lékaři. 

Organizace sídlí v budově bývalého zámku. Prostory v objektu jsou velmi rozsáhlé  

a nejsou zcela efektivně využívány. 

 

3.2 Financování organizace 

Organizace hospodaří s několika zdroji. Jedná se především o příspěvky z rozpočtu 

zřizovatele, v tomto případě Libereckého kraje, které jsou poskytovány na dlouhodobý 

majetek, kde se jedná o účelovou dotaci, která musí být využita pouze na dlouhodobý 

majetek a také na provoz. Dalším zdrojem jsou dotace na provoz ze státního rozpočtu na 

základě žádosti na MPSV. Tyto prostředky jsou organizaci předávány také 

prostřednictvím zřizovatele.  

 

Dále samozřejmě hospodaří s výnosy z hlavní činnosti organizace, tedy úhrady od 

klientů za stravu, ubytování a jiné služby. V menší míře mezi zdroje patří také 

prostředky získané vlastní činností, tedy výnosy z doplňkové činnosti organizace  

a ostatní příjmy, např. dary.  
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3.2.1 Přijaté příspěvky a dotace  

Následující tabulka zachycuje přehled všech přijatých příspěvků a dotací v letech  

2006 – 2011. Příspěvky a dotace organizace získává na provoz, a to ze státního rozpočtu 

a také z rozpočtu ÚSC, a dále na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC. Dotace na 

provoz ze státního rozpočtu je v tabulce dále členěna pro lepší představu na částky,  

o které organizace žádala, a na hodnoty, které skutečně získala. 

 

Tab. 4: Přehled přijatých příspěvků a dotací v letech 2006 - 2011 (v tis. Kč) 

Rok 

Žádost o 

dotaci ze 

SR 

Přijatá 

dotace na 

provoz ze 

státního 

rozpočtu 

Rozdíl 

mezi 

žádostí 

a 

přijatou 

dotací 

Přijatá 

dotace na 

provoz 

z rozpočtu 

ÚSC 

Přijatá 

dotace na 

dlouhodobý 

majetek 

z rozpočtu 

ÚSC 

Přijaté 

dotace 

celkem 

2006 - - - 18 137,17 731,96 18 869,13 

2007 17 103,00 16 000,00 1 103,00 455,00 374,00 16 829,00 

2008 16 240,00 13 663,60 2 576,40 635,50 - 14 299,10 

2009 13 809,70 9 000,00 4 809,70 2 799,00 - 11 799,00 

2010 9 400,00 7 917,00 1 483,00 4 765,52 - 12 682,52 

2011 8 230,00 6 038,00 2 192,00 6 195, 49 412,00 12 645,49 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

3.2.1.1 Dotace na provoz ze státního rozpočtu 

Poskytovatel služeb podává v průběhu září žádost o dotaci ze státního rozpočtu, 

v následujícím období sestavuje rozpočet, který je předkládán zřizovateli organizace. 

Výsledky dotačního řízení jsou zveřejňovány na stránkách MPSV v průběhu února  

a následně během března organizace obdrží rozhodnutí o přidělené dotaci.  
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Dotační prostředky jsou organizaci přidělovány ve třech splátkách:
76

 

• 1. splátka – 40 % přiznané dotace – do 31. 3, 

• 2. splátka – 30 % přiznané dotace – do 31. 5, 

• 3. splátka – 30 % přiznané dotace – do 30. 9. 

 

Do 15. února musí organizace provést finanční vypořádání dotací za předchozí účetní 

období. V případě nedočerpání se dotace vrací MPSV. 

 

Graf 1: Dotace na provoz ze státního rozpočtu v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

Jak ukazuje graf č. 1, v roce 2006 byla dotace ze státního rozpočtu nulová a kladných 

hodnot dosahuje až od roku 2007, kdy vstoupil v platnost nový Zákon o sociálních 

službách a tím se změnil způsob financování organizace. V roce 2007 dosáhla tato 

dotace nejvyšší hodnoty a postupně každým rokem klesá. To je způsobeno tím, že stát 

přestává tyto organizace v takové výši dotovat a ponechává to na financování 

zřizovatele, tedy Libereckého kraje.  

                                                 
76

 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výsledky dotačního řízení. [online]. 2011 [cit. 2011-11-10].  

 Dostupné z  WWW: ˂http://www.mpsv.cz/cs/12034˃. 
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Ve všech letech je možné vidět, že organizace požadovala vyšší částku dotace, než 

kterou získala. V roce 2010 se organizace proti získanému příspěvku odvolala a došlo 

k navýšení dotace na částku necelých 8 mil. Kč. V případě odvolání a žádosti o vyšší 

částku dotace však organizace nemá žádný právní nárok a není podmínkou, že dotace 

bude navýšena. 

 

Organizace čerpá prostředky získané dotací na výdaje na hrubé mzdy a na odvody na 

úhrady sociálního a zdravotního pojištění. Na konci účetního období dochází 

k vyúčtování této dotace a nevyčerpané prostředky získané touto dotací se vrací zpět 

MPSV. Sledovaná organizace ale veškeré prostředky ve všech letech vyčerpala a nic 

zpět MPSV nevracela. 

 

 Dotace na provoz z rozpočtu ÚSC 

 

Graf 2: Dotace na provoz z rozpočtu ÚSC (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

Provozní příspěvek od zřizovatele dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2006, tedy v roce, 

kdy organizace ještě nezískávala prostředky ze státního rozpočtu. V roce 2006 a 2007 

byl provozní příspěvek poměrně nízký, to bylo způsobeno, jak již bylo řečeno změnou 

Zákona o sociálních službách, kdy v těchto letech byly vysoké dotace na provoz ze 

státního rozpočtu. 
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Příspěvek na provoz od zřizovatele se zvyšuje na základě snížené dotace ze státního 

rozpočtu. Zřizovatel dorovnává krácenou dotaci Ministerstva, zatím vždy došlo ke 

kompenzaci od MPSV na základě zjištění z rozpočtu. Tato dotace se neustále zvyšuje,  

a to z důvodu, že Ministerstvo chce, aby organizace byly spíše financovány svým 

zřizovatelem.  

 

Tento vývoj je poměrně zřetelný, ještě v roce 2008 byla organizace dofinancovávána 

z 96 % ze státního rozpočtu a toto procento se neustále snižuje. V roce 2010 se hodnota 

dostává na 62 % a v roce 2011 je organizace již z větší části financována ÚSC a to  

52 %. 

 

3.2.1.2 Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC 

Dle potřeb organizace může získat dotaci na dlouhodobý majetek, žádost o tuto dotaci 

je podávána zvlášť, jedná se o investiční peníze, které si organizace žádá na konkrétní 

účel.    

 

Graf 3: Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

Jak je zřejmé z grafu, tato dotace byla nejvyšší v roce 2006, kdy organizace přijala 

dotaci na doplatek 3. splátky na lůžkový výtah, jehož výstavba byla zahájena v roce 

2005. V roce 2007 získala dotaci na pořízení elektrického zvedáku pro klienty a na 
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zažehlovací lis pro značení prádla klientů. V letech 2008 – 2010 nebyla organizaci 

přidělena žádná dotace. Příkladem poslední účelové dotace získané v roce 2011 byla 

dotace na pořízení nového osobního automobilu. 

  

V případě investičního majetku pořizovaného do hodnoty 500 tis. Kč na základě 

předchozího schválení radního Libereckého kraje organizace provádí výběrové řízení ve 

vlastní režii (tzv. zakázka malého rozsahu). V případě větších zakázek nad 500 tis. Kč 

(nadlimitní zakázky) provádí výběrové řízení i zajišťuje zakázku investiční odbor 

Libereckého kraje. Po ukončení investiční akce si organizace si zařazuje majetek na 

základě předávacího protokolu, kde si navyšuje vstupní cenu nebo zařadí do užívání. 

 

3.2.2 Úhrady od klientů organizace 

3.2.2.1 Úhrady za ubytování 

Dalším zdrojem, se kterým organizace hospodaří, jsou úhrady za ubytování včetně 

služeb vybíraných od klientů. Následující tabulka zachycuje vývoj a změny výše 

vybíraných částek za ubytování. 

 

Tab. 5: Ceník bydlení včetně služeb (za 1 den) 

Typ pokoje 
Částka (Kč) 

2007 2008 2009 2010 2011 

Jednolůžkový, spol. koupelna 100 100 140 140 140 

Jednolůžkový, vlastní soc. zařízení - - - 180 180 

Dvoulůžkový, spol. soc. zařízení 90 90 130 130 130 

Dvoulůžkový, vlastní soc. zařízení 100 100 140 140 140 

Třílůžkový   70   70 120 120 120 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Uvedené částky v tabulce č. 5 představují částku za ubytování včetně služeb a to úklid, 

praní prádla a žehlení. Platby za poskytování sociálních služeb v Domovech pro seniory 

jsou dány Zákonem o sociálních službách, a Předpisem k provedení zákona o sociálních 

službách č. 505/2006 Sb. Maximální výše úhrady za ubytování činí 180 Kč denně.  

Tímto je organizace limitována při stanovení vybírané výše úhrad, maximální výše 

úhrady však dosahuje pouze v případě jednolůžkového pokoje s vlastním sociálním 

zařízením, který organizace vybudovala v roce 2010. V případě ostatních úhrad došlo 
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v roce 2009 k navýšení ceny a jejich výše se od této doby neměnila. Konkrétní částky 

získané organizací jsou blíže popsány v kapitole Výnosy z hlavní činnosti. 

 

3.2.2.2 Příspěvky na péči (na bezmocnost) 

Dále organizace získává prostředky také z příspěvků na péči (na bezmocnost)
77

, které 

jsou přidělovány klientům podle stupně jejich závislosti na cizí pomoci.  

 

Do roku 2006 byly příspěvky nazývány příspěvky na bezmocnost. Tyto příspěvky byly 

rozčleněny na 3 stupně: 

  Tab. 6: Příspěvky na bezmocnost v roce 2006 

Stupeň závislosti Příspěvek (Kč/měsíc) 

Částečná    480 
Převážná    960 

Úplná 1 800 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle Zákona o sociálních službách 

  

Od roku 2007 se s účinností nového Zákona o sociálních službách název změnil na 

příspěvek na péči a byly stanoveny následující 4 stupně: 

 Tab. 7: Příspěvky na péči v roce 2007 

Stupeň závislosti Forma Příspěvek (Kč/měsíc) 

1. lehká závislost  2 000 

2. středně-těžká  4 000 

3. těžká závislost  8 000 

4. úplná závislost 11 000 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle Zákona o sociálních službách  
 

                                                 
77

 Do roku 2006 užíván pojem příspěvek na bezmocnost. Od roku 2007 se vznikem zákona č. 108/2006  

 Sb., o sociálních službách užíván název příspěvek na péči.  
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S účinností od 1. 1. 2009 se příspěvek úplné závislosti zvýšil na 12 tis. Kč, ostatní 

příspěvky zůstaly ve stejné výši beze změny. Od roku 2011 byl 1. stupeň závislosti 

snížen na 800 Kč. 

 

Organizace při výběru klientů upřednostňuje občany, kterým byl příspěvek na péči 

přidělen ještě před nástupem do zařízení anebo mu bude přidělen po přehodnocení jeho 

stavu při nástupu do Domova, a to z toho důvodu, že klienti bez tohoto příspěvku 

nepotřebují celodenní péči. Tento příspěvek po přijetí klienta náleží v plné výši 

poskytovateli sociálních služeb, tedy organizaci.  

 

V Domově jsou ubytováni i klienti bez tohoto příspěvku. Jedná se ale spíše o klienty, 

kteří jsou v organizaci umístěni již delší dobu, kdy organizace neměla tuto podmínku 

stanovenou anebo jsou výjimečně přijímáni i klienti bez příspěvku, protože pro přijetí 

není povinně dáno zákonem, že klient musí příspěvek pobírat. Organizace vrací 

příspěvek na péči pouze v případě, že je klient déle než 1 měsíc v nemocnici a to 

poskytovatelům, což jsou momentálně úřady práce. V následujících tabulkách je 

zachycen vývoj v počtech přijatých klientů dle příspěvků na péči. 

 

Tab. 8: Přehled klientů organizace s příspěvky na bezmocnost 

Příspěvek Počet klientů v roce 2006 

Částečná  22 

Převážná  34 

Úplná  21 

Bez příspěvku  23 

Celková kapacita 100 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 
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Tab. 9: Přehled klientů organizace s příspěvky na péči 

Příspěvek 
Počet klientů 

2007 2008 2009 2010 2011 

1. stupeň 24  23  18  13  16 

2. stupeň 34  29  26  23  22 

3. stupeň 18  19  27  26  26 

4. stupeň  1  19  25  35  29 

Bez příspěvku 21  10   6   5   7 

Celková kapacita 98 100 102 102 100 

Zdroj:Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Z tabulky je zřejmé, že počet přijímaných klientů s příspěvkem na péči se neustále 

zvyšuje. V roce 2007 tvořil počet klientů bez příspěvku přibližně 20 %, kdežto v roce 

2011 pouze 7 %. Také počet klientů s vyšším stupněm závislosti se zvyšuje, což se také 

odráží ve výši celkové hodnoty z příspěvků. Celkové částky, které organizace 

z příspěvků získává, jsou blíže popsány v kapitole Výnosy z hlavní činnosti organizace. 

 

3.3 Analýza nákladů a výnosů 

Následující kapitola je věnována analýze nákladů a výnosů. Strukturu nákladů a výnosů 

je organizace povinna rozlišovat dle toho, zda jsou vázány na hlavní nebo doplňkovou 

činnost, proto jsou blíže popsány pro každou činnost zvlášť. Jednotlivé položky jsou 

analyzovány v rozmezí let 2006 – 2011. 
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3.3.1 Náklady hlavní činnosti 

Tab. 10: Náklady na hlavní činnost v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

Náklady – 

hlavní činnost 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba 

materiálu 
4 691,20 5 487,25 4 766,47 4 895,57 4 381,14 3 477,46 

Spotřeba energie 2 541,24 2 302,07 2 783,54 2 534,08 2 418,89 2 494,35 

Opravy a 

udržování 
1 535,90 2 225,81 1 933,26 760,37 1 953,92 2 121,69 

Cestovné 9,90 14,78 29,92 25,97 4,13 6,00 

Náklady na 

reprezentaci 
4,00 5,93 5,98 3,99 3,99 4,00 

Ostatní služby 443,69 725,62 731,00 668,72 762,11 701,71 

Mzdové náklady 12 760,43 13 571,00 14 180,00 15 198,00 16 041,00 16 285,00 

Zákonné sociální 

pojištění 
4 433,43 4 746,15 4 963,97 4 942,55 5 461,99 5 516,01 

Ostatní sociální 

pojištění 
54,30 55,08 61,09 61,87 66,71 70,10 

Zákonné sociální 

náklady 
254,25 271,08 283,61 303,91 321,18 165,79 

Ostatní sociální 

náklady 
- - - 29,97 36,63 120,54 

Ostatní daně a 

poplatky 
- - - 10,30 - - 

Jiné ostatní 

náklady 
102,48 131,38 122,16 112,11 107,26 213,16 

Odpisy z DNM a 

DHM 
452,04 471,33 481,72 333,40 341,35 352,63 

Náklady 

z odepsaných 

pohledávek 

- - - - 0,36 2,67 

NÁKLADY 

CELKEM 
27 282,86 30 007,48 30 342,72 29 880,81 31 900,66 31 531,11 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Hlavní položku nákladů ve všech sledovaných obdobích tvoří mzdové náklady, které až 

do roku 2010 rostly každým rokem o více než 600 tis. Kč. Rozdíl mezi rokem 2010  

a 2011 nebyl tak výrazný a to z důvodu zachování obdobné výše mezd. V této 

souvislosti bylo provedeno
78

 srovnání počtu zaměstnanců v organizacích s obdobným 

                                                 
78

 Autorka tohoto textu provedla srovnání mezi organizacemi s obdobnou velikostí v Libereckém kraji. 
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počtem klientů, aby se případně zabránilo zaměstnávání nadměrného počtu pracovníků. 

Ze zjištěných výsledků ale nebyl prokázán přebytek zaměstnanců, který by neúměrně 

zvyšoval mzdové náklady organizace a nedochází tedy k neefektivnímu využívání 

peněžních prostředků. 

 

 Další výraznou položkou jsou náklady na spotřebu energie, její výše je samozřejmě 

velmi ovlivňována náklady na vytápění objektu. Velkou úsporou energie bylo technické 

zhodnocení kotelny v roce 2009, které se promítlo do snížení nákladů od tohoto roku. 

Také položky zákonné sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance se vlivem růstu 

hrubých mezd neustále mění a v roce 2011 dosáhly až výše 5,5 mil Kč. V průběhu 

analyzovaných let se také měnila výše velikosti sazby odvodu. Výše zákonného 

sociálního pojištění samozřejmě přímo neodpovídá procentu odvodu, protože ve 

mzdových nákladech jsou zahrnuty i mzdy vyplácené na základě dohod o provedení 

práce, ze kterých se odvod neplatí. 

 

 

Graf 4: Celkové náklady hlavní činnosti v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

Jak je možné vidět z grafu 4, celkové náklady hlavní činnosti až do roku 2008 rostly  

a až v roce 2009 byl zaznamenán pokles celkových nákladů. To bylo způsobeno 

především nižšími náklady na opravy a udržování, organizace měla v tomto roce 

výrazně omezený rozpočet na tuto činnost. Nejvyšších celkových nákladů ve 
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sledovaných letech bylo dosaženo v roce 2010, kdy se opět zvýšily náklady na opravy  

a udržování a v tomto roce byla zahájena oprava objektu.   

 

3.3.2 Výnosy hlavní činnosti 

Mezi výnosy jsou zařazeny samozřejmě i veškeré poskytnuté příspěvky a dotace.  

V tabulce 11 je tedy možné sledovat veškeré výnosy včetně těchto příspěvků a dotací  

a jsou zahrnuty i v celkové sumě výnosů. V tabulce 12 jsou zachyceny celkové výnosy 

bez příspěvků a dotací pro lepší představu o skutečných výnosech organizace. 

 

Tab. 11: Výnosy hlavní činnosti včetně příspěvků a dotací v letech 2006 - 2011(v tis. Kč) 

Zdroj: Účetní výkazy organizace 

 

Tab. 12: Celkové výnosy bez příspěvků a dotací v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

Celkové 

výnosy bez 

příspěvků a 

dotací  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

9 098,40 13 551,75 16 036,53 17 952,49 19 300,79 19 294,72 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

Výnosy – hlavní 

činnost  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby z prodeje 

služeb 
8 266,66 13 236,73 15 816,91 17 875,14 19 068,17 18 759,93 

Úroky 48,24 106,92 102,71 33,01 - - 

Výnosy z prodeje 

DHM kromě 

pozemků 

- - - - 11,10 13,60 

Zúčtování fondů 742,34 158,58 60,01 10,20 - 376,50 

Jiné ostatní 

výnosy 
41,16 49,52 56,90 16,81 188,98 113,32 

Tržby z prodeje 

dlouhodobého 

NM a HM 

- - - 17,33 - - 

Úroky - - - - 32,54 31,37 

Příspěvky a 

dotace na provoz 
18 137,17 16 455,00 14 299,10 11 799,00 - - 

Výnosy z 

transferů 
- - - - 12 682,52 12 233,49 

VÝNOSY 

CELKEM 
27 235,57 30 006,75 30 335,63 29 751,49 31 983,31 31 528,21 
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Výnosy z hlavní činnosti představují především tržby z prodeje služeb. Ty jsou tvořeny 

vybranými poplatky od klientů Domova a také stravným pro zaměstnance, na které 

organizace svým pracovníkům přispívá, ale ne v plné výši. Tržby se zpravidla každým 

rokem zvyšují, výjimkou je až rok 2011. Vliv na růst má jednak zvýšení úhrad za služby 

a také nabírání klientů s vyšším příspěvkem na péči.  

 

Dále výnosy zahrnují zúčtování fondů, kde se jedná o čerpání rezervního fondu a fondu 

odměn. Mezi jiné ostatní výnosy pak patří pojistná plnění a věcné dary přijaté 

organizací. Přehled veškerých přijatých darů je zachycen a tabulce 13. 

 

Tab. 13: Přehled finančních a nefinančních darů (v tis. Kč) 

Rok 
Peněžní dary 

Rok 
Nepeněžní dary 

Dárce, účel Částka Dárce, účel Částka 

06 

Nadace Hermann – Niermann 

– Stiftung Düsseldorf; 

vybavení organizace 

560 617 06 

Bonusy na zdravotní 

materiál, Nadace 

SYNER 

22 421 

07 Soukromé osoby - neúčelový 56 000 07 30 000 

08 Soukromé osoby 63 000 08 30 287 

09 Soukromé osoby 58 000 09 9 200 

10 Dědictví, soukromé osoby 7 000 10 50 000 

11 

Účelový – digitalizace Česká 

televize 
42 000 

11 59 938 
Účelový - RWE 49 500 

Soukromá osoba – 

občerstvení pro klienty 
3 000 

Finanční - neúčelový 23 521 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace  

 

Organizace získává během roku několik peněžních a nepeněžních darů. Největší 

peněžní dar získala v roce 2006 od německé nadace Hermann-Niermann-Stiftung 

Düsseldorf. Jednalo se o účelový dar na vybavení v organizaci polohovacími postelemi 

a invalidními vozíky. V dalších letech se jedná o peněžní dary přijaté od soukromých 

osob, které jsou jak účelové, tak i neúčelové. Mezi tyto dary patří přijaté prostředky od 

příbuzných, ve výjimečných případech i menší částky dědictví od klientů. Organizace 

zajišťuje i služby pro klienty, kteří nemají dědice, v případě úmrtí však dědictví 

připadne Úřadu pro zastupování státu a ne organizaci. Dále v roce 2011 organizace 
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získala dar na digitalizaci od České televize a dále na nákup antidekubitární matrace od 

společnosti RWE Transgas, a. s.  

 

Hlavním sponzorem nepeněžních darů je společnost SYNER, s. r. o., která 

prostřednictvím své Nadace SYNER pravidelně dodává organizaci dárkové balíčky pro 

klienty a občerstvení na akce pořádané v Domově. Zajišťuje také kulturní akce 

pořádané ve spolupráci s Domovem k příležitosti významných svátků. Další nepeněžní 

formu darů představují bonusy za nakoupený zdravotní materiál. Nadace ani dodavatelé 

však zatím nechtějí přispívat na provoz organizace. 

 

 

Graf 5: Celkové výnosy hlavní činnosti bez příspěvků a dotací v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Účetní 

výkazy organizace) 

 

Graf 5 zachycuje vývoj celkových výnosů z hlavní činnosti bez poskytnutých příspěvků 

a dotací organizaci. Patrný je růst celkových výnosů téměř ve všech sledovaných 

obdobích, pouze v roce 2011 byl zaznamenán mírný pokles oproti roku 2010. Růst 

celkových výnosů můžeme spojovat především se zvyšujícím se množstvím klientů 

v letech 2007 a 2008 až do plného využití kapacity zařízení. Od roku 2009 potom se 

zvýšením úhrad za pobyt a poskytovanou péči.  
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3.3.3 Podrobný rozbor účtu tržby z prodeje služeb 

Účet tržby z prodeje služeb zahrnuje úhrady za bydlení, za stravu klientů, dalším typem 

úhrady jsou příspěvky na péči a fakultativní služby. Účet zahrnuje také úhrady od 

pojišťoven a stravné za zaměstnance. Pro lepší přehlednost obsahu účtu tržby z prodeje 

služeb jsou jednotlivé položky a jejich částky blíže členěny v následujících tabulkách. 

 

Tab. 14: Výše úhrad od klientů (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Součástí úhrad od klientů je platba za bydlení. V roce 2007 a 2008 zůstala výše úhrad 

na obdobné úrovni, až v roce 2009 byl zaznamenán nárůst, a to z důvodu zdražení cen 

za ubytování. Nárůst pokračoval i v roce 2010, kdy byly vybudovány nové 

jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením v nejvyšší sazbě.  V roce 2011 

bylo dosaženo obdobné výše oproti předchozímu roku.  

 

Další složku úhrady tvoří strava. V úhradě za stravu je zahrnuta výše stravovací 

jednotky (je rozdílná pro diety, dieta normální 60 Kč/den, dieta diabetická  

85 Kč/den) a režijní náklady na uvaření stravy. V době nepřítomnosti klienta se náklady 

na stravu vrací.    

 

Dle Zákona o sociálních službách musí po úhradě za ubytování a stravu v Domově 

seniorovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (nejčastěji se jedná o starobní důchod). 

V případě, že klient není schopen pokrýt náklady za úhradu, uzavírá organizace 

smluvně s klientem či s rodinou, že budou doplácet částku do vypočtené úhrady.  Pokud 

to klient či rodina odmítne, nemá na tento doplatek organizace žádný vymahatelný 

Rok 
Bydlení Strava Úhrada 

smluvně 

Příspěvek 

na péči 

Fakultativ

ní služby Předpis Neuhrazeno Předpis Neuhrazeno 

07 2 952,39 263,87 4 723,82 0 0 4 526,80 0 

08 2 972,27 181,56 4 755,63 0 0 6 594,20 0 

09 3 437,24 532,93 5 570,18 0 44,12 7 297,36 17,00 

10 4 284,29 415,07 4 864,52 0 59,55 8 480,01 15,00 

11 4 246,83 327,59 4 872,96 0 66,83 8 285,96 16,70 
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nárok a musí to financovat z vlastních zdrojů. V době nepřítomnosti klienta organizace 

příspěvek na ubytování ani na péči nevrací. Příspěvek na péči se vrací při pobytu delším 

než kalendářní měsíc v nemocnici, a to plátci příspěvku, tj. od 1. 1. 2012 Úřadu práce. 

 

V případě stravy má organizace stanoveno, že částka musí být 100 % zaplacena, 

v případě ubytování vznikají organizaci nedoplatky. Nejvyšší neuhrazené částky bylo 

v organizaci zaznamenáno v roce 2009, kdy tato hodnota přesáhla 500 tis. Kč. Smluvní 

úhrady s klienty či příbuznými tak vysokých částek zdaleka nedosahují, v roce 2007  

a 2008 dokonce organizace hradila nedoplatky celými 100 % ve své režii, v roce 2009 

se smluvní úhrady podílely na celkové částce pouze 8 %, v roce 2010 činil podíl 14 %  

a v roce 2011 byla hodnota podílu nejvyšší a to 20 %. 

 

Nejvyšší složku úhrad tvoří příspěvek na péči. Příspěvek se až do roku 2010 neustále 

zvyšoval a to především proto, že nastupovalo stále více klientů s vyšším příspěvkem na 

péči. Také stávající příspěvky byly přehodnocovány a postupně se zvyšovaly. V roce 

2011 se hodnota snížila vlivem snížení celkové kapacity a také snížením klientů se  

4. stupněm závislosti. 

 

Poslední složku úhrad od klientů tvoří fakultativní služby. Mezi tyto služby organizace 

zahrnuje poplatky za rozhlas a televizi, za vlastní spotřebiče, za značení prádla klientům 

na speciálním stroji, za spotřebu energie vlastních zařízení. Služby za pedikúru, 

kadeřníka apod. si klienti Domova hradí úplně sami ze svých prostředků stejně tak jako 

léky pro svou potřebu. 

 

 Tab. 15: Ostatní položky zahrnuté v účtu tržby z prodeje služeb (v tis. Kč) 

Rok Zdravotní pojišťovny Stravné zaměstnanci 

06        0,00 267,86 

07    738,52 295,21 

08 1 188,42 306,38 

09 1 233,21 276,02 

10 1 154,49 269,86 

11 1 093,34 244,15 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 
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V tabulce 15 jsou zobrazeny další položky účtu tržby z prodeje služeb. Jedná se  

o úhrady od zdravotních pojišťoven. Organizace uzavřela smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami 1. 4. 2007. Organizace musí vykazovat tržby od zdravotních pojišťoven, 

tato položka je důležitým kritériem při hodnocení žádosti o dotaci na MPSV. Poslední 

položkou je stravné za zaměstnance, jelikož organizace má vlastní stravovací provoz, 

zaměstnanci hradí cenu hlavního jídla v hodnotě stanovené stravovací jednotky. 

Organizace zaměstnancům na jedno hlavní jídlo přispívá z Fondu kulturních  

a sociálních služeb. 

 

3.3.4 Výsledek hospodaření hlavní činnosti 

Tab. 16: Výsledek hospodaření hlavní činnosti v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy 27 235,57 30 006,75 30 335,63 29 751,49 31 983,31 31 528,21 

Náklady 27 282,86 30 007,48 30 342,72 29 880,81 31 900,66 31 531,11 

VH – hlavní 

činnost 
-47,29 -0,73 -7,09 -129,32 82,65 -2,90 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Organizace vykazuje téměř ve všech sledovaných obdobích ztrátu. Největší ztráty 

z hlavní činnosti bylo dosaženo v roce 2009, kdy částka přesáhla 100 tis. Kč, a poté 

v roce 2006, kdy hodnota dosahovala hodnoty téměř 50 tis. Kč. Ztráty v ostatních letech 

nebyly nijak výrazné pouze v řádu několika tisíc korun. Tyto ztráty v hlavní činnosti 

byly pokryty výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Další možný způsob krytí 

ztrát je také z rezervního fondu. 

 

V roce 2010 organizace zaznamenala zisk přesahující 80 tis. Kč. Tento zisk byl tvořen 

náhradami od pojišťoven, úroky a ostatními výnosy. Příspěvková organizace zpravidla 

netvoří zisk z hlavní činnosti, a proto v tomto případě hrozilo, že bude muset vrátit 

přijatou dotaci. Vzhledem k tomu, že se však jednalo o zmiňované výnosy, auditor byl 

ochoten po provedení auditu akceptovat tento zisk a zlepšený výsledek hospodaření byl 

převeden na účet nerozdělený zisk. 
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V takovéto situaci je nutné podat návrh zřizovateli na rozdělení zisku. Dle rozhodnutí  

a schválení Rady kraje byl zisk rozdělen do fondů, a to rezervního fondu a fondu 

odměn. Zisk v tomto případě nepřesáhl hraniční částku 300 tis. Kč, kdy je organizace 

povinna odvést DPPO, ale do tří let musí vypočtenou daň utratit, tj. zapojit čerpání 

rezervního fondu. 

 

Organizace by měla v případě hlavní činnosti udržovat vyrovnanost nákladů a výnosů, 

což se jí poměrně daří. Organizace sleduje svůj vývoj nákladů a výnosů tak, aby do 

konce roku hospodárně využila přijatých příspěvků a nevykázala nadměrný zisk či 

ztrátu. Dosáhnout však přímo nulového výsledku hospodaření a tím dodržet vyrovnaný 

rozpočet je v praxi velmi problematické. 

 

3.3.5 Náklady doplňkové činnosti 

Tab. 17: Náklady na doplňkovou činnost v letech 2006 - 2011 (v tis. Kč) 

Náklady – 

doplňková činnost  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Spotřeba materiálu 286,04 351,70 372,52 361,93 326,22 115,09 

Spotřeba energie 63,29 67,30 66,00 63,65 59,10 32,49 

Opravy a 

udržování 
13,44 - - - 4,39 2,73 

Ostatní služby 27,18 12,32 15,67 15,74 14,24 2,08 

Mzdové náklady 38,92 151,91 177,14 175,25 158,61 68,14 

Zákonné sociální 

pojištění 
13,59 53,37 60,96 59,95 51,42 23,18 

Ostatní sociální 

pojištění 
- 0,32 - - - - 

Zákonné sociální 

náklady 
- 2,74 2,93 2,86 2,59 0,63 

Jiné ostatní 

náklady 
- 2,95 - - - - 

Odpisy z DNM a 

DHM 
2,377 2,74 2,94 2,86 2,59 0,88 

NÁKLADY 

CELKEM 
444,84 645,35 698,16 682,24 619,16 245,22 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Největší položku nákladů doplňkové činnosti ve všech sledovaných obdobích tvoří 

spotřeba materiálu. Jedná se především o nakupované potraviny pro hostinskou činnost.   
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Dále jsou to mzdové náklady vynaložené především na zaměstnance kuchyně. Obě tyto 

položky zaznamenaly v roce 2011 výrazný pokles. To bylo způsobeno vypovězením 

smlouvy od Domu s pečovatelskou službou v dubnu 2011, který odebíral obědy od 

příspěvkové organizace pro své klienty, a tím se snížily náklady na nakupované 

potraviny. Také se omezil počet zaměstnanců v kuchyni, což způsobilo snížení 

mzdových nákladů. 

 

 

Graf 6: Celkové náklady doplňkové činnosti v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

3.3.6 Výnosy – doplňková činnost 

Tab. 18: Výnosy doplňkové činnosti v letech 2006 – 2011 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Výnosy – 

doplňková 

činnost 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tržby z prodeje 

služeb 
644,14 702,62 816,02 811,64 699,19 239,61 

Výnosy z 

pronájmu 
- - - - 40,06 40,99 

VÝNOSY 

CELKEM 
644,14 702,62 816,02 811,64 739,25 280,60 
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Výnosy doplňkové činnosti tvoří tržby z prodeje služeb a výnosy z pronájmu. Výnosy 

z pronájmu vznikají z pronájmu ordinace všeobecného lékaře. Do roku 2009 byly tyto 

výnosy sledovány také na účtu tržeb z prodeje služeb. Od roku 2010 vznikl nový 

samostatný účet výnosy z pronájmu. Mezi tržby z prodeje služeb spadají tržby získané 

hostinskou činností, tedy prodejem obědů pro externí zákazníky. 

 

Graf 7: Celkové výnosy doplňkové činnosti v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Účetní výkazy organizace) 

 

Celkové výnosy dosáhly nejvyšších hodnot v letech 2008 a 2009. Objem uvařených 

obědů pro externí odbyt byl v těchto letech nejvyšší a navíc došlo v roce 2009 k zvýšení 

nájmu za pronájem ordinace. Naopak prudký pokles v roce 2011 byl způsoben, jak již 

bylo řečeno, výrazným snížením počtu uvařených jídel, které byly určeny pro Dům 

s pečovatelskou službou.  

 

Organizace momentálně vaří okolo 150 jídel určených pro externí zákazníky, především 

obyvatele Českého Dubu, kde organizace sídlí a také pro vlastní zaměstnance, kteří mají 

zájem o více než 1 oběd denně a na něž se nevztahuje příspěvek od organizace.  
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3.3.7 Výsledek hospodaření doplňkové činnosti 

Tab. 19: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti v letech 2006 - 2011 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy 644,14 702,62 816,02 811,64 739,25 280,60 

Náklady 444,84 645,35 698,16 682,24 619,16 245,22 

VH - doplňková 

činnost 
199,3 57,27 117,86 129,4 120,09 35,38 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Ve všech sledovaných letech je výsledkem doplňkové činnosti zisk. Tato skutečnost se 

dá hodnotit kladně, protože je dosaženo hlavního účelu a cíle doplňkové činnosti. 

Pozornost by měla být věnována výši tohoto zisku, který v roce 2011 rapidně poklesl  

a v následujících letech by nemusel být v dostatečné výši pro krytí případných ztrát 

v hlavní činnosti. Pokud by hospodářský výsledek doplňkové činnosti poklesl až na 

nulovou úroveň či začal nabývat ztrátových hodnot, zřizovatel je oprávněn přerušit tuto 

hospodářskou činnost. 

 

3.4 Finanční analýza 

Vzhledem k tomu, že hodnocená příspěvková organizace Domov důchodců Český Dub 

nespadá do typicky tržního ziskového sektoru, je potřeba přistoupit k modifikaci 

tradičně užívaných metod a nástrojů finanční analýzy. S ohledem na specifika 

finančního hospodaření subjektů veřejného sektoru byl pro zhodnocení hospodaření 

příspěvkové organizace vybrán tzv. strukturovaný soubor ukazatelů finanční analýzy 

municipální firmy složený z následujících ukazatelů:
79

 

 

 ukazatele autarkie, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele likvidity, 

                                                 
79

 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. 2002. s. 99 – 101. 
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 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti. 

 

3.4.1 Ukazatele autarkie 

Ukazatel autarkie vyjadřuje míru soběstačnosti municipální firmy. Jak již bylo řečeno, 

municipální firmy nejsou prioritně zřizovány jako ziskové a proto je hospodářský 

výsledek sporným ukazatelem pro hodnocení efektivnosti.
80

 

 

Autarkie může být hodnocena na bázi výnosově nákladové nebo příjmově výdajové. 

Pro potřeby zhodnocení sledované organizace bude použita autarkie na bázi výnosově 

nákladové. Analyzována bude jednak autarkie hlavní činnosti na bázi nákladů a výnosů 

a také hlavní i doplňkové činnosti na bázi nákladů a výnosů. 

 

3.4.1.1 Autarkie hlavní činnosti na bázi nákladů a výnosů 

Jmenovaný ukazatel vyjadřuje míru, v jaké je municipální firma soběstačná z hlediska 

pokrytí svých nákladů hlavní činnosti z dosažených výnosů. Tento ukazatel se týká 

pouze hlavní činnosti a ve výnosech jsou zahrnuty neinvestiční dotace, které zpravidla 

představují nejvýznamnější část výnosů. Ideální výsledná hodnota autarkie hlavní 

činnosti je rovna 100 %. Pokud je hodnota nižší, dochází k nedostatečnému krytí 

nákladů výnosy a je třeba provést analýzu příčin. V případě hodnot vyšších než 100 % 

je třeba zvážit, zda je efektivně nakládáno s dotačními prostředky.
81

 

 

Hodnotu autarkie hlavní činnosti na bázi nákladů a výnosů zjistíme za použití 

následujícího vzorce: 

 
 

 

kde  VHČ – výnosy hlavní činnosti (včetně příspěvků a dotací), 

 NHČ – náklady hlavní činnosti. 

                                                 
80

 Tamtéž. s. 101.  
81

 Tamtéž. s. 102. 
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3.4.1.2 Autarkie hlavní i doplňkové činnosti na bázi nákladů a výnosů 

Stejně jako u předešlého ukazatele i v tomto případě platí, že hodnota ukazatele vyšší 

než 100 % vypovídá o soběstačnosti firmy z hlediska pokrytí svých nákladů a to jak 

v hlavní tak doplňkové činnosti. 

 

Hodnotu autarkie hlavní i doplňkové činnosti na bázi nákladů a výnosů zjistíme za 

použití následujícího vzorce: 

 
 

 

kde VHČ+DČ – výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, 

 NHČ+DČ – náklady z hlavní i doplňkové činnosti. 

 

Tab. 20: Ukazatele autarkie na bázi nákladů a výnosů v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NHČ (tis. Kč) 27 282, 83 30 007,48 30 342,72 29 880,80 31 900,66 31 530,92 

VHČ (tis. Kč) 27 235,57 30 006,74 30 335,63 29 751,48 31 983,31 31 528,21 

Autarkie hlavní 

činnosti (%) 
99,83 100,00 99,98 99,57 100,26 99,99 

NHČ+DČ (tis. Kč) 27 727,68 30 652,82 31 040,88 30 563,03 32 519,82 31 776,13 

VHČ+DČ (tis. Kč) 27 879,71 30 709,36 31 151,65 30 563,13 32 722,56 31 808,82 

Autarkie hlavní 

i doplňkové 

činnosti (%) 

100,55 100,18 100,36 100,00 100,62 100,10 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 
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Graf 8: Ukazatele autarkie na bázi nákladů a výnosů v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, 

výpočet dle tab. 20) 

 

Z grafu 8 je viditelné, že organizace vykazuje ve všech sledovaných obdobích poměrně 

stabilní míru autarkie. Organizace není v letech 2006, 2008, 2009 a 2011 zcela 

soběstačná v rámci hlavní činnosti, přestože její míra autarkie je velmi vysoká a těsně se 

blíží k požadované hodnotě 100 %. Naopak nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2010, 

tento rok byl z hlediska výše nákladů a výnosů a jejich rozdílu nejvýraznějším. 

 

V případě autarkie hlavní i doplňkové činnosti dosahují hodnoty ve všech letech více 

než 100 %. Doplňková činnost je ve všech sledovaných obdobích zisková. 

 

3.4.2 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability je jedním z nejsledovanějších tradičních ukazatelů finanční analýzy 

především u soukromých ziskových firem. Rentabilita měří efektivnost činnosti 

organizace prostřednictvím zisku. V případě municipální firmy však není zisk jako 

účetní hodnota hlavním smyslem činnosti této firmy. Důležité je také brát v potaz, že 

municipální firmy kromě své hlavní činnosti provozují také doplňkovou činnost a jejich 
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cíle se z hlediska rentability zásadně liší. Zásadním cílem hlavní činnosti je vyrovnanost 

nákladů a výnosů, kdežto až u doplňkové činnosti je stěžejním cílem zisk.
82

 

 

V případě ukazatelů rentability bude k bližší analýze vybrána rentabilita nákladů 

doplňkové činnosti, ukazatel míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové 

činnosti a haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti vzhledem k ψ.  

 

3.4.2.1 Rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Nákladová rentabilita znázorňuje „nejpřísnější“ ukazatel efektivnosti a cílem je její 

maximalizace. Ukazatel je kvantifikovatelný v případě, že příspěvková organizace 

provozuje doplňkovou činnost, což sledovaná organizace splňuje.
83

 

 

Hodnotu rentability nákladů doplňkové činnosti zjistíme za použití následujícího 

vzorce: 

 

kde  - hospodářský výsledek doplňkové činnosti, 

  - náklady doplňkové činnosti. 

 

Tab. 21: Rentabilita nákladů doplňkové činnosti v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HVDČ (tis. Kč) 199,30 57,27 117,86 129,42 120,09 35,40 

NDČ (tis. Kč) 444,85 645,34 698,16 682,23 619,16 245,21 

Rentabilita (%) 44,80 8,87 16,88 18,97 19,40 14,44 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

                                                 
82

 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. 2002. s. 105 – 106. 

83
 Tamtéž s. 107. 
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Graf 9: Rentabilita nákladů doplňkové činnosti v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, 

výpočet dle tab. 21) 

 

Z pohledu rentability nákladů doplňkové činnosti je pro všechna sledovaná období 

doplňková činnost pro organizaci výhodná a efektivní a získané prostředky touto 

činností slouží ke krytí nákladů hlavní činnosti. Slibný vývoj rentability od roku 2007 

byl přerušen až v roce 2011, kdy hospodářský výsledek doplňkové činnosti dosáhl 

velmi nízké hodnoty. 

 

3.4.2.2 Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 

Tento ukazatel má smysl počítat v případě realizace doplňkové činnosti, a pokud je 

ztráta z hlavní činnosti. Obě tyto podmínky sledovaná organizace splňuje. Znázorňuje 

v jaké míře je funkce doplňkové činnosti naplňována.
84

 

 

Hodnotu míry pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti zjistíme za 

použití následujícího vzorce: 

                                                 
84

 Tamtéž s. 108. 
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kde zisk DČ - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti implicitně v kladné 

hodnotě, 

 ztráta HČ - hospodářský výsledek z hlavní činnosti implicitně v záporné hodnotě. 

 

Tab. 22: Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti v letech 2006 – 2011  

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zisk DČ (tis. Kč) 199,3 57,27 117,86 129,40 120,09 35,38 

Ztráta HČ (tis. Kč) -47,29 -0,73 -7,09 -129,32 +82,65 -2,9 

Míra pokrytí ztráty (%) 421,44 7 845,21 1 662,34 100,06 - 1 220 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

Ztráta z hlavní činnosti je ve všech letech, kdy ke ztrátě došlo plně pokryta ziskem 

z doplňkové činnosti. Ukazatel vychází velmi vysoko až na rok 2009, kdy došlo ke krytí 

těsně nad 100 %. V roce 2009 nebyla hodnota definována, protože nedošlo ke ztrátě 

hlavní činnosti a tento výpočet by neměl smysl. 

 

3.4.2.3 Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve vztahu k ψ 

Vyčíslení tohoto ukazatele a jeho porovnání se zlomovým ukazatelem ψ má smysl 

především u doplňkové činnosti. Momentem pro porovnání a určení pozice je zlomový 

faktor ψ, který je roven hodnotě 0,06180339. U municipálních firem se překročení této 

hodnoty nepředpokládá, čím více se haléřový ukazatel nákladovosti doplňkové činnosti 

blíží zlomovému faktoru, tím lepší ekonomický výsledek doplňková činnost dosahuje.
85

 

 

Hodnotu haléřového ukazatele nákladovosti výnosů doplňkové činnosti zjistíme dle 

následujícího vzorce: 
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kde  - náklady na doplňkovou činnost, 

  - výnosy z doplňkové činnosti, 

 ψ – zlomový faktor, ψ = 0,6180330. 

 

Tab. 23: Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činn. ve vztahu k ψ v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

NDČ (tis. Kč) 444,85 645,34 698,16 682,23 619,16 245,21 

VDČ (tis. Kč) 644,14 702,62 816,02 811,64 739,25 280,60 

Ukazatel nákladovosti 0,69 0,92 0,86 0,84 0,84 0,87 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Graf 10: Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnost v letech 2006 – 2011 (Zdroj: 

Vlastní zpracování, výpočet dle tab. 23) 

 

Z grafu 10 je zřejmé, že haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti ve 

všech sledovaných letech přesahuje hodnotu zlomového faktoru, který je v grafu 

znázorněn červenou čarou. Nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2006, ve kterém se 

ukazatel nejvíce přiblížil zlomovému faktoru ψ. 
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3.4.3 Ukazatele likvidity 

Tato kategorie ukazatelů je v praxi nejčastěji hodnocenou skupinou ukazatelů 

municipálních firem. Rozlišujeme likviditu okamžitou, pohotovou a běžnou. Předmětem 

hodnocení je většinou likvidita okamžitá a pohotová, která bude u sledované organizace 

vyjádřena společně s definicemi hodnot čistého pracovního kapitálu. Všechny ukazatele 

likvidity se řadí mezi poměrové ukazatele stavových hodnot, ukazují tedy stav pouze 

k hodnocenému okamžiku.
86

 

 

3.4.3.1 Okamžitá likvidita 

Optimální hodnota okamžité likvidity zdravé firmy soukromého ziskového sektoru se 

pohybuje kolem hodnoty 0,2. To znamená, že peníze by měly představovat cca 1/5 

hodnoty závazků, avšak u municipálních firem bývá tato hodnota zejména koncem roku 

vyšší.
87

 

 

Hodnotu okamžité likvidity zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

 

kde  - peníze a jejich ekvivalenty (tj. včetně termínovaných vkladů a v krátké době 

obchodovatelných cenných papírů), 

  - krátkodobé závazky. 

 

Dále bude ještě vypočítána upravená okamžitá likvidita, pro přesnější analýzu podle 

úpravy vzorce, kde bude hodnota peněžních prostředků snížena o finanční a peněžní 

fondy (FaPF). 

 

                                                 
86

 Tamtéž s. 114. 
87

 Tamtéž s. 115. 
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Tab. 24: Okamžitá likvidita v letech 2006 – 2011 

Ukazatel 

Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pe (tis. Kč) 2 880,02 4019,86 3 874,21 4 663,05 4 607,16 2 845,56 

KZv (tis. Kč) 2 001,08 2 869,77 2 988,94 3 693,04 3 580,41 2 338,96 

FaPF (tis. Kč) 887,26 1 421,75 842,75 992,45 1 124,89 777,21 

Okamžitá likvidita 1,44 1,40 1,30 1,26 1,29 1,22 

Upravená okamžitá 

likvidita 
1,00 0,91 1,01 0,99 0,97 0,88 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Graf 11: Okamžitá likvidita v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet dle tab. 24) 

 

Vývoj okamžité likvidity značně převyšuje doporučenou hodnotu 0,2, která je v grafu 

zvýrazněna červenou čarou ve všech letech. Jak již bylo řečeno, hodnota  

u municipálních firem bývá především na konci roku vyšší, což se z vypočtených údajů 

potvrdilo. To může být způsobeno především mírou zhodnocování peněžních 

prostředků na konci roku, které by v žádném případě nemělo vést k neefektivnosti. 
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Otázkou tedy je, zda takto vysoké hodnoty posuzovat jako pozitivní, protože 

z ekonomického pohledu dochází k neefektivnímu hospodaření s hotovostí.
88,89 

 

Podle zdroje Milany Otrusinové
90

, která má ve své habilitační práci uvedeno srovnání 

ukazatelů likvidity z 69 zkoumaných vzorků (neziskových organizací) získaných 

dotazníkovým šetřením se průměrná výše okamžité likvidity pohybuje kolem hodnoty 

1,71. Z tohoto pohledu je sledovaná organizace Domov důchodců pod úrovní průměrné 

hodnoty zkoumaného vzorku.   

 

V případě upravené okamžité likvidity je vidět, že vykazované hodnoty jsou nižší a více 

se přibližují doporučované hodnotě ziskového sektoru 0,2. Tyto hodnoty lze ve všech 

letech hodnotit jako pozitivní. 

 

3.4.3.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita, někdy také označovaná jako rychlý test finančního zdraví by se 

v ideálním případě měla pohybovat okolo hodnoty 1. Tato hodnota udává vyrovnanost 

mezi krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky. Pokud se nějaký subjekt 

dostane pod hodnotu jedna, hrozí nebezpečí nesolventnosti, v případě hodnoty 

převyšující tuto hranici znamená to neefektivní vázání prostředků v penězích  

a pohledávkách, které se nezhodnocují opakovaným užíváním v produkčním procesu.
91

 

 

Hodnotu pohotové likvidity zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

 

kde  - peníze a jejich ekvivalenty (tj. včetně termínovaných vkladů a v krátké době 

obchodovatelných cenných papírů), 

                                                 
88

 KRAFTOVÁ, I. Finanční analýza municipální firmy. 2002. s. 115. 

89
 OTRUSINOVÁ, M. Controlling ve veřejné správě. (Disertační práce) Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve  

 Zlíně, 2008. 193 s.. 

90
 Tamtéž. 
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  - pohledávky, a to krátkodobé pohledávky, 

  - krátkodobé závazky. 

 

Stejně jako u okamžité likvidity, bude i zde vyčíslena upravená hodnota pohotové 

likvidity, tedy peněžní prostředky budou sníženy o hodnotu finančních a peněžních 

fondů (FaPF). 

 

Tab. 25: Pohotová likvidita v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 

Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pe (tis. Kč) 2 880,02 4 019,86 3 874,21 4 663,05 4 607,16 2 845,56 

Po (tis. Kč.) 407,58 691,34 587,18 531,28 285,44 226,04 

KZv (tis. Kč) 2 001,08 2 869,77 2 988,94 3 693,04 3 580,41 2 338,96 

FaPF (tis. Kč) 887,26 1 421,75 842,75 992,45 1 124,89 777,21 

Pohotová likvidita 1,64 1,64 1,49 1,41 1,37 1,31 

Upravená pohotová 

likvidita 
1,19 1,14 1,21 1,14 1,05 0,98 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

 

Graf 12: Pohotová likvidita v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet dle tab. 25) 
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Na základě vypočtených údajů je zřejmé, že hodnota pohotové likvidity ve všech 

sledovaných obdobích přesáhla ideální hodnotu 1, která je v grafu 12 zvýrazněna 

červenou čarou. Vzhledem k charakteru organizace je doporučovaná hodnota možná 

v rozmezí 1 – 1,5. Organizace tedy zcela nedosahuje v žádném roce vyrovnanosti mezi 

krátkodobými pohledávkami a závazky, ale téměř ve všech letech je možné vypočtené 

hodnoty zařadit mezi doporučovanou hranici. Výjimkou jsou roky 2006 a 2007, kdy 

hodnoty mírně převýšily doporučovanou, ale nikoliv zásadní měrou.  Naopak největší 

vyrovnanosti organizace dosáhla v roce 2011. V případě upravené hodnoty pohotové 

likvidity se veškeré vypočtené hodnoty oscilují okolo ideální hodnoty 1 a lze tedy tyto 

výsledky vnímat pozitivně. 

 

3.4.3.3 Pracovní kapitál, resp. čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál sleduje prostředky, které má municipální firma k dispozici pro 

svou běžnou provozní činnost. Jedná se o tzv. „manipulační prostor“ managementu, 

který na jedné straně zohledňuje využitelný krátkodobý majetek a na druhé straně 

hodnotu snižuje o prostředky představující výši závazků, jež je nutno uhradit.
92

 

 

Hodnotu pracovního kapitálu zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

kde  - oběžná aktiva, 

  - krátkodobé závazky. 

 

Tab. 26: Čistý pracovní kapitál v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

OA (tis. Kč) 3 796,29 5 166,48 4 846,02 5 521,56 5 283,46 3 524,27 

KZv (tis. Kč) 2 001,08 2 869,77 2 988,94 3 693,04 3 580,41 2 338,96 

Pracovní kapitál 1 795,21 2 296,71 1 847,08 1 828,52 1 703,05 1 185,31 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 
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Vypočtené hodnoty ve všech letech svědčí o vysoké hodnotě pracovního kapitálu. 

Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 2007, naopak nejnižší v roce 2011. Přebytek 

oběžných aktiv nad krátkodobými zdroji znamená, že organizace má dobré finanční 

zázemí a v případě neočekávaného výdeje peněžních prostředků nebude mít problém 

s platební schopností svých závazků. Z jiného úhlu pohledu by však měla zvážit, zda 

není zbytečně velká část majetku nevyužita, což vede k nehospodárnosti. Čistý pracovní 

kapitál je tedy částí oběžného majetku financovaný dlouhodobým kapitálem  

a organizace ve všech letech využívá dlouhodobý kapitál na oběžná aktiva.   

 

3.4.4 Ukazatele aktivity 

Dalšími ukazateli, kterými bude organizace hodnocena, jsou ukazatele aktivity, které 

představují pro organizaci doplňující ukazatele hodnocení. Prolínají hodnocení 

ukazatelů ostatních oblastí. Z ukazatelů aktivity byly vybrány 2, které budou aplikovány 

na sledované organizaci a to obrat kapitálu a míra vázanosti fixních aktiv na výnosech.
93

 

 

3.4.4.1 Obrat kapitálu 

Tento ukazatel je jedním ze základních ukazatelů výkonnosti zdrojů vložených do 

produkce. Výkonnost je hodnocena pomocí výnosů, tedy hrubé hodnoty produkce. 

Výnosy zachycují hodnotu dotací, hodnotu uživatelského poplatku, ostatních výnosů  

i výnosů z doplňkové činnosti. Obrat kapitálu ukazuje, kolikrát se vrátí vložený kapitál 

do fungování municipální firmy pomocí stanoveného ocenění její produkce a cílem je 

tedy jeho maximalizace.
94

 

 

Hodnotu obratu kapitálu zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

kde  - výnosy celkem, 

  - kapitál, celková pasiva. 
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Tab. 27: Obrat kapitálu v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

V (tis. Kč) 27 879,71 30 709,37 31 151,65 30 563,13 32 722,56 31 808,81 

K (tis. Kč) 19 627,67 20 548,29 20 820,37 21 176,38 22 444,09 22 472,55 

Obrat kapitálu 1,42 1,49 1,50 1,44 1,46 1,42 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

Graf 13: Obrat kapitálu v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet dle tab. 27) 

 

Výsledné hodnoty obratu kapitálu se ve všech letech pohybují přibližně na stejné 

úrovni. Všechna sledovaná období lze hodnotit kladně, neboť hodnota vloženého 

kapitálu se vrátí do fungování organizace více než jeden krát. Nejvyšší hodnota v roce 

2008 říká, že vložený kapitál se vrátí do fungování organizace 1,5 krát. 

 

3.4.4.2 Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Tento ukazatel odráží míru vázanosti fixních aktiv na jednotce výnosů, a to 

v zůstatkových cenách. Upozorňuje na míru náročnosti daného oboru na dlouhodobý 

majetek. Při stanovení standardní hodnoty by snížení ukazatele pod tuto hodnotu 

představovalo ohrožení municipální firmy z nedostatku saturace potřebným 
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dlouhodobým majetkem. Naopak výrazné převýšení této hodnoty by znamenalo 

neekonomické vázání zdrojů v dlouhodobém majetku ve vztahu k úrovni výnosů.
95

 

 

Hodnotu míry vázanosti fixních aktiv na výnosech zjistíme za použití následujícího 

vzorce: 

 
 

kde  - hodnota fixních aktiv v zůstatkové ceně, 

  - výnosy celkem. 

 

Tab. 28: Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

FA (tis. Kč) 16 184,78 15 949,03 15 679,21 16 305,97 17 777,21 18 360,16 

V (tis. Kč) 27 879,71 30 709,37 31 151,65 30 563,13 32 722,56 31 808,81 

Míra vázanosti 

FA na výnosech 
0,58 0,52 0,50 0,53 0,54 0,58 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

 

Graf 14: Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, 

výpočet dle tab. 28) 
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Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech se stejně jako předešlý ukazatel pohybuje ve 

všech sledovaných letech přibližně ve stejné výši. Jak je vidět na grafu 14, tak v roce 

2011 došlo k výraznějšímu nárůstu než v předchozích letech (09, 10). To bylo 

způsobeno především výrazným poklesem výnosů z doplňkové činnosti a také mírným 

poklesem výnosů hlavní činnosti. Nejpodstatnější část fixních aktiv organizace tvoří 

stavby, drobný dlouhodobý hmotný majetek a samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí. 

 

3.4.5 Ukazatele financování 

I v případě ukazatelů financování mají na rozdíl od soukromého ziskového sektoru 

odlišnou pozici. S ohledem na způsob financování, kdy dochází k převaze alokovaných 

veřejných prostředků, převažují zpravidla vlastní zdroje nad dluhy, které mají nejčastěji 

krátkodobý charakter, týkají se především závazků vůči dodavatelům, zaměstnancům  

a závazkům vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

 

3.4.5.1 Míra finanční nezávislosti 

Ukazatel finanční nezávislosti neboli stability, u příspěvkových organizací nabývá 

zpravidla vysokých hodnot nad 70 %. V případě hodnoty pod 50 % je třeba  

u municipálních firem věnovat pozornost a hodnota pod 30 % představuje její 

nestabilitu.
96

 

 

Hodnotu míry finanční nezávislosti zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

kde  - vlastní kapitál, 

  - celkový kapitál. 

 

                                                 
96

 Tamtéž s. 126 – 127. 
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Tab. 29: Míra finanční nezávislosti 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

VK (tis. Kč) 17 599,49 17 802,74 17 008,15 17 673,93 19 480,26 19 545,47 

K (tis. Kč) 19 981,07 21 115,51 20 525,24 21 827,53 23 060,67 21 884,43 

Míra finanční 

nezávislosti (%) 
88,08 84,31 82,86 80,97 84,47 89,31 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

 

Graf 15: Míra finanční nezávislosti v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet 

 dle tab. 29) 

 

Ze zjištěných hodnot míra finanční nezávislosti organizace dosahuje ve všech letech 

hodnoty přesahující 80 %. Toto tvrzení lze hodnotit kladně, protože se pohybuje ve 

standardních hodnotách u příspěvkových organizací. Největší pokles byl zaznamenán 

v roce 2009, což bylo způsobeno především velkým nárůstem krátkodobých závazků. 

Od roku 2010 hodnoty opět rostou, v roce 2011 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty ze 

všech sledovaných období, kde krátkodobé závazky naopak výrazně poklesly a hodnoty 

vlastního kapitálu vzrostly. 
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3.4.5.2 Míra věřitelského rizika 

Tento ukazatel hodnotí míru účasti cizího kapitálu na finančních zdrojích. V případě, že 

je užíván hlavně cizí neúročený kapitál může to svádět k tvrzení, že vzhledem k jeho 

nenákladovosti je vhodné jeho podíl na celkovém kapitálu maximalizovat. Nebezpečí 

tohoto tvrzení spočívá v ohrožení finanční stability a při zvýšení nelikvidních aktiv  

i k insolventnosti. 

 

Hodnotu míry věřitelského rizika zjistíme za použití následujícího vzorce: 

 
 

kde  - stav cizího kapitálu, 

  - stav kapitálu. 

 

Tab. 30: Míra věřitelského rizika v letech 2006 - 2011 

Ukazatel 
Rok 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CK (tis. Kč) 2 381,56 3 312,77 3 517,09 4 153,60 3 580,41 2 338,96 

K (tis. Kč) 19 981,07 21 115,51 20 525,24 21 827,53 23 060,67 21 884,43 

Míra věřitelského 

rizika 
0,12 0,16 0,17 0,19 0,16 0,11 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 
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Graf 16: Míra věřitelského rizika v letech 2006 – 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování, výpočet dle tab. 30) 

 

Jak můžeme názorně vidět v grafu 16, míra věřitelského rizika je na velmi nízké úrovni 

a to ve všech letech. Hlavními představiteli cizího kapitálu jsou krátkodobé závazky 

tvořené především závazky k odběratelům, závazky vůči zaměstnancům a ze sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. V roce 2009 dosáhla míra věřitelského rizika 

nejvyšší hodnoty, v tomto roce organizace zaznamenala právě nejvyšší hodnotu 

krátkodobých závazků. Za dobrý stav se u soukromých ziskových firem považuje 

hodnota v rozmezí 30 – 50 %, sledovaná organizace dosáhla výrazně nižších hodnot  

(do 20 %). To je dáno specifiky příspěvkové organizace, v níž cizí zdroje tvoří právě 

v největší míře pouze krátkodobé závazky již zmiňované a nepřipadají zde v úvahu 

bankovní úvěry a půjčky ani dlouhodobé závazky či rezervy. 
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4 ZHODNOCENÍ SITUACE, DOPORUČENÉ NÁVRHY 

NA ZLEPŠENÍ 

4.1 Zhodnocení analytické části 

Organizace Domov důchodců Český dub byla analyzována podrobným rozborem 

nákladů a výnosů a také prostřednictvím vybraných ukazatelů modifikované finanční 

analýzy. Hned v úvodu tohoto shrnutí je nutné poznamenat, že organizace v žádném 

případě neprovozuje svoji činnost nehospodárně a nepotýká se s výraznými problémy  

v hospodaření.  

 

První skupinou, která byla hodnocena v rámci finanční analýzy, jsou ukazatele autarkie, 

kde byla hodnocena jednak autarkie hlavní činnosti a také autarkie společná pro hlavní  

i doplňkovou činnost. U autarkie hlavní činnosti bylo zjištěno, že vypočtená hodnota je 

ve všech sledovaných letech velmi blízko k požadované hodnotě 100 %.  Toto není 

nijak překvapivé zjištění, protože organizace je samozřejmě dofinancovávána 

prostřednictvím transferů, ale ze zjištěných údajů můžeme hodnotit, že organizace 

efektivně nakládá s prostředky z dotace (i přesto že ve všech letech získala nižší dotaci, 

než o kterou žádala), i když v některých letech nedochází ke stoprocentnímu krytí 

nákladů výnosy.  

 

Organizace tedy v této oblasti vhodně stanovuje rozpočet na svoji činnost a v případě 

potřeby jej vhodně upravuje dle naskytnutých neočekávaných událostí. V případě 

autarkie hlavní i doplňkové činnosti hodnota mírně přesahuje požadovanou hranici ve 

všech letech. Na to má vliv především ziskovost doplňkové činnosti za celé sledované 

období.  

 

Další skupinu tvoří ukazatele rentability. Tento ukazatel je zásadním ukazatelem 

především v ziskovém sektoru, čehož se při analýze využilo pro hodnocení doplňkové 

činnosti, která v tomto případě představuje v podstatě sektor, v němž by organizace 

měla dosahovat zisku na rozdíl od hlavní činnosti. Výsledky rentability nákladů 
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doplňkové činnosti ve všech letech potvrzují efektivnost a výhodnost doplňkové 

činnosti.  

 

S tím úzce souvisí také míra pokrytí ztráty hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti, 

která byla vyjádřena pro pět let, kdy organizace dosahovala ztráty z hlavní činnosti,  

a tudíž mělo smysl tento ukazatel počítat, z celkově šesti analyzovaných let. Výsledkem 

tohoto ukazatele je tvrzení, které se dá hodnotit kladně, že organizace je prozatím 

schopna pokrýt ztrátu z hlavní činnosti výnosy z doplňkové činnosti.  

 

Je třeba však věnovat pozornost tomu, že zisk z doplňkové činnosti v posledním roce 

výrazně poklesl a v následujících letech by již tento zisk nemusel být dostačující ke 

krytí ztrát a navíc pokud by se dále snižoval nebo dokonce poklesl až na nulovou 

hodnotu (v nejhorším případě by se dostal do ztráty) vznikl by organizaci problém  

s provozováním doplňkové činnosti a zřizovatel by mohl tuto činnost z důvodu 

neefektivnosti zakázat. Pokles zisku doplňkové činnosti, jež představuje především 

hostinská činnost, vznikl z důvodu poklesu prodaných obědů externím strávníkům.  

V této souvislosti dochází navíc také k neefektivnímu využití maximální kapacity 

kuchyně. 

 

Nejvíce využívanými ukazateli ve spojení s municipální organizací jsou ukazatele 

likvidity. Analyzována byla nejprve okamžitá likvidita, která posuzuje stav k danému 

okamžiku a jejíž hodnota byla výrazně vyšší než doporučovaná hranice. To je 

způsobené právě i skutečností, že se při analýze vycházelo z údajů na konci účetního 

období a tato hodnota bývá u municipálních organizací na konci roku zpravidla vyšší. 

Při srovnání Domova s jinými organizacemi však Domov dosáhl lepších výsledků. Po 

úpravě okamžité likvidity, kdy byla hodnota peněžních prostředků snížena o finanční  

a peněžní fondy se hodnota více přiblížila požadované výši. 

 

I v případě pohotové likvidity organizace zcela nedosahuje vyrovnanosti mezi 

krátkodobými pohledávkami a závazky, ale vypočtené hodnoty jsou téměř ve všech 

letech v doporučované hodnotě pro příspěvkové organizace.  
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Další sledovaný ukazatel – čistý pracovní kapitál vykazuje vysokých hodnot  

a organizace v případě neočekávaného výdeje peněžních prostředků nebude mít 

problém s platební schopností svých závazků, ale na druhou stranu je poměrně velká 

část majetku tímto nevyužita. V případě ziskového sektoru by byl tento způsob značně 

neefektivní. Z pohledu příspěvkové organizace je to způsobeno především vysokou 

hodnotou finančního majetku, která tvoří naprostou většinu oběžného majetku  

a organizace může použít tyto prostředky pouze pro účel, za kterým vznikla a nemůže je 

nijak investovat či jinak zhodnocovat.   

 

Z výpočtu míry finanční nezávislosti organizace, která všeobecně u příspěvkových 

organizací nabývá zpravidla vysokých hodnot, bylo toto tvrzení doloženo i v případě 

sledované organizace. Ve všech letech přesáhla hodnoty 80 % a pozornost je třeba 

zvýšit, až když se organizace dostane pod úroveň 50 %, proto se dá organizace označit 

jako stabilní. 

 

Z provedené analýzy výnosů z hlavní činnosti vyplývá, že organizace dobře hospodaří 

s přijatými úhradami. Organizace se snaží získávat úhrady od klientů v co nejvyšších 

částkách s ohledem na mnohá omezení dané zákonem. Jedná o přednostní přijímání 

klientů s příspěvkem na péči, který připadne organizaci a sníží tím náklady na klienta 

vynakládané organizací. Efektivně také vybírá úhrady za ubytování, kde jsou ceny 

poměrně rozděleny dle typu pokoje, a daný ceník se pohybuje v horní výši stanovené 

zákonem.  

 

Za slabou stránku organizace lze zmínit získávání finančních a nefinančních darů. Jejich 

výše není nijak závratná a dary jsou pravidelně přijímány pouze od jedné nadace, 

zbytek tvoří příležitostní dary od fyzických osob. Dále se jedná o existenci ne zcela 

využitých prostor v areálu bývalého zámku, které by se daly lépe zužitkovat. 
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4.2 Návrhy na zlepšení 

Po zhodnocení celkového hospodaření organizace budou představeny návrhy na její 

zlepšení. Předem je nutné zmínit, že vzhledem k právní formě organizace jsou zásahy 

do hospodaření velmi omezené a najít vhodnější způsob je značně obtížné. Problémem 

jsou jednak legislativní omezení a také značná závislost na jejím zřizovateli.  

 

Návrhy se budou týkat ve všech případech příjmové stránky organizace a to z toho 

důvodu, že na straně výdajové nebyla zjištěna žádná výrazná omezení, která by mohla 

být v organizaci provedena.  

 

Opatření na straně příjmů organizace se budou týkat jak doplňkové činnosti organizace, 

kde byl zjištěn výrazný pokles výnosů z této činnosti, která by mohla způsobovat 

nedostatečné krytí ztrát z hlavní činnosti organizace a také hlavní činnosti, tedy 

rozšíření stávajících služeb. Do návrhů na zlepšení hospodaření byly zařazeny 

následující opatření: 

 rozšíření hostinské činnosti, 

 zavedení další služby v hlavní činnosti organizace v podobě denního stacionáře,  

 sponzoring (fundraising). 

 

4.2.1 Rozšíření hostinské činnosti 

Doplňková činnost organizace spočívá v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům a to 

konkrétně pouze obědů. Strava je připravována v kuchyni organizace a příprava je 

prováděna současně s přípravou stravy pro klienty organizace a její zaměstnance. 

Doplňkovou činnost zabezpečují vlastní zaměstnanci organizace a není provozována na 

úkor hlavní činnosti organizace. 

 

Jak již bylo řečeno v analytické části práce, problémem organizace je značný úbytek 

počtu uvařených obědů pro externí zákazníky. V dubnu 2011 došlo k vypovězení 

smlouvy výrazného odběratele obědů – Domu s pečovatelskou službou, čímž výrazně 

poklesl počet vařených obědů. Organizace disponuje vlastní plně vybavenou kuchyní, 
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kde jsou vařena jídla pro klienty organizace, zaměstnance a také externí individuální 

zákazníky především z okolí organizace, kteří odebírají hlavní jídlo.  

 

Zásadním opatřením je tedy navázat opět spolupráci s Domem s pečovatelskou službou 

sídlící v blízkosti organizace. Hlavním důvodem vypovězení smlouvy byl fakt, že 

organizace v té době vařila pouze jeden druh hlavního jídla denně a nebyla zde tedy 

možnost výběru jídla. V současné době však již přešla na nový systém a k dispozici je 

možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Dále bude snaha o získání většího počtu 

externích odběratelů obědů, jedná se především o zákazníky, kteří bydlí v blízkosti 

organizace. 

 

Pro zjištění ceny oběda byla vyčíslena kalkulace režijních nákladů na stravování pro 

účetní období 2012. Pro zjištění režijních nákladů na 1 uvařený oběd bude kalkulace 

vypočítána z hlavní činnosti organizace a poté bude stanovena zisková přirážka. 

Výchozími hodnotami jsou celkové roční náklady vstupující do ceny obědů za rok 

2011. Při kalkulaci ceny jídla se vychází ze skutečného počtu uvařených jídel za minulé 

účetní období, vychází se z průměrného počtu uvařených jídel za měsíc. Za měsíc je  

v průměru uvařeno 10 800 porcí. Z toho 9000 obědů pro klienty organizace a 1800 pro 

zaměstnance a externí odběr.  

 

Náklady na cenu jednoho oběda budou vyčísleny dle následujícího kalkulačního vzorce: 

 Tab. 31: Kalkulační vzorec 

Spotřeba potraviny 

Mzdy 

Zákonné pojištění 

FKSP 

Vlastní náklady výkonu 

Výrobní režie 

Správní režie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Zisková přirážka 

Kalkulovaná cena oběda 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jednotlivé položky nákladů zahrnují: 

 Přímé náklady na potraviny 

Jedná se o finanční náklady vynaložené za nákup surovin pro přípravu jednoho jídla 

(oběda). Organizace má stanovenu denní stravovací normu v hodnotě 60 Kč. Z toho 

snídaně tvoří 20 % normy, oběd 45 % normy a večeře 35 % normy.  

Potraviny potřebné pro uvaření 1 oběda tedy činí 27 Kč (45 % z 60 Kč). 

 

 Mzdové náklady 

Celkové roční mzdové náklady zaměstnanců kuchyně za rok 2011 činily 1 622 786 Kč. 

Průměrné měsíční náklady = 135 232 Kč.  

Náklady na 1 oběd = 135 232 /10 800 = 12,52 Kč. 

 

 Zdravotní pojištění 

Celkové roční náklady zdravotního pojištění činily 146 052 Kč.  

Průměrné měsíční náklady = 12 171 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 12 171/10 800 = 1,13 Kč. 

 

 Sociální pojištění 

Celkové roční náklady sociálního pojištění činily 405 684 Kč.  

Průměrné měsíční náklady = 33 807 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 33 807/10 800 = 3,13 Kč. 

 

 Zákonné pojištění odpovědnosti 

Zákonné pojištění odpovědnosti za zaměstnance v organizaci činí 0,42 promile 

z hrubých mezd. 

Průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnanců kuchyně = 135 232 Kč 

Zákonné pojištění odpovědnosti za měsíc = 567,97 Kč 

Náklady na 1 oběd = 567,97/10800 = 0,05 Kč. 
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 Příspěvek FKSP 

Organizace do Fondu kulturních a sociálních potřeb ročně přispívá 1 % z ročního 

objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a to právě na stravu svých 

zaměstnanců. 

 Příspěvek FKSP na 1 oběd = 0,1 Kč. 

 

 Spotřeba vody 

Náklady na spotřebu vody jsou spočítány na základě skutečné spotřeby vody v 

procentní výši k celkovým nákladům. 

Celkové roční náklady spotřeby vody činily 485 990 Kč.  

Průměrné měsíční náklady = 40 499 Kč. 

 

Dle samostatného vodoměru v kuchyni tvořil odběr vody 40 % celkové spotřeby.  

Průměrné měsíční náklady odběru vody = 16 200 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 16 200 /10 800 = 1,5 Kč. 

 

 Spotřeba elektrické energie 

Organizace nemá k dispozici měřič elektrické energie, který by sledoval spotřebu 

energie pouze provozu kuchyně. Proto jsou v tabulce č. 32 vyobrazeny veškeré 

spotřebiče, které jsou používány a je zde spočítána celková spotřeba el. energie za 

měsíc. Dále je zde zohledněna el. energie používaná na osvětlení kuchyně. Elektrická 

energie se spotřebovává pouze pro používání spotřebičů v kuchyni a osvětlení. Objekt je 

vytápěn plynem a voda je ohřívána také plynem. Vypočtené hodnoty jsou samozřejmě 

přibližné, bez použití elektroměru nelze hodnotu elektrické energie přesně určit. 
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Tab. 32: Spotřeba elektrické energie kuchyně 

Spotřebič Příkon (kW) 
Doba provozu 

(hod) 

Celková 

spotřeba (kWh) 

Chladící skříně 4,4/24 h 24 4,4 

Konvektomat 16,4 5,0 82,0 

Kotel elektrický 24,0 5,0 120,0 

Klimatizace 5,2 6,0 31,2 

Fritéza 6,0 0,5 3,0 

Ohřívací stůl 2,1 4,0 8,4 

Myčka na nádobí 2,1 4,0 8,4 

Elektrická pánev 9,0 3,0 27,0 

Ostatní drobné spotřebiče a osvětlení 31,03 

Celkem 
Za 1 den 315,43 

Za měsíc 9 462,90 

Zdroj: Vlastní zpracování dle informací o vybavení kuchyně 

 

Celková roční spotřeba elektrické energie činí 583 464 Kč.  

Celková průměrná měsíční spotřeba = 48 622 Kč. 

Průměrná hodnota ceny 1 kWh = 4,23 Kč. 

Spotřebovaná el. energie kuchyně za 1 měsíc = 9 462, kWh. 

 

Hodnota spotřebované el. energie kuchyně za měsíc = 9 462,84 * 4,23 = 40 028 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 40 028/10 800 = 3,71 Kč. 

 

 Spotřeba plynu 

Na vyhotovení oběda se plyn spotřebovává z plynového vařiče a také na vytápění 

kuchyně a ohřev vody. Odběr plynu na vaření je stanoven přesně, odběr na vytápění a 

ohřev vody je stanoven odborným odhadem na 4 % z celkové spotřeby. 

 

Celková roční spotřeba plynu činí 1 442 490 Kč. 

Celková průměrná měsíční spotřeba = 120 208 Kč. 

Hodnota spotřebovaného plynu na vytápění = 120 208 *0,04 = 4 808 Kč.  

 

Průměrně spotřebovaný plyn kuchyně na vaření za měsíc = 756,02 kWh.  

Průměrná hodnota ceny 1 kWh = 1,13 Kč. 
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Hodnota spotřebovaného plynu na vaření za měsíc = 756,02 *1,13 = 854 Kč 

 

Hodnota spotřebovávaného plynu kuchyně za měsíc celkem = 4 808 + 854 = 5 662 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 5 662/10800 = 0,52 Kč. 

 

 Spotřeba materiálu (kromě potravin) 

Spotřeba materiálu vstupující do ceny oběda zahrnuje položky typu čistící, desinfekční, 

mycí prostředky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, drobný dlouhodobý hmotný 

majetek apod. 

Dle sledovaného odborného odhadu činí spotřeba 10 % z celkové spotřeby. 

 

Celková roční spotřeba materiálu (kromě potravin) činí 681 078 Kč. 

Průměrná celková měsíční spotřeba materiálu = 56 757 Kč. 

Průměrná měsíční spotřeba materiálu kuchyně = 56 757 * 0,1 = 5 676 Kč.  

Náklady na 1 oběd = 5 676/10 800 = 0,53 Kč. 

 

 Spotřeba za opravy 

Náklady spojené s opravou dosahovaly v roce 2011 poměrně vysoké hodnoty, a to  

2 124 425 Kč. Větší část těchto nákladů je spojena s opravou oken na budově mimo 

kuchyně, a tudíž nebudou do nákladů za opravy kuchyně zahrnuty. Ze zbylých nákladů 

bylo opět stanoveno odborným odhadem procento z celkových nákladů a to ve výši  

15 %. 

 

Celkové roční náklady na opravy = 2 124 425 Kč. 

Celkové roční náklady na opravy upravené (snížené o výrazné položky, které se 

netýkají přímo provozu kuchyně) = 1 536 003 Kč. 

Průměrné měsíční náklady na opravy = 128 000 Kč. 

Průměrné měsíční náklady na opravy kuchyně = 128 000 * 0,15 = 19 200 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 19 200/10 800 = 1,78 Kč.  
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 Odpisy z provozu kuchyně 

Pro zjištění odpisů z provozu kuchyně byl vybrán veškerý majetek, který je součástí 

kuchyně a je stále odepisován. Vybraných sedm položek, které jsou odepisovány, 

dohromady tvoří celkový roční odpis kuchyně. 

 

Celkový roční odpis kuchyně činí 46 620 Kč. 

Měsíční odpis kuchyně = 3 885 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 3 885/10 800 = 0,36 Kč.  

 

 Náklady na služby 

Náklady na služby zahrnuje položky týkající se revize, bezpečnosti práce, komunálního 

odpadu, nákladů za telefony, internet apod. Celkové roční náklady na služby činí  

703 789 Kč. Náklady na služby jsou odborným odhadem stanoveny na 12 %  

z celkových nákladů. 

 

Průměrné měsíční náklady na služby = 58 649 Kč. 

Průměrné měsíční náklady na služby kuchyně = 7 038 Kč. 

Náklady na 1 oběd = 4 105/10 800 = 0,65 Kč. 
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Tab. 33: Kalkulovaná cena oběda (Kč) 

Nákladová položka Hodnota  

Přímé náklady na potraviny 27,00 

Mzdové náklady 12,52 

Zdravotní pojištění  1,13 

Sociální pojištění  3,13 

Zákonné pojištění odpovědnosti  0,05 

Příspěvek FKSP  0,10 

Spotřeba vody  1,50 

Spotřeba elektrické energie  3,71 

Spotřeba plynu  0,52 

Spotřeba materiálu  0,53 

Spotřeba za opravy  1,78 

Odpisy z provozu kuchyně  0,36 

Náklady za služby  0,65 

NÁKLADY CELKEM 53,00 

Zisková přirážka  7,00 

PRODEJNÍ CENA OBĚDA 60,00 

 Zdroj: Vlastní výpočet dle výkazů organizace 

 

Zisková přirážka byla stanovena na hodnotu 7 Kč s cílem dosažení maximálního zisku z 

doplňkové činnosti, avšak s ohledem na konkurenceschopnost kuchyně při přípravě 

obědů pro externí strávníky ve vztahu k okolním stravovacím zařízením. Prodejní cena 

oběda pro externí zákazníky tedy činí 60 Kč. 

 

 Tržní prostředí (konkurence) 

 

Mezi hlavní konkurenty patří: 

 Základní škola Český Dub     Cena oběda 62 Kč 

 CDS HOLDING s. r. o.    Cena oběda 63Kč 

 Miloslav Marek, Starý Dub    Cena oběda 65Kč 

 

Vzhledem k tomu, že organizace nabízí 2 druhy hlavního jídla denně a svou cenou je 

konkurenceschopná okolním stravovacím zařízením, dá se předpokládat možný návrat 

dřívějšího odběratele obědů - Domu s pečovatelskou službou. Výrazná výhoda oproti 
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konkurenci je především díky vyvážené stravě vyhovující nutričním potřebám seniorů. 

V Domově důchodců je vařena strava vhodná právě pro seniory a to i s ohledem na 

možné diety jako žlučníková, diabetická apod.  

 

 Propagace a odbyt 

 

Jako podpora prodeje pro externí zákazníky bylo navrženo umístění informace  

o možném odběru obědů na webové stránky organizace a také na vývěsky v obci, které 

jsou poměrně dobrým prostředkem pro sdělení informací, protože obec má pouze 2 500 

obyvatel. 

 

Kapacita Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPČ) je 45 obyvatel. Obyvatelé 

tohoto zařízení by měli vzhledem k charakteru zařízení využívat minimálně 2 služby, 

které DPČ nabízí, mezi ně patří mj. právě i dovoz obědů. Dá se tedy předpokládat, že  

v nejlepším případě by možný nárůst počtu obědů vzrostl o 45 porcí denně pro klienty 

DPČ a průměrně 5 obědů pro jejich zaměstnance.  

 

Dovoz obědů pro klienti DPČ by si tato organizace zajišťovala ve vlastní režii a výdej 

obědů by probíhal před vlastním výdejem pro klienty a zaměstnance Domova, aby 

nenarušil plynulý chod kuchyně. Realizací této činnosti by nebyla překročena 

maximální kapacita kuchyně. V následující tabulce jsou srovnány možné zisky  

z prodeje obědů a to ve třech variantách – optimistické, předpokládané a pesimistické. 
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 Ekonomické zhodnocení projektu 

 

Tab. 34: Zisk organizace z prodeje obědů pro jednotlivé varianty 

Položka Optimistická v. Předpokládaná v. Pesimistická v. 

Počet odebraných obědů za den 

(ks) 
50 40 20 

Zisková přirážka (Kč) 7 7 7 

 
Odběr 3x týdně/měsíc (ks) 600 480 240 

Zisk za měsíc (Kč) 4 200 3 360 1 680 

Zisk za rok (Kč) 50 400 40 320 20 160 

 
Odběr 6x týdně/měsíc (ks) 1 200 960 480 

Zisk za měsíc (Kč) 8 400 6 720 3 360 

Zisk za rok (Kč) 100 800 80 640 40 320 

Zdroj: Vlastní výpočet 

 

V případě optimistické varianty, tedy odběru 50 ks obědů ve frekvenci odběru 3x týdně 

organizaci připadne zisk ve výši 50,4 tis. Kč ročně a v případě odběru 6x týdně potom 

100,8 tis. Kč. Reálnější je však varianta předpokládaná, u které organizace dosáhne 

ročního zisku 40,32 tis. Kč při odběru 3x týdně a 80,64 tis. Kč při prodeji obědů 6x 

týdně. Pesimistická varianta počítá s velmi nízkým zájmem u odběratele, zde v případě 

zájmu o obědy u 20 zákazníků 3x týdně bude roční zisk dosahovat výše 20,16 tis. Kč  

a v případě vyšší frekvence prodeje, tedy 6x týdně potom hodnoty 40,32 tis. Kč.  

 

Vzhledem k tomu, že uvedené roční zisky nepřekračují v žádném případě částku  

300 tis. Kč, nevzniká organizaci povinnost platit daň z příjmu. 

 

4.2.2 Zavedení denního stacionáře 

Dalším navrhovaným opatřením pro zlepšení hospodaření organizace je zavedení nové 

služby v hlavní činnosti v podobě denního stacionáře. Takové zařízení pomáhá 

především lidem pečujícím o své blízké, kteří je nechtějí umístit do zařízení s trvalým 

pobytem, ale současně se o ně nemohou starat 24 hodin denně z důvodu zaměstnání, či 

mohou využít tuto službu, aby si od neustálé péče odpočali. Služba zahrnuje činnosti 
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jako pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní 

hygieně, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím apod. 

 

Denní stacionář by mohl být provozován přímo v areálu Domova, který je plně 

uzpůsoben klientům vzhledem k jejich stáří, nemocem a handicapu. Veškeré činnosti 

spojené se zřízením této služby jsou tedy mnohem jednodušší, než při budování 

stacionáře zcela od začátku. Přijímáním klientů a jednání s blízkými může zajišťovat 

stávající úsek sociálních pracovníků, navíc organizace disponuje vlastní jídelnou  

a stravu pro klienty stacionáře si zajistí ve vlastní režii apod. 

 

Pro zavedení nové služby musí organizace splnit určité podmínky. Prvním krokem je 

schválení nové sociální služby u zřizovatele organizace. Následuje podání žádosti  

o registraci sociální služby na krajském úřadě v Liberci, jejíž součástí musí být 

personální zajištění služby včetně odborného vzdělání pověřených pracovníků, doklad  

o vlastnickém právu k subjektu, v němž bude služba poskytována, dále potvrzení, že 

žadatel nemá daňové nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění apod. Následuje 

uzavření pojištění profesní odpovědnosti. Poté, co je organizace schválena registrace 

může zažádat o dotaci ze státního rozpočtu. 

 

4.2.2.1 Specifikace navrhovaného denního stacionáře 

 Cílová skupina 

 

Cílovou skupinou denního stacionáře budou občané, kteří vlivem stáří a nemocem 

nemohou být již sami doma a přitom nejsou upoutáni trvale na lůžko, či nevyžadují 

ústavní péči. Přijímáni budou pouze klienti s prvním a druhým stupněm závislosti a to  

z důvodu plánovaného vybavení stacionáře včetně personálního zajištění právě určené 

pro tyto klienty. 
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 Provozní doba 

 

Stacionář bude přístupný klientům v čase od 7:00 – 16:00 hod, tedy v čase, kdy je 

většina rodinných příslušníků v zaměstnání a nemohou se blízkým věnovat. Případně by 

bylo možné sjednat i umístění na kratší čas během dne.  

 

 Kapacita zařízení a prostory 

 

Kapacita zařízení bude stanovena s ohledem na velikost prostor, kde bude stacionář 

provozován a také na možné zaplnění kapacity. Předpokládaná kapacita při plném 

zaplnění je 12 klientů. Okamžitě po uvedení do provozu se však neočekává úplné 

zaplnění kapacity a proto bude vybavení místnosti zatím navrhováno pro 8 osob, 

přičemž možnost dalšího dokoupení vybavení není nijak náročná. 

 

Prostory pro stacionář jsou k dispozici přímo v budově a to v podobě rozsáhlé 

společenské místnosti, která je v současné době používána pouze při příležitostních 

událostech a není tedy 100% využívána. Pro potřeby zřízení stacionáře tedy není 

potřeba žádná výrazná rekonstrukce objektu, která by znamenala vysoké náklady na 

tuto realizaci. Společenská místnost bude vyžadovat pouze vybavení novým nábytkem  

a zařízením k aktivitám provozujícím ve stacionáři. Dále je k dispozici i menší pokoj, 

kde by mohla být vybudována šatna pro klienty. Sociální zařízení jsou k dispozici 

v bezprostřední blízkosti a kapacitně jsou dostačující. 

 

 Propagace stacionáře 

 

Propagace zařízení by byla zajišťována především prostřednictvím webových stránek 

Domova důchodců a přes příbuzné stávajících klientů, kteří by o této nové možnosti 

byli informováni sociálními pracovníky. Dále zařazením do katalogu poskytovatelů této 

služby, který je přístupný na internetu a pro organizaci je tento registr povinný. 
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 Ceník 

 

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích je dána 

zákonem a v současné době činí 100 Kč/hod podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění poskytovaných úkonů.
97

 

 

K úhradě za služby ve stacionáři klientovi, či jeho blízkým, slouží příspěvek na péči, 

pokud je klientovi přiznán. Výše úhrady za služby se potom řídí výší přiznaného 

příspěvku. Přijímáni budou klienti s prvním a druhým stupněm závislosti. V případě, že 

klient nemá přidělen příspěvek na péči, hradí částku ve výši určené pro první stupeň 

závislosti. Pro organizaci byl navržen ceník (viz tab. č. 35), který člení klienty dle 

stupně jejich závislosti a dále je zde uvedena cena za oběd. 

Tab. 35: Ceník stacionáře 

Stupeň závislosti Časové vymezení – 

celodenní pobyt 
Částka (Kč/den) 

I. stupeň nebo uživatelé 

bez příspěvku na péči 7:00 – 16:00 
160 

II. stupeň 180 

Cena oběda   70 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě kratší doby umístění klienta, např. polodenní pobyt se uvedená částka 

poměrně krátí. Odběr oběda je podmínkou pro přijetí klienta do stacionáře. 

 

4.2.2.2 Stanovení rozpočtu pro denní stacionář 

Před zřízením stacionáře musí organizace předložit svému zřizovateli plánovaný 

rozpočet na stacionář. Rozpočet bude sestaven a plánován od 1. 1. 2013 a to z důvodu, 

že řádný termín pro podávání žádosti o dotaci je v průběhu srpna – září a organizace 

bude tuto žádost podávat. Mimořádný termín v případě nově registrovaných služeb je 

také v průběhu měsíce května, ale v tomto termínu by organizace nestihla žádost podat. 
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Náklady na poskytování sociálních služeb jsou velmi vysoké, a tudíž se předpokládá 

dofinancovávání tohoto projektu prostřednictvím přijatých transferů ze státního 

rozpočtu a rozpočtu ÚSC. Vzhledem k této skutečnosti a k právní formě organizace, 

jejímž účelem není dosahování zisku, bude stanoven vyrovnaný rozpočet. 

 

Stanovení nákladů, výnosů a hospodářského výsledku zavedení stacionáře bude 

vycházet z následujících předpokladů: 

 v prvním roce provozu stacionáře se nepředpokládá 100% zaplnění kapacity, ale 

počítá se pouze s 8 klienty, v roce 2014 se uvažuje s 10 klienty a od roku 2015 se 

předpokládá plné zaplnění kapacity zařízení 12 klienty, 

 ve všech letech se předpokládá umístění klientů na celý měsíc bez víkendů, tj.  

20 pracovních dní, 

 pro přijetí klienta je podmínkou odběr oběda, klientovi bude prodáván oběd za  

70 Kč, náklady na uvaření oběda vychází z předchozího návrhu a jsou stanoveny na 

53 Kč, přičemž kalkulace na cenu oběda bude každý rok přepočítána. Zisková 

přirážka tedy činí 17 Kč a tyto ceny zůstanou zachovány v letech 2013 – 2014, 

v roce 2015 se předpokládá zvýšení cen potravin na uvaření oběda na 29 Kč 

(celkové náklady se zvýší na 55 Kč) a tudíž dojde ke zdražení oběda pro klienty 

stacionáře na 72 Kč.  

 Náklady na spotřebu materiálu (potraviny + režijní náklady) jsou počítány 

z uvedených hodnot nákladů na uvaření oběda při plném zaplnění kapacity dle 

vzorce: 

Spotřeba materiálu (potraviny + režijní náklady) = náklady na uvaření oběda  

x počet dní umístění klienta ve stacionáři x počet klientů x 12 měsíců 

 do ostatních nákladů spotřeby materiálu spadají v prvním roce náklady na vybavení 

stacionáře uvedené v tab. č. 36 do částky 3 tis. Kč, dále jsou to náklady na čistící  

a ochranné pomůcky, kancelářské potřeby apod., v prvním roce jsou tyto náklady 

nevyšší v dalších letech rostou v závislosti s navýšením kapacity, 

 spotřeba energie je stanovena odborným odhadem na 0,5 % z celkové roční 

spotřeby, výše energie bude tedy každý rok přepočítána dle skutečně spotřebované 
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energie v celé budově. Výše je poměrně nízká a to z toho důvodu, že bude 

spotřebováván pouze plyn na vytápění, elektřina na osvětlení pouze  

8 hod/denně a voda pouze na použití sociálních zařízení. Každým rokem se 

předpokládá mírný nárůst cen energií, a proto se náklady mírně zvyšují, 

 náklady na opravy a udržování se pohybují v nízkých hodnotách a to z důvodu, že 

v počátku realizace projektu nebylo potřeba výrazných úprav a v následujících 

letech se to také nepředpokládá, 

 ostatní služby zahrnují několik položek, přičemž nejvýraznější náklady tvoří 

školení a vzdělávání pracovníků, dále se jedná o poplatky za internet, telefony, 

poštovní, odvoz odpadu, revize aj. Tyto náklady jsou v prvním roce odhadovány na 

23 tis. Kč a v dalších letech se předpokládá jejich mírný růst, 

 personální zajištění stacionáře předpokládá 2 pracovníky přímé péče. Provoz bude 

jednosměnný, proto je tento počet dostačující. V případě neočekávané absence 

některého z pracovníků může být do stacionáře krátkodobě převeden zaměstnanec  

z hlavního provozu, než bude situace vyřešena. Průměrná hrubá mzda pracovníka 

sociální péče bude stanovena na 12 tis. Kč v prvních dvou letech provozu a od roku 

2015 se zvýší na 13 tis. Kč. Hodnoty mzdových nákladů v roce 2013 jsou 

zobrazeny v tab. č. 37, 

 sazba pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení se předpokládá 34 % 

po celou dobu provozu, 

 tvorba FKSP je stanovena na 1 % z hrubých mezd ve všech letech, 

 zákonné pojištění zaměstnanců je stanoveno na 0,42 promile z hrubých mezd, 

 ostatní náklady z činnosti zahrnují náklady za poplatky za televizi, bankovní 

poplatky, pojištění majetku aj. a jsou odhadovány na částku 2,5 tis. Kč, 

 mezi odpisy budou započítávány pouze odpisy z budovy a to ve výši 1 %, odepisuje 

se lineárně a vychází se z již existujícího odpisového plánu, 

 účet Náklady z drobného dlouhodobého majetku nově vznikl k 1. 1. 2012 a jeho 

prostřednictvím se účtuje pořízení drobného dlouhodobého hmotného  

i nehmotného majetku (kromě majetku evidovaného na podrozvahové evidenci, tzn. 
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majetek v rozmezí hodnoty 3 tis. – 40 tis. Kč). V prvním roce uvedení stacionáře do 

provozu budou náklady vysoké vlivem nákupu vybavení do stacionáře (viz. tab.  

č. 36), v následujících letech budou tyto náklady výrazně nižší. 

 

 Tab. 36: Náklady spojené s vybavením stacionáře v prvním roce v (Kč) 

Položka Částka  

 
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

Nábytek celkem 135 000 

Televize   18 000 

Celkem 153 000 

 
Spotřeba materiálu - ostatní 

Osvětlení    6 000 

Rádio    3 000 

Nástěnné tabule    1 900 

Dekorace    5 100 

Drobný materiál pro činnosti 

s klienty 

   3 900 

Knihy, tisk - předplatné    2 300 

Ostatní    5 000 

Celkem  27 200 

 
NÁKLADY CELKEM 180 200 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Mzdové náklady 

 

Tab. 37: Mzdové náklady za zaměstnance stacionáře v prvním roce (v Kč) 

Položka Hrubé mzdy 
Odvody Mzdové 

náklady SP ZP 

Měsíční náklady 24 000 6 000 2 160 32 160 

Roční náklady 288 000 72 000 25 920 385 920 

Zdroj: Vlastní výpočet 
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Tab. 38: Plán nákladů stacionáře v letech 2013 – 2016 (v Kč) 

Ukazatel 
Rok 

2013 2014 2015 2016 

Spotřebované nákupy 

Spotřeba materiálu – 

potraviny + režijní náklady 
101 760 127 200 158 400 158 400 

Spotřeba materiálu - ostatní 37 300 15 150 18 150 18 150 

Spotřeba energie 149 661 150 200 158 460 162 700 

Služby 

Opravy a udržování 9 800 9 800 11 000 6 000 

Ostatní služby 23 000 24 100 25 800 26 700 

Osobní náklady 

Mzdové náklady 288 000 288 000 312 000 312 000 

Zákonné sociální pojištění 97 920 97 920 106 080 106 080 

Jiné sociální pojištění 1 210 1 210 1 310 1 310 

Zákonné sociální náklady 2 880 2 880 3 120 3 120 

Ostatní náklady 

Ostatní náklady z činnosti 2 520 2 520 2 520 2 520 

Odpisy, rezervy a opravné položky 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 

1 299 1 299 1 299 1 299 

Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
153 000 18 000 18 000 6 000 

NÁKLADY CELKEM 868 350 

9 

738 279 816 139 804 279 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

 

 ve všech letech se předpokládá umístění jedné poloviny klientů s I. stupněm 

závislosti a druhé poloviny s II. stupněm, přičemž ceny za prováděné služby se  

u těchto klientů liší (viz ceník služeb), 

 při výpočtu výnosů za pobyt klientů se počítá, že klienti jsou ve stacionáři umístěni 

celý měsíc bez víkendů, tedy 20 pracovních dní, 

 výnosy z prodeje služeb jsou stanoveny za pobyt a s tím spojené služby stacionáře, 

které vychází z ceníku služeb a stavu zaplnění kapacity, při jejich výpočtu se 

vychází z následujícího vzorce: 

Výnosy z prodeje služeb (pobyt) = (počet klientů s I. stupněm závislosti x denní 

pobytová sazba pro I. stupeň x počet dní umístění klienta ve stacionáři x 12 měsíců) 
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+ (počet klientů s II. stupněm závislosti x denní pobytová sazba pro II. stupeň  

x počet dní umístění klienta ve stacionáři x 12 měsíců) 

 odděleně jsou stanoveny výnosy za poskytovanou stravu klientů, jež se také mění 

v závislosti na počtu klientů a také s předpokládaným zvýšením ceny oběda, při 

jejich výpočtu se vychází z následujícího vzorce: 

Výnosy z prodeje služeb (strava) = počet klientů ve stacionáři x prodejní cena 

oběda x počet dní umístění klienta ve stacionáři x 12 měsíců 

 dalším předpokladem je získání účelového daru od Nadace SYNER, s níž 

organizace již spolupracuje. V prvním roce se počítá s celkovými náklady na 

vybavení stacionáře ve výši 180,2 tis. Kč, které budou financovány na základě 

získání nadačního příspěvku. V dalších letech se předpokládá získání účelového 

daru od nadace ve výši 20 tis. Kč, 

  organizace bude žádat v prvním roce o dotaci ve výši 227,35 tis. Kč, přičemž 

150 tis. Kč ze státního rozpočtu a zbytek (77,35 tis. Kč) bude dofinancovávat 

Liberecký kraj. V dalších letech se bude přijatá dotace postupně snižovat vlivem 

příjmu dalších klientů, což povede ke zlepšení samofinancování organizace, 

 výsledek hospodaření je roven nule ve všech letech vzhledem k vyrovnanému 

rozpočtu. 
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Tab. 39: Plán výnosů stacionáře v letech 2013 – 2016 (v Kč) 

Ukazatel  
Rok 

2013 2014 2015 2016 

Výnosy z vlastních výkonů a zboží  

Výnosy z prodeje služeb - pobyt

  

326 400 408 000 489 600 489 600 

Výnosy z prodeje služeb - strava 134 400 168 000 207 360 207 360 

Dary 

Přijaté dary – Nadace SYNER 180 200 20 000 20 000 20 000 

Výnosy z transferů 

Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 

(SR)*  

150 000 100 000 80 000 70 000 

Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů 

(ÚSC)* 

77 350 42 279 19 179 17 319 

VÝNOSY CELKEM 868 350 738 279 816 139 804 279 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace 

*SR = státní rozpočet;   

*ÚSC = územní samosprávný celek. 

 

Zhodnocení navrhovaného projektu 

 

V případě zřízení stacionáře jako další služby v hlavní činnosti organizace se vzhledem 

k právní formě organizace a oboru působení nedá předpokládat, že navrhované opatření 

přinese organizaci zisk. Z toho důvodu byl stanoven pro tento projekt vyrovnaný 

rozpočet. Největší podíl nákladů na provoz stacionáře tvoří ve všech letech mzdové 

náklady a v prvním roce náklady spojené s vybavením zařízení. Organizace není 

schopna pokrýt veškeré náklady tržbami z vlastní činnosti, a proto musí zažádat o dotaci 

ze státního rozpočtu, přičemž na dofinancovávání by se měl podílet také její zřizovatel. 

Organizace při příležitosti realizace nového projektu osloví Nadaci SYNER, s níž již 

několik let spolupracuje a předpokládá získání účelového daru na vybavení stacionáře.  

 

I když projekt není ziskový, jeho realizace se dá hodnotit kladně, dochází zde 

k hospodárnému využívání majetku svěřenému do správy organizace. Dosud nevyužité 
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prostory tímto přinesou organizaci další prostředky z činnosti, hodnota potřebných 

prostředků z transferů se snižuje a navíc zde dochází ke zkvalitnění služeb v organizaci, 

tzn. naplnění tzv. veřejného zájmu společnosti. V lokalitě, ve které je doporučováno 

stacionář zřídit je nedostatek těchto zařízení a předpokládá se tedy zájem o tuto novou 

možnost péče o seniory.  

 

4.2.3 Sponzoring (fundraising) 

Další možností získání peněžních prostředků je prostřednictvím sponzoringu. Může se 

jednat jednak o finanční výpomoc nebo hmotné dary. V prostředí sledované organizace 

je však získání nadačních příspěvků a darů značně obtížné a to především z důvodu, že 

organizaci spravuje Liberecký kraj. Nadace zabývající se zprostředkováním darů často 

dávají přednost spíše nestátním organizacím než příspěvkovým organizacím zřízených 

kraji či městy a to z důvodu, že o tyto organizace by se měl postarat právě jejich 

zřizovatel. 

 

4.2.3.1 Získání příspěvků prostřednictvím obce 

Novou možností pro organizaci je získání příspěvků prostřednictvím obce Český Dub, 

ve které Domov sídlí. Tato možnost plyne z novely Zákona č. 202/1990 Sb.
98

 

s účinností od 1. 1. 2012. Novela mění rozdělování výtěžku z loterijních a sázkových 

her, kdy významná část těchto prostředků bude směřovat do rozpočtů obcí, která je 

následně přerozděluje. Organizace tedy může zažádat obec o poskytnutí části příspěvku 

z těchto prostředků. Je však otázkou, zda vůbec a v jaké výši by obec byla ochotná 

dotovat příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem, protože obec spravuje své vlastní 

příspěvkové organizace (Základní školu, Mateřskou školu, Podještědské muzeum  

a knihovnu, Dům s pečovatelskou službou).  

 

4.2.3.2 Oslovení nadací 

Organizace již spolupracuje s Nadací SYNER, která zprostředkovává organizaci 

účelové dary na kulturu, občerstvení na akcích, na dárkové balíčky pro klienty 

k významným svátkům a nově by chtěla rozšířit spolupráci v souvislosti se zavedením 

                                                 
98

 Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
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stacionáře, jak je popsáno v předchozím návrhu. To je však jediná nadace, s níž 

organizace jedná. Dalším navrhovaným opatřením je tedy oslovení dalších nadací 

podporující seniory. Jednou z těchto nadací je Nadace OKD, která poskytuje nadační 

prostředky celkem v pěti programech. Grantové řízení pro rok 2012 bylo již uzavřeno, 

ale organizace by se mohla tohoto řízení zúčastnit v roce 2013.  

 

4.2.3.3 Oslovení podnikatelských subjektů/fyzických osob 

Kromě získávání prostředků z nadací by bylo také vhodné, aby organizace oslovovala 

možné dárce z řad veřejnosti. Jednalo by se jak o firmy a podnikatele, tak i o fyzické 

osoby. To by probíhalo prostřednictvím písemného fundraisingu, kdy by 

potencionálním donátorům byly zasílány písemně dopisy s žádostí o prostředky 

(finanční či hmotné) na konkrétní účel. Dárce by na základě této žádosti mohl 

organizaci přispět buď finančním darem (nejlépe pravidelnou částkou), nebo 

nefinančním darem. V současnosti již organizace získává dary na občerstvení klientů při 

společenské události, pořádané v Domově. Mohla by však oslovit i jiné subjekty, jako 

příklad lze uvést poskytnutí přepravy klientů na výlet zdarma nebo zajištění programu 

na kulturní a jiné akce v Domově. 

 

4.2.3.4 Přijaté prostředky z dědictví 

Další možný způsob pro získání darů pro organizaci je prostřednictvím přijatých 

prostředků z dědictví. V případě klientů, kteří nemají žádné příbuzné či známé, kterým 

chtějí odkázat svůj majetek, připadá toto dědictví Úřadu pro zastupování státu. Pokud 

by byl tedy klient spokojený se službami Domova, může sepsat závěť a odkázat svůj 

majetek ve prospěch organizace. Jedná se o velmi citlivé téma, a proto by muselo být 

s klienty jednáno velmi ohleduplně, aby nedocházelo ke zpochybňování poslední vůle 

klienta. Realizace tohoto návrhu je poměrně složitá, ale mohlo by to organizaci přinést 

další prostředky a klient by mohl v závěti stanovit, za jakým účelem bude dar 

v organizaci použit. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit hospodaření příspěvkové organizace Domov 

důchodců Český Dub. Předpokladem efektivního využívání svěřených zdrojů je takové 

řízení organizace, které vychází ze znalosti její úrovně hospodaření. Jako nástroj 

poznání stavu hospodaření byly použity analýza nákladů a výnosů a finanční analýza, 

která byla s ohledem na specifika příspěvkové organizace modifikována. Pomocí těchto 

analýz byla odhalena slabá místa v organizaci. Jejich možným zlepšením se následně 

zabývala návrhová část této práce.  

 

V první části diplomové práce byla objasněna teorie týkající se příspěvkových 

organizací. Shrnuty byly nejdříve obecné informace těchto subjektů, kde byl popsán 

jejich způsob zřízení, financování, legislativní faktory upravující tyto organizace apod. 

Následně byly charakterizovány specifické podmínky příspěvkových organizací krajů 

poskytující sociální služby.  

 

V praktické části práce byla nejdříve popsána charakteristika hodnocené organizace, 

následně způsob a popis financování, na které vzápětí navázala analýza nákladů  

a výnosů. Analýza se vztahuje na náklady a výnosy hlavní i doplňkové činnosti 

příspěvkové organizace Domov důchodců v rozmezí let 2006 – 2011. Následovala 

finanční analýza, která zhodnotila jednotlivé vybrané finanční ukazatele za sledované 

období. Ukazatele byly rozděleny do jednotlivých skupin s ohledem na specifika 

příspěvkové organizace. 

 

Celá analytická část byla následně souhrnně zhodnocena a ze zjištění plynoucích z této 

části byly stanoveny návrhy a doporučení pro zlepšení. První navrhované řešení v této 

práci se zaměřovalo na zvýšení výnosů z doplňkové činnosti, konkrétně na rozšíření 

hostinské činnosti, kde z analýz vyplynulo výrazné snížení těchto výnosů. Dalším 

významným opatřením popsaným v práci, které by vedlo ke zlepšení hospodaření 

organizace, bylo zřízení denního stacionáře. Tento projekt představuje rozšíření služeb 

v hlavní činnosti. Jeho realizace by vedla k hospodárnějšímu využití prostor v areálu 

Domova důchodců a zároveň i ke zkvalitnění služeb organizace. Nakonec bylo popsáno 

získání dalších prostředků prostřednictvím sponzoringu (fundraisingu), které by 
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organizace mohla využít jednak jako podporu ke zřízení stacionáře, ale také 

k financování kulturních a jiných akcí pořádaných v Domově, k nákupu potřebného 

vybavení, či k jiným účelům dle potřeb organizace. 

 

Při realizaci uvedených návrhů bylo nutné dodržovat jistá omezení, se kterými je možné 

se v neziskovém sektoru setkat. I z toho důvodu byl výčet možných zlepšení značně 

omezený. Kromě projektů uvedených v této práci by bylo možné zlepšit hospodaření 

organizace i v jiných ohledech, navrženy byly však takové možnosti, které jsou v praxi 

realizovatelné a nevyžadují extrémně vysoké vstupní náklady na uskutečnění. V tom 

případě je málo pravděpodobné, že by organizace získala souhlas od svého zřizovatele 

takový projekt uskutečnit. 
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[22] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

[23]  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

[24]  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

[25]  Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

[26] Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[27] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

[28]  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

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

pozdějších předpisů. 

[30]  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

[31]  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

[32] Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Seznam použitých zkratek 

aj.  a jiné 

apod.  a podobně 

a. s.   akciová společnost 

CK  cizí kapitál 

č.  číslo  

ČÚS  Český účetní standard 

ČR  Česká republika 

DHM  dlouhodobý hmotný majetek 

DPČ  dům s pečovatelskou službou 

DPH  daň z přidané hodnoty 

DPPO  daň z příjmu právnických osob 

EU  Evropská unie 

FA  fixní aktiva 

FaPF  finanční a peněžní fondy 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

h  hodina 

HUN  haléřový ukazatel nákladovosti 

HVDČ  hospodářský výsledek doplňkové činnosti 

K  kapitál 

kW  kilowatt 

kWh  kilowatthodina 

KZv  krátkodobé závazky 

LI  okamžitá likvidita 

LII  pohotová likvidita 

mj.  mimo jiné 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NDČ  náklady doplňkové činnosti 

NHČ  náklady hlavní činnosti 

OA  oběžná aktiva 

Pe  peníze 

Po  pohledávky 
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PPP  Public Private Partnership 

r NDČ  rentabilita nákladů doplňkové činnosti 

Sb.  sbírka 

SR  státní rozpočet 

s. r. o.  společnost s ručeným omezením 

tzv.   takzvaný 

ÚSC  územní samosprávný celek 

V  výnosy 

VDČ  výnosy doplňkové činnosti 

VH  výsledek hospodaření 

VHČ  výnosy hlavní činnosti 

VÚSC   vyšší územní samosprávný celek 

VK  vlastní kapitál 

Z
‘‘  

míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti 

ZDP  Zákon o daních z příjmu 

ZÚSC  základní územní samosprávný celek 

ψ   zlomový faktor 
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Příloha č. 1: Rozvaha organizace Domov důchodců Český Dub v letech  

2006 -2009 (v tis. Kč) 

  

AKTIVA 

Název položky 

Ú
č
e

t 

P
o

lo
ž
k
a
 

Rok 

2006 2007 2008 2009 

A STÁLÁ AKTIVA  01 16 185  15 949   15 679 16 306 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek       

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 05 161  171  183 167 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 
součet položek 02 až 08 

 
09 161  171  183 167 

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmot. maj. 

078 
13 161 171 183 167 

Oprávky k dlouhodobému nehmot .maj. 
celkem 
součet položek 10 až 14 

 

15 161 171 183 167 

3. Dlouhodobý hmotný majetek       

Pozemky 031 16 329  329  329 329 

Stavby 021 18 17 769  17 182  17 397 18 086 

Samostatné movité věci a soubory mov. 
věcí 

022 19 6 346  6 484   6 204 6 418 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 8 537  10 283  11 897 12 648 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 23     

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 24 408  408  408 408 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 
součet položek 16 až 25  26 33 389   34 687  36 235 37 888 

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

Oprávky ke stavbám 081 27 4 510 4 035  4 149 4 264 

Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. 
věcí 

082 28 4 158 4 419 4 510 4 670 

Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. 
majetku 

088 31 8 537 10 283  11 897 12 648 

Oprávky k dlouhodobému hmot. maj. 
celkem 
součet položek 27 až 32 

 33 17 204 18 738 20 556 21 582 

B OBĚŽNÁ AKTIVA  42 3 796   5 166   4 846 5 522 

1. Zásoby 

 Materiál na skladě 112 43 443   393   356 319 

Zásoby celkem 
součet položek 43 až 50  51 443  393  356 319 

2. Pohledávky 

Odběratelé 311 52 46  226  173 124 

 Poskytnuté provozní zálohy 314 55 358  370  400 384 



 

Ostatní pohledávky 316 57 2  95   14 23 

součet položek 52 až 57  58 406 691 586 531 

- Jiné pohledávky 378 72 1   0,4  0,8  

součet položek 70 až 73  74 1  0,4 0,8  

Pohledávky celkem 
součet položek 

58+59+60+65+66+209+69+74 

 75 408  691  587 531 

3. Finanční majetek 

Pokladna 261 76 20  21  33 16 

Ceniny 263 78 0,5  0,5  1 1 

Součet položek 76 až 78  79 20 22 35 18 

Běžný účet 241 80 2 672  3 946  3 821 4 583 

Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb 243 81 78  52  19 62 

Ostatní běžné účty 245 82 110     

součet položek 80 až 82 a 210  83 2 860 3 998 3 840 4 645 

Finanční majetek celkem 
součet položek 79+83+88  89 2 880  4 020  3 874 4 663 

5. Přechodné účty aktivní 

Náklady příštích období 381 120 65   62  29 8 

Přechodné účty aktivní celkem 
součet položek 120 až 123 

 124 65   62  29 8 

AKTIVA CELKEM   19 981 21 116 20 525 21 828 

 

  

PASIVA 

Název položky 

Ú
č
e

t 

P
o

lo
ž
k
a
 Rok 

2006 2007 2008 2009 

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁL. A 
OBĚŽ. AKTIV CELKEM 

 
126 17 599   17 803  17 008 17 674 

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy 

- Fond dlouhodobého majetku 901 127 16 185  15 949  15 679 16 306 

- Fond oběžných aktiv 902 128 375  375   375 375  

Majetkové fondy celkem 
součet položek 127 až 129  131 16 560  16 324  16 055 16 681 

2. Finanční a peněžní fondy 

- Fond odměn 911 132   45 134 

- Fond kulturních a sociálních potřeb 912 133 86  73   29 76 

- Fond rezervní 914 134 430  589  604 674 

- Fond reprodukce majetku 916 135 262  759  165 108 

- Jiné finanční fondy 918 137 110     

Finanční a peněžní fondy celkem 
součet položek 132 až 137 

 138 887  1 422  843 992 

5. Výsledek hospodaření 

Z hospodářské činn. ÚSC a činnosti PO      0,09 



 

Výsledek hospodaření běžného 
účet.období 

+/- 
963 

152 152  57  111  

součet položek 152 až 157  158 152  57  111 0,1 

D. CIZÍ ZDROJE  159 2 382  3 313  3 517 4 154 

3. Krátkodobé závazky 

Dodavatelé 321 167 488  907   911 1 362 

Ostatní závazky 325 170 41  44   102 202 

součet položek 167 až 171  172 529  951   1 013 1 564 

Zaměstnanci 331 176 900   931   1 195 1 250 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 177     

součet položek 176 až 177  178 900   931   1 195 1 250 

Závazky ze sociál.zabezp.a 
zdrav.pojištění 

336 179 480  775   636 693 

Ostatní přímé daně 342 181 92  212   145 163 

součet položek 180 až 183  184 92  212   145 163 

Vypořád. přepl. dotací a ost. záv. s ÚSC 349 186 0,8    23 

součet položek 185 až 186  187 0,8    23 

Krátkodobé závazky celkem 
součet položek 

172+175+178+179+184+187+188 
 189 2 001  2 870  2 989 3 693 

5. Přechodné účty pasivní 

Výdaje příštích období 383 197    10 

Dohadné účty pasivní 389 200 381  443   528 450 

Přechodné účty pasivní celkem 
součet položek 197 až 200 

 201 381  443   528  461 

PASIVA CELKEM  202 19 981 21 116 20 525 21 828 

 



 

 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztrát organizace Domov důchodců Český Dub v letech 2006 – 2009 (v tis. Kč) 
 

Název položky Účet 
Polo
žka 

2006 2007 2008 2009 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Hlavní činnost 

Hospodářská 
činnost 

Spotřeba materiálu 501 1 4 691 286 5 487 352 4 766 373 4 896 362 

Spotřeba energie 502 2 2 541 63 2 302 67  2 784 66 2 534 64 

Opravy a udržování 511 5 1 536   13 2 226  1 933  760  

Cestovné 512 6 10  15  30  26  

Náklady na reprezentaci 513 7 4  6  6  4  

Ostatní služby 518 8 444 27 726 12 731 16 669 16 

Mzdové náklady 521 9 12 760 39 13 571 152 14 180 177 15 198 175 

Zákonné sociální pojištění 524 10 4 433 14 4 746 53 4 964 61 4 943 60 

Ostatní sociální pojištění 525 11 54  55 0,3 61  62  

Zákonné sociální náklady 527 12 254  271 3 284 3 304 3 

Ostatní sociální náklady 528 13       30  

Ostatní daně a poplatky 538 16       10  

Jiné ostatní náklady 549 24 102  131 3 122  112  

Odpisy dl. nehm. a hm. majetku 551 25 452 2 471 3 482 3 333 3 

Náklady celkem 
součet položek 1 až 30 

 
31 27 283 445 30 007 645  30 343 698 29 881 682 

Tržby z prodeje služeb 602 33 3 267 644 12 237 703 15 817 816 17 875 812 

Úroky 644 46 48  107  103  33  

Zúčtování fondů 648 48 742  159  60  10  

Jiné ostatní výnosy 649 49 41  50  57  17  

Příspěvky a dotace na provoz 691 57 18 137  16 455  14 299  11 799  

Výnosy celkem 
součet položek 32 až 57 

 
58 27 23 644 30 007 703 30 336 816 29 751 812 

Výsledek hospodaření po zdanění 62 47- 199 0,7- 57 7- 118 129- 129 

 



 

Příloha č. 3: Rozvaha organizace Domov důchodců Český Dub v letech 2010 – 2011  

(v tis. Kč) 

Název položky 

Ú
č
e

t Rok 

2010 2011 

AKTIVA CELKEM  23 061 21 884 

A Stálá aktiva  17 777 18 360  

II. Dlouhodobý hmotný majetek  17 777 18 360  

1. Pozemky 031 329 329  

3. Stavby 021 15 417 15 287  

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1 623 2 336  

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 408 408  

B Oběžná aktiva  5 283  3 524 

I. Zásoby  391 453 

2. Materiál na skladě 112 391 453 

II. Krátkodobé pohledávky  285 226  

1. Odběratelé 311 239 188 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 31 27  

25. Náklady příštích období 381  2  

28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 15 8 

IV. Krátkodobý finanční majetek  4 607 2 846 

9. Běžný účet 241 4 535 2 731 

10. Běžný účet FKSP 243 52 83 

15. Ceniny 263 1 0,3 

17. Pokladna 261 19 31 

PASIVA CELKEM  23 061  21 884 

C Vlastní kapitál  19 480  19 545 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky  18 153  18 736 

1. Jmění účetní jednotky 401 18 153  18 736 

II. Fondy účetní jednotky  1 125  777 

1. Fond odměn 411 134  11 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 77  86 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 
hospodaření 

413 0,1  179 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 381  269 

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 533  232 

III. Výsledek hospodaření  203  33 

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 203  33 

D Cizí zdroje  3 580  2 339 

IV. Krátkodobé závazky  3 580  2 339 

5. Dodavatelé 321 936  309 

14. Zaměstnanci 331 1 391  1 054 

16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 812  596 

18. Jiné přímé daně 342 209  119 

22. Závazky k územním rozpočtům 349 18  13 

33. Dohadné účty pasivní 389 40  118 

34. Ostatní krátkodobé závazky 378 175  131 

 



 

 

Příloha č. 4: Výkaz zisku a ztrát organizace Domov důchodců Český Dub  

v letech 2010 – 2011 (v tis. Kč) 

 

Název položky 

Ú
č
e

t 2010 2011 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Hospodářská 
činnost 

A. Náklady celkem  31 901  619  31 531 245 

I. Náklady z činnosti  31 901  619  31 531 245 

1. Spotřeba materiálu 501 4 381  326  3 477 115 

2. Spotřeba energie 502 2 419  59  2 494 32 

5. Opravy a udržování 511 1 954  4  2 122 3 

6. Cestovné 512 4   6  

7. Náklady na reprezentaci 513 4   4  

8. Ostatní služby 518 762  14  702 2 

9. Mzdové náklady 521 16 041  159  16 285 68 

11. Zákonné sociální pojištění 524 5 462  51  5 516 23 

12. Jiné sociální pojištění 525 67   70  

13. Zákonné sociální náklady 527 321  3  166 0,6 

14. Jiné sociální náklady 528 37   120  

25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 341  3  353 0,9 

31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 0,4   3  

32. Ostatní náklady z činnosti 549 107   213  

B. Výnosy celkem   31 983  739  31 528 281 

I. Výnosy z činnosti  19 268  739  19 263 281 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 19 068 699  18 760 240 

3. Výnosy z pronájmu 603  40   41 

22. Výnosy z prodeje dlouhodobého 
hmotného majetku kromě pozemků 

646 11   14  

24. Čerpání fondů 648   377  

25. Ostatní výnosy z činnosti 649 189   113  

II. Finanční výnosy  33   31  

2. Úroky 662 33     

IV. Výnosy z nezpochybnitelných 
nároků na prostředky státního rozpočtu, 
rozpočtů ÚSC a SF 

 12 683   12 233  

1. Výnosy z nároků na prostředky státního 
rozpočtu 

671 7 917     

2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 
územních samosprávných celků 

672 4 766   12 233  

VI. Výsledek hospodaření      

4. Výsledek hospodaření po zdanění  83  120  3- 35 
  


