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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí. Cílem této práce je pomocí analýzy nákladů 

a výnosů a finanční analýzy zhodnotit hospodaření této organizace a podat návrhy ke 

zlepšení. Teoretické poznatky k danému tématu jsou uvedeny v první části této práce, 

další část je zaměřena na analýzu hospodaření a poslední část na podání návrhů ke 

zlepšení hospodaření organizace.  

 

Abstract 

The master thesis deals with the finance evaluation of funded organization Domov pro 

seniory Mikuláškovo náměstí. The aim of this work is the cost-benefit analysis and 

financial analysis of the organization and to make suggestions for improvement. The 

theoretical knowledge of the topic is summarized in the first part of this work while the 

next one focuses on the economic analysis. The last part concentrates on the submission 

of proposals for organization economy improvement. 
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ÚVOD 

V tržní ekonomice působí jak subjekty, které jsou zřizované za účelem tvorby zisku ze 

své podnikatelské činnosti, tak subjekty, jejichž cílem není tvorba zisku, ale byly 

založeny za jiným účelem především veřejně či vzájemně prospěšným. Neznamená to 

však, že by tyto subjekty nemohly tvořit zisk, zisk mohou tvořit, ale ne za účelem 

obohacení vlastníků. To znamená, že tento zisk musí dále využít zpět do svého poslání.  

Neziskový sektor je důležitou součástí národního hospodářství, kdy subjekty tohoto 

sektoru vykonávají činnosti nezbytné pro občany dané země a mohou tak určovat 

životní úroveň této země. Neziskové organizace mají vlastní právní subjektivitu. Tyto 

organizace se dělí na státní a nestátní.  

Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření příspěvkové organizace, 

z čehož plyne, že se bude zaměřovat na státní neziskovou organizaci, která má svého 

zřizovatele. Tato organizace působí v oblasti sociálních služeb a jejím zřizovatelem je 

územní samosprávný celek. Protože poskytování sociálních služeb je velmi nákladné, 

jsou prostředky zřizovatele a prostředky tvořené samotnou organizací doplňovány 

prostředky ze státního rozpočtu. V této diplomové práci se konkrétně jedná 

o příspěvkovou organizaci Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí, jejímž 

zřizovatelem je statutární město Brno. 

Služby této příspěvkové organizace se zaměřují na poskytování sociální pomoci 

osobám, které mají sníženou soběstačnost, kdy příčinou je věk, nějaké zdravotní 

postižení, duševní onemocnění chronického charakteru nebo také závislost na určitých 

návykových látkách, další příčinou může být i stařecká demence, Alzheimerova 

choroba nebo další typy demence. Organizace disponuje vlastním stravovacím 

zařízením a prádelnou. Služby s tímto spojené poskytuje i ostatním dvěma domovům 

pro seniory v Brně. Výnosy a náklady z těchto služeb však organizace nesleduje zvlášť 

od hlavní činnosti. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  

Cílem této diplomové práce je na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové 

stránky rozpočtu příspěvkové organizace Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí 

zhodnotit její hospodaření a navrhnout taková dílčí opatření, která povedou 

k optimalizaci výdajů a zvýšení příjmů. 

První část této práce se zabývá teoretickými východisky práce, které se týkají 

neziskového sektoru, a to především se zaměřením na příspěvkové organizace. Nejdříve 

se zaměřuje na členění národního hospodářství a prospěšnost činností neziskových 

organizací. Následuje zaměření na členění neziskových organizací a poté již konkrétně 

na příspěvkové organizace, jejich zřízení, změnu a zrušení, majetek, náklady a výnosy. 

Poslední zmíněnou oblastí v této části je samotné financování těchto organizací a její 

fondy. V této části byla použita deskriptivní metoda. Poznatky z této teoretické části 

byly použity jako podklad pro část praktickou. 

Část navazující na teoretickou je část analytická, kde bude nejdříve představena 

organizace a její služby. Následuje zhodnocení jejího hospodaření, a to především 

analýza výdajové a příjmové stránky rozpočtu organizace. Další důležitou část 

představuje finanční analýza, která prostřednictvím vybraných ukazatelů zhodnotí 

hospodaření organizace.  

Náklady a výnosy organizace jsou sledovány v časovém horizontu pěti let, a to od roku 

2011 do roku 2015. Tato časová řada poskytuje ucelený pohled na danou organizaci 

a její vývoj, což umožňuje srovnat jednotlivé roky a změny, které nastaly. Pro toto 

srovnání byla použita komparativní metoda. Další použitou metodou v této části 

diplomové práce je analýza, a to analýza nákladů, výnosů a finanční analýza. Cílem 

těchto analýz je zhodnocení současného stavu v organizaci a odhalení slabých míst, na 

základě kterých bude v třetí poslední části provedeno potřebné opatření vedoucí ke 

zlepšení finanční situace v organizaci. Hlavními podklady pro zpracování této části byly 

výroční zprávy organizace a v menší části také internetové stránky organizace a další 

interní údaje. V závěru této části bude zhodnoceno hospodaření organizace metodou 

syntézy, čímž dojde k ucelenému pohledu na situaci.  
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Na základě těchto údajů bude v třetí části provedeno doporučení, které povede ke 

zlepšení nákladové a výnosové stránky rozpočtu organizace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část se zaměřuje nejdříve na členění národního hospodářství dle principu 

financování a také prospěšnost činností neziskových organizací, která se dělí na 

veřejnou a vzájemnou prospěšnost. Bude následovat klasifikace neziskových organizací 

a také podrobněji příspěvkové organizace. Poslední kapitolou bude financování. 

1.1 Členění národního hospodářství podle principu financování 

Národní hospodářství je možné členit z hlediska principu financování.  V takovém 

případě se národní hospodářství člení na ziskový (tržní) sektor a neziskový (netržní) 

sektor. Neziskový sektor se dále člení na veřejný sektor, soukromý sektor a sektor 

domácností (Rektořík a kol., 2007). 

1.1.1 Ziskový sektor 

Tento sektor je tzv. první sektor a je charakteristický tím, že se jedná o soubor subjektů, 

které mají za cíl tvorbu zisku, a to prostřednictvím statků a služeb za tržní cenu 

utvořenou na základě vztahu nabídky a poptávky. Tyto subjekty hospodaří s majetkem 

získaným ze svých vlastních zdrojů nebo z cizích (Boukal, a kol., 2013).  

1.1.2 Neziskový sektor 

Subjekty, působící v této části národního hospodářství, získávají prostředky pro svou 

činnost pomocí přerozdělovacích procesů. Principy těchto procesů spadají pod veřejné 

finance. Cílem těchto subjektů není tvorba zisku, jak tomu bylo v předchozím případě, 

ale je to přímé dosažení určitého užitku, a to zpravidla v podobě veřejné služby. Tento 

neziskový sektor se dále člení na následující sektory (Rektořík a kol., 2007). 

 Veřejný neziskový sektor popisuje Ochrana a kol. (2010), který uvádí, že 

veřejný sektor je součástí systému smíšené ekonomiky, je řízen veřejnou 

správou, a to státní správou a samosprávou. Působnost činitelů státní správy 

a samosprávy je upravena zákony, v případě státní správy je to kompetentní 

zákon a v případě samosprávy je to zákon č. zákon 129/2000 Sb. o krajích 

a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Hlavním kritériem pro rozhodování těchto 
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organizací je veřejný zájem. Pro veřejný sektor je také typické to, že jeho 

aktivity veřejného charakteru jsou financované ze soustavy veřejných rozpočtů. 

Rektořík a kol. (2007) dále popisuje veřejný neziskový sektor jako část 

neziskového sektoru je financována z veřejných financí, rozhoduje se veřejnou 

volbou, je spravována a řízena veřejnou správou a podléhá veřejné kontrole. 

Cílem tohoto sektoru je poskytovat veřejné služby. 

 Neziskový soukromý sektor – je to soubor subjektů (nestátní neziskové 

organizace), jejichž hlavním cílem je dosahování přímého užitku. Mezi 

zakladatele patří soukromé subjekty, které vkládají do těchto organizací 

prostředky a neočekávají dosažení zisku, ale očekávají dosažení přímého 

užitku. U tohoto typu organizací není veřejnoprávní, do určité míry automaticky 

financující zřizovatel (Boukal, a kol., 2013).  

 Sektor domácností – tato část národního hospodářství má významnou roli 

v rámci národního hospodářství, a to z toho důvodu, že vstupuje na trh produktů 

a služeb, na trh kapitálu a trh výrobních faktorů (Rektořík a kol., 2007). 

1.2 Prospěšnost činností neziskových organizací 

Jak již bylo zmíněno výše, činnosti vykonávané neziskovou organizací nejsou 

prováděny primárně za účelem tvorby zisku, ale za účelem veřejného zájmu. Tím se 

organizace plně soustředí na dosahování užitků, které směřují dovnitř i vně organizace. 

Jak státní, tak i soukromé neziskové organizace, mohou vykonávat veřejně prospěšné 

aktivity nebo vzájemně prospěšné aktivity (Dobrozemský a Stejskal, 2015). 

1.2.1 Veřejná prospěšnost 

Vít (2015) popisuje veřejnou prospěšnost z pohledu veřejně prospěšné právnické osoby. 

Tato právnická osoba hospodaří se svým jměním za účelem veřejně prospěšným, její 

majetek byl získán z poctivých zdrojů. Jejím posláním je vlastní činností přispívat 

k dosahování obecného blaha. Ovlivňovat rozhodování této osoby mohou jen 

bezúhonné osoby. Právnická osoba žádá o přidělení statusu veřejné prospěšnosti a musí 

splnit podmínky stanovené zvláštním zákonem.  
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Pojem veřejná prospěšnost je součástí pojmu veřejný zájem. Veřejná prospěšnost může 

mít dva významy. První je ten, že veřejná prospěšnost je spojená se službami, které 

jsou pro všechny občany poskytovány ve veřejném zájmu. Jsou dvě možnosti, buď 

ukotvení těchto služeb v legislativě, nebo definování formálních podmínek včetně 

právní formy. Druhý význam je, že veřejná prospěšnost je spojená s jinými instituty. 

Existuje více institutů, které souvisí s tímto významem veřejné prospěšnosti a musí být 

definované ve zvláštním právním předpisu. Mezi tyto instituty patří například 

veřejnoprávní účel, veřejně prospěšné práce či veřejně prospěšné zařízení 

(Dobrozemský a Stejskal, 2015). 

Dle Pelikánové (2016, s. 22) spadá příspěvková organizace do veřejné prospěšnosti. 

Dále také uvádí, že veřejně prospěšným poplatníkem je např. i spolek, odborová 

organizace, politická strana a politické hnutí, registrovaná církev a náboženská 

společnost, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost a ústav, obec, kraj, 

státní fond apod. Nepatří sem např. Česká televize a Český rozhlas, zdravotní 

pojišťovny, obchodní korporace atd.  

1.2.2 Vzájemná prospěšnost 

Neziskové organizace mohou naplňovat také vzájemně prospěšný účel, a to například 

pro své členy. Soukromé neziskové organizace jsou zřizovány v různých právních 

formách. Čistě vzájemně prospěšná nezisková organizace neprovádí žádnou aktivitu ve 

prospěch veřejnosti. Přidělení neziskového statutu právnické osobě přináší jisté výhody. 

Může se jednat například o čerpání dotačních prostředků z veřejných rozpočtů nebo 

také uplatňování různých slev a daňových výhod. S tímto jsou však spojené časté 

kontroly jejich čerpání, využití a výkonu činností organizace (Dobrozemský a Stejskal, 

2015). 

1.3 Členění neziskových organizací  

Existuje mnoho kritérií, dle kterých se neziskové organizace člení. Následně jsou 

uvedeny kritéria dle zřizovatele neziskových organizací a dle jejich právní formy. 
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Dle Otrusinové a Kubíčkové (2011, s. 2) se neziskové organizace dle kritéria 

zakladatele dělí na:  

 organizace založené veřejnou správou, a to státní správou nebo územní 

samosprávou a říká se jim veřejnoprávní organizace, 

 organizace založené soukromou právnickou nebo fyzickou osobou zvané 

soukromoprávní organizace,  

 veřejnoprávní instituce, kdy veřejná služba je dána povinností ze zákona.  

Neziskové organizace se z pohledu jejich zřizovatele také dělí na státní a nestátní 

(nevládní).  

 Státní neziskové organizace - tyto organizace zřizuje stát, obce, nebo také 

jejich složky. Tyto organizační složky či příspěvkové organizace zajišťují výkon 

státní správy nebo veřejných služeb, kam patří služby sociální, zdravotní a také 

školství (Dobrozemský a Stejskal, 2015). 

 Nestátní neziskové organizace - tyto organizace jsou soukromé, nejsou 

zřizovány státem, tudíž nejsou závislé na vládě. Mají také charakter právnických 

osob. Těmto organizacím se budu dále více věnovat (Dobrozemský a Stejskal, 

2015).  

Dalším členěním neziskových organizací může být členění dle jejich právní formy. 

Nejčastěji se vyskytují dle Merlíčkové Růžičkové (2011, s. 10) neziskové organizace 

s následující právní formou:  

 příspěvkové organizace, 

 zájmová sdružení právnických osob s právní subjektivitou a nejsou založena za 

účelem tvorby zisku, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 
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 nadace a nadační fondy,  

 registrované církve a náboženské společnosti, 

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy, 

 obce a kraje,  

 státní fondy, 

 školské právnické osoby apod. 

Následující tabulka ukazuje organizační strukturu národního hospodářství. Je to počet 

registrovaných právnických osob dle vybraných právních forem k 31. prosinci 2015.  

Tab. 1: Počet registrovaných právnických osob k 31. 12. 2015 

Právní forma 2010 2013 2014 2015 

obchodní společnosti 347 753 399 571 419 444 440 757 

státní podniky 358 241 223 207 

Družstva 15 690 15 216 15 154 14 831 

nadace, nadační fondy 1 757 1 962 2 059 2 185 

organizační složky státu 383 281 278 278 

příspěvkové organizace 10 819 10 627 10 579 10 539 

sdružení fyzických osob, 

sdružení právnických osob 
115 769 129 492 133 121 135 670 

ostatní 175 432 123 957 73 428 76 549 

Registrované právnické 

osoby celkem 
667 961 681 347 654 286 681 016 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Český statistický úřad, 2016) 

Z předchozí tabulky je zřejmé, že počet příspěvkových organizací se rok od roku mírně 

snižuje, až stagnuje. Od roku 2010 se jejich počet snížil o 280. Tento rozdíl není nijak 
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rapidní, jedná se pouze o 2,6 %. Naproti tomu obchodní společnosti, tedy ty společnosti, 

jejichž cílem je tvorba zisku, neustále rostou.  

1.4 Příspěvková organizace 

Jak bylo zmíněno výše, příspěvkové organizace spadají do veřejného sektoru a mají 

veřejnou prospěšnost.  

Tyto organizace mají oblast působení ve zdravotnictví, sociální péči, školství, 

bezpečnosti a obrany, správy majetku a kultury. Poskytované služby příspěvkovou 

organizací nemohou fungovat na principu samofinancování (Otrusinová, Kubíčková, 

2011). 

Zřizovatel jmenuje do čela příspěvkové organizace ředitele, který jedná za organizaci 

navenek a je statutárním orgánem. Ředitel má pod sebou v organizační struktuře 

ekonomické, provozní a technické oddělení. Ve vnitřním organizačním řádu každé 

příspěvkové organizace jsou určeny stupně řízení, které se liší v každé organizaci dle 

jejich velikosti a účelu zřízení. Hospodaření organizace podléhá jak vnitřnímu tak 

i vnějšímu auditu určitého zřizovatele. Hospodaří dle předem schváleného ročního 

rozpočtu a výsledky hospodaření musí překládat ke schválení svému zřizovateli, který 

dále rozhoduje o užití zisku nebo způsobu vypořádání se ztrátou (Stejskal a kol., 2012).   

Zřídit příspěvkovou organizaci mohou obce, kraje a stát. Příspěvkové organizace 

představují v České republice právnickou osobu veřejného práva, které mohou vznikat 

a zanikat dle rozhodnutí zřizovatele. Existují dva typy příspěvkových organizací dle 

Škarabelové (2014, s. 2): 

Příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem, se řídí dle:  

 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Příspěvkové organizace zřizované státem, se řídí dle:  
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 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích. 

1.4.1 Příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem 

Zřizování organizací kraji a obcemi je v pravomoci určitých zastupitelstev. Rozdíl mezi 

příspěvkovou organizací zřizovanou státem a organizací zřizovanou krajem či obcí je 

ten, že se příspěvkové organizace zřizované krajem nebo obcí zapisují do obchodního 

rejstříku. Dalším rozdílem může být to, že státní příspěvkové organizace mohou mít 

příjmy z jiné činnosti, zatímco příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

mají příjmy z doplňkové činnosti (Růžičková, 2009). 

Obce i kraje mohou zřizovat různé organizace, a to k plnění svých úkolů, 

k hospodárnému využívání majetku a k zajištění veřejně prospěšných činností. Tyto 

organizace jsou zachyceny následující tabulkou. 

Tab. 2: Organizace zřizované obcí a krajem 

Obec  Kraj 

Příspěvkové organizace  Příspěvkové organizace  

Organizační složky  Organizační složky  

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 

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) 

Svazek obcí   

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Otrusinová, Kubíčková, 2011, s. 6) 
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1.4.2 Zřizování, změna a zrušení příspěvkových organizací 

Dle zákona č. 250/2000 Sb. mohou územní samosprávné celky zřídit příspěvkové 

organizace, a to pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou obvykle neziskové 

a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. 

Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.  

Při zakládání příspěvkové organizace má zřizovatel dle § 27 odst. 2) zákona č. 250/2000 

Sb. povinnost vydat zřizovatelskou listinu, která musí obsahovat následující povinné 

náležitosti:  

 úplný název zřizovatele, v případě, že je zřizovatelem obec, se musí také uvést 

její zařazení do okresu, 

 název, sídlo příspěvkové organizace, tento název nesmí být shodný s názvem 

jiných příspěvkových organizací, 

 stanovení hlavního účelu příspěvkové organizace a tomuto účelu odpovídajícího 

předmětu činnosti, 

 označení statutárních orgánů a vymezení způsobu, kterým vystupují jménem 

organizace, 

 vymezení majetku, který má ve vlastnictví zřizovatel a který poskytuje 

příspěvkové organizaci k hospodaření, 

 vymezení práv, která příspěvkové organizaci umožní, aby mohla se svěřeným 

majetkem nakládat a plnila tak hlavní účel, ke kterému byla zřízena; zejména se 

uvádí práva a povinnosti, které jsou spojené s efektivním a ekonomicky účelným 

využitím majetku, s péčí o jeho ochranu, jeho zvelebení a rozvoj, dále také 

podmínky pro možnou další investiční výstavbu, pravidla pro výrobu a následný 

prodej zboží, a to pouze pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva 

a povinnosti spojená s možným pronajímáním poskytnutého majetku jiným 

subjektům a podobně, 
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 okruhy doplňkové činnosti, které jsou v návaznosti na hlavní účel příspěvkové 

organizace. Tato doplňková činnost musí být povolena zřizovatelem, za účelem 

lepšího využívání všech hospodářských možností a odbornost svých 

zaměstnanců; tato doplňková činnost nesmí omezovat plnění hlavního účelu 

příspěvkové organizace a sleduje se odděleně, 

 posledním bodem je stanovení doby, na kterou se organizace zřizuje. 

Příspěvková organizace po svém založení vydává dle Stejskala a kol. (2012, s. 50) 

vnitřní předpisy:  

 organizační řád, 

 pravidla hospodaření, 

 odpisový řád, 

 statut podléhající schválení zřizovatelem, 

 pravidla pro oběh účetních dokladů a další. 

Zřizovatel rozhoduje o vzniku, změně (rozdělení, sloučení, splynutí) či zrušení 

příspěvkové organizace, určuje den této události ve svém rozhodnutí, ve kterém také 

stanoví,  v jaké míře přechází její majetek, závazky a práva na nové či přejímající 

organizace. V případě zrušení organizace je to den, kdy přechází majetek, závazky 

a práva na zřizovatele. Jestliže se jedná o sloučení či splynutí příspěvkové organizace 

může tak dojít pouze u příspěvkových organizací, které mají stejného zřizovatele (zákon 

č. 250/2000 Sb). 

Údaje o vzniku, změně (rozdělení, sloučení, splynutí) či zrušení se zveřejňují 

v Ústředním věstníku České republiky. Zřizovatel má povinnost oznámit tyto údaje 

Ústřednímu věstníku České republiky, a to do 15 dnů ode dne, kdy k dané skutečnosti 

došlo (zákon č. 250/2000 Sb). 
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1.4.3 Majetek a zdroje příspěvkové organizace 

Majetek 

Zřizovatel svěřuje majetek příspěvkovým organizacím k hospodaření a předává jim 

potřebná práva, která umožní nakládání s majetkem s cílem plnění hlavního účelu 

organizace. Jsou stanoveny práva a povinnosti, které jsou spojeny s ekonomicky 

účelným a efektivním využitím, dále také s jeho péčí o ochranu, zvelebení a rozvoj, 

s pronajímáním majetku, dále také včetně podmínek pro jeho další výstavbu 

investičního charakteru (Růžičková, 2009). 

Účetní jednotky, jejíž hlavní činnosti nesměřují k tvorbě zisku, mají stanovené základní 

postupy účtování vztahující se k dlouhodobému majetku v Českém účetním standardu 

pro tyto účetní jednotky č. 409 Dlouhodobý majetek v souladu se zákonem o účetnictví 

563/1991 Sb. a vyhláškou č. 504/2002 Sb. pro stejný typ účetních jednotek (Pelikánová, 

2016).  

Majetek neziskové organizace lze nabýt různým způsobem, Růžičková (2009) uvádí 

jako nejčastější formu koupi, a to na základě kupní smlouvy, kdy majetek je oceněn 

kupní cenou. Výrobou ve vlastní režii nabytý majetek se oceňuje vlastními náklady a je 

vytvořen vlastní činností. V případě darů se oceňuje hmotný i nehmotný majetek cenou, 

která je v místě a čase obvyklá. Dědictvím nabytý majetek má stejnou cenu s cenou 

určenou pro výpočet dědické daně, u této formy je nutný souhlas zřizovatele. Vklad je 

další možnou formou nabytí majetku, ale u příspěvkových organizací není tato forma 

možná. Další forma je členský příspěvek, kdy člen organizace převede svůj majetek na 

organizaci, platí pro organizaci založenou na členské bázi. Posledním způsobem jsou 

dotace, které jsou určené pouze na pořízení hmotného majetku. Příspěvkové organizace 

evidují tento majetek pod pořizovací cenou bez ohledu na zdroje financování, z této se 

ceny také stanovují účetní odpisy, které jsou zdrojem investičního fondu organizace 

(Růžičková, 2009). 

Zdroje  

Každá organizace potřebuje k zajištění své činnosti a pro získání potřebného majetku 

určité finanční zdroje. Tyto zdroje mohou být získány z veřejných rozpočtů, vlastních 
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podnikatelských aktivit, zahraničních finančních zdrojů, zdrojů z nadací, půjček a úvěrů 

i příjmů od dárců. V neziskové organizaci nejvíce dominují vlastní zdroje, kam patří 

vlastní jmění, výsledek hospodaření a fondy. Cizí zdroje nejsou často využívané, 

protože jsou pro organizaci rizikové a pro věřitele představují neziskové organizace 

nižší záruku na své půjčky (Boukal, 2009).  

1.4.4 Výnosy a náklady příspěvkových organizací 

Náklady představují snížení ekonomického prospěchu. K tomu dochází v případě 

zvýšení závazků nebo snížením aktiv. To také vedlo k tomu, že se snížil vlastní kapitál, 

z jiného důvodu než je přidělení prostředků vlastníkům. Náklady se mohou spolehlivě 

vyjádřit, jakmile dojde k uznání závazku. Výnosy naopak představují zvýšení 

ekonomického prospěchu. V tomto případě je to zvýšení aktiv nebo snížení pasiv, což 

vedlo ke zvýšení vlastního kapitálu jinak než vkladem vlastníků. Rozdíl mezi výnosy 

a náklady přestavuje v případě kladné hodnoty zisk a v případě záporné ztrátu (Máče,  

2012). 

V zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů je uložena povinnost neziskových organizací, 

že v případě zisku musí být tento nezdaněný zisk použit na poskytování dalších služeb, 

ale nemůže být použit pro zvýšení bohatství vlastníků. Zisk, který vzniká v souvislosti 

s naplňováním poslání neziskové organizace, tedy v souvislosti s hlavními činnostmi, 

není předmětem daně. Zisk dosažený vedlejší činností je předmětem daně. Hlavní 

činnosti jsou uvedené ve statutu, stanovách, zakladatelských či zřizovatelských 

listinách. Příjmy z vedlejších činností jsou především příjmy z reklam (zákon o dani 

z příjmů stanovuje výjimky v § 19), příjmy z členských příspěvků (kromě těch, které 

jsou osvobozeny od daně) a příjmy z nájemného (Boukal, 2009). 

1.5 Financování neziskových organizací 

Jako každá organizace potřebuje příspěvková organizace ke správnému plnění svého 

účelu finanční zdroje. Zajišťování těchto zdrojů neboli financování je úkolem 

managementu v případě menších subjektů, v případě větších subjektů to je většinou 

specializovaný pracovník též fundraiser. Nezisková organizace vytváří strategii, která 

by měla být dlouhodobá nebo také trvalá a která vede k zajištění finančními zdroji. 
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Tvorba strategií je spojená s tím, že se organizace programově obrací na ostatní 

subjekty, které se chtějí podílet na jejím poslání ať už ve větší či menší míře. Tyto 

subjekty většinou nejsou příjemci služeb této organizace, ale měly by správně pochopit 

cíle a poslání organizace. Pro tyto organizace je důležité, aby subjekty správně 

pochopily její poslání hlavně kvůli zesilujícímu konkurenčnímu prostředí neziskových 

organizací. Organizace by měla být financována z více zdrojů. Také roste význam 

koalic. Významné jsou také koalice vytvářející se za účelem stabilizace finančních 

zdrojů organizací (Boukal, 2009). 

Boukal (2009) uvádí, že financování zahrnuje:  

 zajišťování finančních zdrojů, 

 řízení závazků, 

 řízení aktiv,  

 finanční analýzu a plánování, 

 risk management. 

Způsoby financování 

Jsou čtyři způsoby, jak si neziskové organizace zdroje opatřují. Následující způsoby, 

které uvádí Pelikánová (2016, s. 42) určují vztah mezi financujícím a financovaným 

subjektem. 

 Výkonové financování – tyto finanční prostředky se poskytují až po provedení 

naplánovaných aktivit a jejich vyfakturování. 

 Účelové financování - tyto prostředky jsou účelově vázané, to znamená, že se 

mohou použít pouze na předem určený a schválený projekt. Toto vynakládání 

prostředků je sledováno ročním rozpočtem, kdy organizace koncem roku 

předkládá závěrečnou zprávu s vyúčtováním. 

 Globální financování – tyto zdroje jsou poskytovány předem a slouží pro 

komplexní zabezpečení služeb organizace. 
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 Kombinované financování – v praxi se většinou kombinují jednotlivé uvedené 

způsoby financování. 

1.5.1 Veřejné financování 

Veřejné zdroje dle Vlády ČR 2009-2016 se dělí na přímé a nepřímé: 

Přímé zdroje  

 Veřejné rozpočty - státní rozpočet (dotace, veřejné zakázky), krajské rozpočty 

(dotace, dary, veřejné zakázky), obecní rozpočty (dotace, dary, veřejné zakázky) 

a státní fondy (dotace, veřejné zakázky),  

 Zahraniční zdroje - zdroje z EU prostřednictvím státního rozpočtu (dotace), 

komunitární programy EU a zdroje mimo EU (např. Finanční mechanismy EHP 

a Norska, Program švýcarsko-české spolupráce), 

Nepřímé zdroje (daňové úlevy, osvobození apod.). 

Veřejné zdroje jsou poskytovány institucemi státní správy a samosprávy. Instituce státní 

správy poskytují těmto organizacím finanční prostředky z veřejných rozpočtů, a to 

v rámci státní dotační politiky (Boukal, 2009).  

Níže jsou uvedeny hlavní oblasti státní dotační politiky pro neziskové organizace. 

Jestliže poslání organizace spadá do některé z této oblastí, má nárok na dotaci 

z veřejných zdrojů. Mezi hlavní oblasti, které stanovila Vláda ČR, 2009-2016 pro rok 

2016, patří: 

 tělesná výchova a sport, 

 kultura,  

 životní prostředí a udržitelný rozvoj,  

 sociální služby,  

 zahraniční aktivity,  

 národnostní menšiny a etnické skupiny,  
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 romská menšina,  

 péče o zdraví a zdravotní prevence,  

 rizikové chování,  

 boj s korupcí,  

 protidrogová politika,  

 ochrana spotřebitele a nájemních vztahů,  

 vzdělávání a lidské zdroje,  

 děti a mládež,  

 rodinná politika,  

 rovné příležitosti žen a mužů,  

 ostatní (nezařazené). 

1.5.2 Financování z neveřejných zdrojů 

Soukromé zdroje se dle Vlády ČR, 2009-2016 dělí na vlastní zdroje a zdroje od 

soukromých osob. 

Mezi vlastní zdroje patří: 

 příjmy z vlastní činnosti (tržby za služby a výrobky, včetně pronájmu 

nemovitostí, sponzoring),  

 příjmy z majetku (prodej nemovitostí, bankovní úroky, majetkové podíly 

v jiných osobách),  

 členské příspěvky (Vláda ČR, 2009-2016). 

Mezi zdroje od soukromých osob patří:  

 dary od fyzických osob,  

 firemní filantropie (dary, poskytované služby pro bono, dobrovolnická činnost 

zaměstnanců firem),  
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 nadační příspěvky nadací a nadačních fondů,  

 dobrovolnická činnost,  

 veřejné sbírky,  

 podíl na výnosu z loterií  

 hazardní hry již neexistující (Vláda ČR, 2009-2016). 

Další část je věnována některými soukromými zdroji, které jsou z neveřejných zdrojů 

a jsou poskytovány neziskovým organizacím. 

Individuální dárcovství 

Individuální dárcovství bývá strategicky podchycené, kdy vedení organizace zvažuje 

o různých formách oslovování veřejnosti. Při oslovování veřejnosti musí vedení 

organizace respektovat zákon o ochraně osobních dat. V případě oslovování 

individuálních dárců záleží na formě darů. Patří sem jednorázové dary, opakované 

a pravidelné dary a velké dary. Dále sem můžeme zařadit také dárcovské SMS, kdy 

jednou SMS může dárce podpořit neziskovou organizaci. Prostřednictvím zaslané SMS 

od dárce získá tato organizace prostředky na veřejně prospěšnou věc (Boukal, 2009).  

Součástí individuálního dárcovství jsou také veřejné sbírky řídící se zákonem 

o veřejných sbírkách 117/2001 Sb. Pořádání veřejných sbírek podléhá přísnému 

dodržování pravidel stanovených tímto zákonem. Prostřednictvím veřejné sbírky 

dochází k získávání peněžních prostředků pro předem stanovený účel, který má 

charakter veřejně prospěšný, a to od předem neznámého okruhu přispěvatelů (Vít, 

2015).  

Dále do individuálního dárcovství spadají příjmy dosažené z loterií a her. Takto získané 

příjmy se řídí zákonem o loteriích a jiných podobných hrách č. 202/1990 Sb. V tomto 

zákonu je stanoveno, že určitá část těchto příjmů musí být použita na veřejně prospěšný 

účel, který je uveden v povolení této loterie (Boukal, 2009). 
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Firemní filantropie 

Firemní filantropie neboli firemní dárcovství je součástí společenské odpovědnosti 

firem. V tomto případě se nejedná pouze o finanční dary, jde také o věcné dary, 

poskytnuté slevy na své služby či zboží nebo také poskytnutí svých zaměstnanců jako 

dobrovolníků, kteří se budou podílet na činnosti neziskové organizace. Firmy 

poskytující dary na tento účel si mohou odečíst hodnotu darů od základu daně, a to 

maximálně do výše 10 % ze základu daně (Vláda ČR, 2009-2016). 

Sponzoring 

V tomto případě se jedná o získávání finančních i nefinančních zdrojů, kdy na rozdíl od 

darů očekává dárce nějakou protihodnotu od neziskové organizace. Sponzor může 

požadovat za poskytnutí daru například jeho zviditelnění. Převážně zviditelnění jeho 

loga na stránky neziskové organizace, na některé její výrobky či do závěrečné zprávy 

tak, aby přišel sponzor do povědomí co nejširšího okruhu lidí. Sponzor a sponzorovaná 

nezisková organizace uzavírají sponzorskou smlouvu (Boukal, 2009).  

Vít (2015) dále uvádí další rozdíl mezi dárcovstvím a sponzoringem, a to takový, že dar 

se považuje za bezúplatné plnění a tudíž nepodléhá dani z příjmů, zatímco sponzorský 

příspěvek se považuje za příjem z reklamy a proto dani z příjmů podléhá. Uvádí také 

další rozdíl, sponzorský příspěvek podléhá také dani z přidané hodnoty, a to v základní 

sazbě. Také je třeba si uvědomit, že hodnota příspěvku se započítává do obratu, dle 

kterého se posuzuje povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.  

1.5.3 Obecné principy financování  

Financování neziskových organizací spojuje prvky finanční, ekonomické, sociální, 

společenské a marketingové. Principy financování určují chování, které jsou ve vztahu 

klient – nezisková organizace – financující orgán neboli donátor. Základní principy 

financování zahrnuje vícezdrojovost, samofinancování, neziskovost, osvobození od 

daně a fundraising, které dále podrobněji popíšu (Stejskal a kol., 2012). 
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Vícezdrojovost 

Podstatou tohoto principu financování je, že neziskové organizace získávají finanční 

prostředky z více zdrojů. Cílem je vyhnout se závislosti na jednom zdroji financování 

a snížit tak riziko při jeho selhání. Důvodem využívání vícezdrojovosti také je, že 

většina externích dárců či donátorů není ochotna podílet se sami na celkových 

nákladech organizace. Zdroje financování neziskových organizací se mohou dělit dle 

následujících kritérií (Stejskal a kol., 2012). 

Pelikánová (2016, s. 37), uvádí následující členění vícezdrojového financování: 

 „dle charakteru zdroje: finanční zdroje (peněžní prostředky) a nefinanční zdroje 

(věcné dary, informace, dobrovolnictví), 

 dle geografického původu zdroje: domácí (lokální) zdroje a zahraniční zdroje, 

 dle prostředků organizace: interní zdroje (vlastní činnost) a externí zdroje 

(veřejné, individuální a soukromé zdroje),  

 dle způsobu nabytí: přímé zdroje (dary) a nepřímé zdroje (daňové úlevy), 

 dle typu vlastnictví zdroje: veřejné zdroje (státní správa, samospráva, 

mezinárodní instituce, daňová asignace) a soukromé zdroje (individuální dárci, 

podnikatelské, nadace).“ 

 Samofinancování 

Samofinancování zahrnuje prodej vlastních výrobků a služeb, finanční investice, 

podnikání, pronájem majetku nebo členské příspěvky. Míra nezávislosti neziskové 

organizace závisí na míře samofinancování, která čím je vyšší, tím je nezisková 

organizace nezávislejší. Nezávislost nebere v potaz pouze finanční stránku organizace, 

ale také hledisko rozhodování. Výhodou samofinancování je to, že nikdo nenutí 

neziskovou organizaci utratit takto vydělané peněžní prostředky v předepsaném termínu 

na předepsanou oblast (Pelikánová, 2016).  
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Je důležité si uvědomit, že nezisková organizace nemá za svůj primární cíl tvořit zisk, 

ale přesto je stále více nucena využívat i výdělečných aktivit, a to za účelem stability 

a nezávislosti. Tyto výdělečné aktivity mohou někdy převýšit původní poslání 

organizace a v takovém případě mohou nastat některá rizika. Dle Stejskala a kol. (2012) 

jsou to následující rizika: 

 riziko použití těchto zdrojů mimo účel veřejně prospěšný, 

 riziko opuštění hlavního poslání organizace a upřednostňování podnikání, 

 riziko vzniku zadlužení, 

 riziko změny nároků zaměstnanců a jejich motivace, 

 riziko ztráty dobrého jména organizace. 

Neziskovost 

Tento princip financování je založený na tom, že veškeré zdroje organizace nemohou 

být použity na zvýšení bohatství vlastníků. Tyto příjmy musí být použity na úhradu 

nákladů neziskové organizace, které vznikají s naplňováním poslání organizace. 

Zveřejňování výroční zpráv či tiskové zprávy zajišťují transparentnost. Transparentnost 

představuje účinný nástroj sloužící ke komunikaci mezi zainteresovanými stranami 

a prostředek k získání důvěry, dárců, spolupracovníků, členů atd. Proto nelze 

transparentnost brát jako kontrolu neziskové organizace ze strany státu (Pelikánová, 

2016).  

Transparentnost organizace, dobré jméno či důvěryhodnost představuje hlavní hodnoty. 

S těmito hodnotami může organizace dlouhodobě disponovat a při jejich poškození či 

ztrátě může být ohrožena existence neziskové organizace, nebo vznikne neschopnost 

pro opatření si dalších externích zdrojů (Stejskal a kol., 2012). 

Daňové úlevy 

Tento princip financování může být uplatněn dvěma směry. Buď je to osvobození od 

daně vztahující se na organizačně právní formu, nebo na některou činnost, která probíhá 
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v organizaci mající jakoukoliv právní formou. Pro neziskové organizace se vytvářejí 

specifické režimy daňové politiky. Sledují se tři základní daňové režimy pro finanční 

toky, a to jak z, tak do organizace (Stejskal a kol., 2012). 

Pelikánová, 2016, uvádí tři základní a jeden zvláštní daňový režim: 

Osvobození finančních toků neziskové organizace od daní – kam patří například 

osvobození některých příjmů organizace od daně, osvobození od daní vztahujících se 

k majetku nebo také osvobození příjmů z hlediska daně z přidané hodnoty. 

Úlevy na daních neziskové organizace – kdy lze uplatit slevu na dani z příjmů. 

Úlevy na daních donátorům – dar, který poskytnou přispěvovatelé, si mohou odečíst 

od základu daně, nebo dar lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně.  

Zvláštním daňovým režimem je také daňová asignace, kdy část zaplacené daně může 

poplatník poukázat určité neziskové organizaci.  

Fundraising 

Fundraising znamená aktivní získávání vnějších zdrojů. Jedná se o oslovování 

potenciálních dárců s cílem navázání dlouhodobých vztahů. Nejde jen o získávání 

prostředků ve finanční podobě pro přežití organizace, ale jde také o budování důvěry, 

stability a udržitelnosti neziskové organizace. Fundraising se podílí na kvalitě externích 

a interních vztahů. Mezi základní metody fundraisingu patří osobní setkání, veřejná 

sbírka, telefonní či poštovní kampaň a také inzerce (Pelikánová, 2016).  

Varianty zdrojů můžou mít podobu hmotných zdrojů, služeb, práce, informací a práv. 

V případě hmotných zdrojů jde o formu zdrojů, které nejsou ve finanční podobě, ale 

v podobě věcné podpory. Tyto zdroje jsou výrobky poskytovatelů, patří sem například 

televize do vybavení domova pro seniory od společnosti, která tyto výrobky vyrábí 

apod. Může zde probíhat tzv. barterový obchod, což je směna zboží za zboží či službu 

nebo naopak. Existuje barter v rámci hlavní činnosti neziskové organizace nebo barter 

vedlejší činnosti. Dalším zdrojem jsou služby, v tomto případě se může jednat například 

o finanční poradenství, daňové poradenství, dále také pomoc při zpracování různých 

projektů organizace a vzdělávací programy. Práce je varianta zdroje, kdy podniky 
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poskytují neziskovým organizacím své pracovníky jako firemní dobrovolníky. Opět se 

neposkytují přímo finanční prostředky, ale firma poskytuje pracovníky, kdy hradí 

náklady na jejich čas a oceňuje tuto jejich dobrovolnickou účast.  Zaměstnanci 

vynakládají své úsilí, nápady a energii na podporu veřejně prospěšných projektů 

a nezisková organizace definuje svoje potřeby a vytváří vhodné prostředí pro práci 

těchto pracovníků. Informace jsou dalším zdrojem. Neziskové organizace získávají 

informační zázemí od organizací, které mohou, ale nemusí, být samy neziskovou 

organizací. Patří sem také tvorba určitých metodických příruček. Informační servis je 

pro neziskovou organizaci důležitý, protože jí šetří čas a energii. Posledním zdrojem 

fundraisingu jsou práva -  jedná se o zjednodušenou marketingovou strategii neziskové 

organizace. Nezisková organizace může využít k umístění svého loga, nebo jiných 

důležitých informací potřebných pro realizaci jejích projektů, domluvený prostor, jako 

je webová stránka, časopis, noviny nebo reklamní plocha (Boukal a kol., 2013).  

1.5.4 Financování příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace může získat peněžní prostředky pomocí vlastní činnosti, tj. 

činnost, pro kterou byla zřízena. Dále získává finanční prostředky z rozpočtu svého 

zřizovatele, kdy tyto prostředky určitě tvoří větší část, než prostředky z vlastní činnosti. 

Dále také hospodaří s prostředky svých fondů. Je to fond rezervní, investiční, fond 

odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Hospodaří také s peněžitými dary od 

právnických a fyzických osob, včetně peněžních prostředků ze zahraničí (Rektořík 

a kol., 2007). 

Zákon č. 250/2000 Sb. v § 28 uvádí dále také hospodaření příspěvkové organizace 

s peněžními prostředky poskytnutými z Národního fondu. Dále se uvádí hospodaření 

s dotacemi na úhradu provozních výdajů, které jsou kryty z rozpočtu Evropské unie, 

a to včetně určitého podílu státního rozpočtu na financování daných výdajů. Také 

hospodaří s dotacemi na úhradu provozních výdajů dle mezinárodních smluv, na jejichž 

základě jsou svěřeny peněžní prostředky České republice z finančního mechanismu 

Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu 

švýcarsko-české spolupráce. 
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Pokud se prostředky získané z rozpočtu Evropské unie nespotřebují do konce 

kalendářního roku, musí se převést do rezervního peněžního fondu organizace. Účel 

užití těchto prostředků musí zůstat pro další rok stejný. V daném fondu se musí sledovat 

tyto prostředky odděleně, protože podléhají finančnímu vypořádání se státním 

rozpočtem za ten rok, ve kterém byl splněn účel, na který byly peněžní prostředky 

poskytnuty (Otrusinová, Kubíčková, 2011). 

1.5.5 Financování sociálních služeb 

Sociální služby jsou financovány vícezdrojově. Při financování jednotlivých sociálních 

služeb záleží na druhu sociální služby a také na zřizovateli. Mezi zdroje příjmů pro 

poskytování sociálních služeb lze dle Malíkové (2011, s. 60) zařadit: 

 státní granty a dotace, 

 dotace ze strukturálních fondů, 

 příspěvky zřizovatelů, 

 příjmy od uživatelů, 

 příspěvky na péči, 

 příjmy z veřejného zdravotního pojištění, 

 dary, 

 příspěvky samosprávných celků, 

 vedlejší hospodářská a mimořádná činnost. 

Příspěvek na péči 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách uvádí čtyři stupně závislosti osob na 

pomoci jiné fyzické osoby. Tyto čtyři stupně se liší pro osoby mladší a starší 18 let. Pro 

potřeby této práce jsou dále uvedeny stupně závislosti pro osoby starší 18 let dle § 8 

odst. (2): 
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 stupeň I (lehká závislost), v případě, kdy osoba není schopna zvládat tři nebo 

čtyři základní životní potřeby, a to z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu,  

 stupeň II (středně těžká závislost), jestliže osoba není schopna zvládat pět nebo 

šest základních životních potřeb, z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu,  

 stupeň III (těžká závislost), osoba není schopna zvládat sedm nebo osm 

základních životních potřeb, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu,  

 stupeň IV (úplná závislost), v případě, kdy osoba není schopna zvládat devět 

nebo deset základních životních potřeb, z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu, a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické 

osoby. 

Mezi základní životní potřeby dle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, 

výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.  

Na příspěvek na péči má nárok osoba, která je starší jak jeden rok a která je závislá na 

pomoci jiné osoby. Tato osoba sama nezvládá sebeobsluhu dle určitého stanoveného 

rozsahu. Pomoc může poskytovat osoba blízká, asistent sociálních péče nebo přímo 

poskytovatel sociálních služeb či speciální lůžkové zařízení. Příspěvek na péči je 

vlastně sociální dávka poskytovaná osobám závislým na pomoci druhých. Tento 

příspěvek může osoba použít k úhradě sociálních služeb nebo ke krytí nezbytných 

nákladů při zajišťování péče v rodině. Výše příspěvku závisí na věku žadatele a míry 

závislosti na pomoci druhé osoby (Arnoldová, 2016). 

Výše příspěvku na péči tedy závisí na věku žadatele a stupni závislosti. Zákon 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách uvádí výši příspěvku pro osoby starší 18 let a za 

kalendářní měsíc následovně:  

 880 Kč, jedná-li se o stupeň I (lehká závislost), 
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 4400 Kč, jedná-li se o stupeň II (středně těžká závislost), 

 8800 Kč, jedná-li se o stupeň III (těžká závislost), 

 13200 Kč, jedná-li se o stupeň IV (úplná závislost). 

1.5.6 Fondy příspěvkových organizací 

Jak již bylo zmíněno výše, příspěvková organizace hospodaří se čtyřmi fondy. Je to 

rezervní fond, fond odměn, fond investic a fond kulturních a sociálních potřeb. 

V případě, že je koncem roku ve fondu nějaký zůstatek, převádí se do dalšího roku 

Zákon č. 250/2000 Sb. v § 29.  

Rezervní fond  

Tento fond je tvořen z prostředků kladného hospodářského výsledku. § 30 zákonu 

č. 250/2000 Sb. uvádí, že kladný hospodářský výsledek je zlepšený hospodářský 

výsledek, což je kladný rozdíl mezi skutečnými výnosy spolu s přijatým provozním 

příspěvkem a provozními náklady. Takový hospodářský výsledek se snižuje o možné 

převody do fondu odměn. O velikosti rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do 

rezervního fondu i o částce převáděné do fondu odměn rozhoduje zřizovatel organizace, 

ten také může dát organizaci souhlas k převedení prostředků vytvořených ze zlepšeného 

hospodářského výsledku do fondu investic. Dalším zdrojem rezervního fondu mohou 

být i peněžní dary. Prostředky z rezervního fondu používá příspěvková organizace k: 

 dalšímu rozvoji své činnosti, 

 časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi náklady a výnosy, 

 úhradě možných sankcí uložených organizaci za porušení rozpočtové kázně, 

 úhradě své ztráty z předchozích let. 

Otrusinová, Kubíčková (2011) rozdělila rezervní fond na dva fondy. Je to rezervní fond 

tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku (tvořen pouze ze zlepšeného 

hospodářského výsledku) a rezervní fond z ostatních titulů (tvořen peněžitými 

neinvestičními dary a navíc také nevyčerpanými prostředky z fondů Evropské unie).  
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Fond odměn 

Z tohoto fondu se vyplácí odměny zaměstnancům, v případě překročení daného objemu 

prostředků připadajících na platy, jsou prostředky z fondu přednostně určeny pro tento 

účel. Tento fond se tvoří ze zlepšeného hospodářského výsledku do výše jeho 80 %, 

nejvýše však může představovat 80 % zřizovatelem určeného objemu prostředků na 

platy. Je také tvořen peněžními dary, které jsou určené přímo na platy dle § 32 zákona 

č. 250/2000 Sb.  

Fond investic 

Tento fond vytváří příspěvková organizace za účelem financování svým investičních 

potřeb. Zdrojů fondu je více, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb. to jsou příspěvky 

z rozpočtu zřizovatele na investiční účely, také dotace ze státních fondů a jiných 

rozpočtu veřejného charakteru pro stejný účel, peněžní prostředky ve výši odpisů, 

příjmy z prodeje svěřeného hmotného dlouhodobého majetku se nutným souhlasem 

zřizovatele o prodeji, také příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, peněžní dary a příspěvky na investiční účely, jak již bylo uvedeno 

u rezervního fondu, zdrojem fondu investic může být také převod prostředků z tohoto 

fondu. Lze také využít úvěry či půjčky ke krytí investičních potřeb, a to vždy se 

souhlasem zřizovatele. 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tento fond se tvoří ze základního přídělu z ročních nákladů určených na platy a náhrady 

platů a mezd, a to včetně odměn. K vyúčtování skutečných jednotlivých přídělů dochází 

v rámci účetní závěrky, avšak výše fondu je ovlivňovaná už v průběhu roku. Peněžní 

prostředky tohoto fondu se sledují odděleně na zvláštním bankovním účtu. Tyto 

prostředky jsou určeny především zaměstnancům příspěvkové organizace pro zajištění 

jejich sociálních, kulturních a jiných potřeb. Dalším příjmem fondu mohou být peněžní 

a jiné dary a také náhrada škody či pojistná plnění, které se vztahují k majetku, jenž byl 

pořízen z fondu (Otrusinová, Kubíčková, 2011).  
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Obr.  1 Logo organizace 

(Zdroj: Domov pro seniory 

Mikuláškovo nám., p.o.) 

2 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

Tato část diplomové práce se zabývá charakteristikou analyzované organizace, jejím 

hospodařením, analýzou nákladů a výnosů a hospodářského výsledku. Pro zhodnocení 

hospodaření organizace budou použity vybrané ukazatele finanční analýzy.    

2.1 Základní informace o příspěvkové organizaci 

Název organizace: Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. (zkratka DSM) 

Sídlo organizace: Mikuláškovo nám. 706/20, 625 00 Brno 

Statutární orgán: Mgr. Marek Matej, ředitel 

Zřizovatel organizace: Statutární město Brno  

IČ organizace: 71155988 

Webové stránky: www.mik.brnods.cz 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr.  2 Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. (Zdroj: Domov pro 

seniory Mikuláškovo nám., p.o.) 
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Tato příspěvková organizace vznikla dne 1. března 2003 na základě Zřizovací listiny 

schválené Zastupitelstvem města Brna. Uvedení domova do provozu se uskutečnilo 

1. prosince 2003. Významný dokument, který opravňuje organizaci vykonávat sociální 

služby, je Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 44283/2011 ze 

dne 9. května 2011 o registraci této organizace jako poskytovatele sociálních služeb. 

V současné době poskytuje organizace tři registrované služby: Domov pro seniory 

a Domov se zvláštním režimem, což jsou pobytové sociální služby v nepřetržitém 

provozu, třetí službou je Centrum denních služeb, což je ambulantní sociální služba 

poskytovaná v každý všední den. Tyto služby se zaměřují na podporu občanů majících 

sníženou soběstačnost, kdy příčinou je věk, nějaké zdravotní postižení, duševní 

onemocnění chronického charakteru nebo také závislost na určitých návykových 

látkách, další příčinou může být i stařecká demence, Alzheimerova choroba nebo další 

typy demence. Tyto osoby potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.  

Kapacita DSM dle poskytovaných služeb 

 Domov pro seniory (zkratka DSM) – kapacita je 90 lůžek, z toho 60 

jednolůžkových pokojů a 15 dvojlůžkových, a to v rámci tří ošetřovatelských 

stanic.  

 Domov se zvláštním režimem (zkratka DZR) – kapacita této služby je 30 lůžek, 

a to v 15 dvojlůžkových pokojích v rámci jedné ošetřovatelské stanice.  

 Centrum denních služeb – kapacita je 6 míst pro denní pobyt, z toho 3 lůžka 

v režimu domov pro seniory pro seniory s fyzickou nedostatečností a 3 lůžka 

v režimu domov se zvláštním režimem, a to pro seniory s psychickou 

nedostatečností.  

Dne 1. července 2010 přešla organizace z měsíčního účtování služeb na denní, a to 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a také s vyhláškou 

č. 505/2006 Sb. Účtování denních služeb je přesnější než měsíční, protože celková výše 

úhrad přesně odráží počet kalendářních dnů v určitém měsíci.  
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Každý zájemce o přijetí do Domova pro seniory nebo Domova se zvláštním režimem 

musí vyplnit žádost, která je dostupná na internetových stránkách této organizace. 

Žádosti se posuzují individuálně na základě kritérií potřebnosti. Mezi tato kritéria patří 

osamělost žadatele, potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, vhodnost 

bytových podmínek, věk, zajištěnost ošetřovatelské péče, ale i individuální situace 

žadatele a další okolnosti zvláštního zřetele. 

Počet zaměstnanců organizace byl 82, a to k 31. prosinci 2015. Evidenční počet byl 

však 84, tyto dvě uzavřené pracovní smlouvy byly za pracovníky v dlouhodobé nemoci. 

Jednalo se o jednoho zaměstnance v přímé obslužné péči a jednoho zaměstnance na 

pozici kuchař. Následující tabulka zobrazuje kategorie zaměstnanců a jejich evidenční 

počet k 31. prosinci 2015. 

Tab. 3: Struktura zaměstnanců k 31. 12. 2015 

Kategorie zaměstnanců 
Evidenční počet 

zaměstnanců 

Pracovníci v sociálních službách 36 

Sociální pracovníci 4 

Zdravotničtí pracovníci 11 

Hospodářsko-správní a provozně-

techničtí zaměstnanci 
6 

Zaměstnanci převážně manuálně 

pracující 
27 

Celkem 84 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

2.2 Hospodaření organizace 

Jak je zmíněno již výše, zřizovatelem DSM je statutární město Brno. To znamená, že 

hlavním zdrojem finančních prostředků jsou transfery od tohoto zřizovatele. Dalšími 

zdroji, s kterými organizace hospodaří, jsou transfery z jiných veřejných zdrojů, 

především ze státního rozpočtu. Mezi jiné zdroje se řadí i výnosy za výkony zdravotní 
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péče, úhrady od klientů za pobyt a stravu, příspěvky na péči klientů a ostatní provozní 

výnosy domova. 

2.2.1 Transfery  

Následující tabulka zobrazuje dotace (transfery) od zřizovatele a ze státního rozpočtu 

v jednotlivých letech. Dotace od zřizovatele i dotace ze státního rozpočtu jsou dále 

rozdělené na částky, které organizace skutečně obdržela a částky, které jsou součástí 

rozpočtu schváleného a upraveného, tedy částky, o které původně žádala.  

Tab. 4: Přehled transferů od zřizovatele a ze státního rozpočtu (v tis. Kč) 

Rok 

Transfery od zřizovatele Transfery ze státního rozpočtu  

Celkem rozpočet 

schválený 

rozpočet 

upravený 
skutečnost 

rozpočet 

schválený 

rozpočet 

upravený 
skutečnost 

2011 16 051 16 051 16 051 3 566 3 566 3 566 19 617 

2012 13 834 13 834 13 834 3 028 3 093 3 093 16 927 

2013 13 834 13 834 13 834 1 660 1 660 1 660 15 494 

2014 13 834 13 834 13 834 3 445 3 482 3 482 17 316 

2015 16 338 15 514 15 514 3 169 3 600 3 600 19 114 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

Z tabulky je zřejmé, že dotace, o které organizace zažádala, získala vždy v plné výši. 

V letech 2012, 2014 a 2015 docházelo k úpravě rozpočtu organizace.  

V roce 2012 byla částka upraveného rozpočtu a skutečně získaná částka ze státního 

rozpočtu navýšená o neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy státního 

rozpočtu. Tato částka činila 65 tis. Kč a byla určená na částečné pokrytí výdajů, které 

jsou spojené se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných 

financí. Tato žádost byla adresovaná Ministerstvu financí ČR a částka byla tudíž 

součástí částky získané ze státního rozpočtu.  

V roce 2013 došlo k získání výrazně nižšího transferu ze státního rozpočtu než 

v předchozím roce. Jednalo se o rozdíl 1 368 tis. Kč. Toto snížení ovlivnilo čerpání 

nákladů na materiál (zavedené limity) a posunulo stavební opravy budovy a dovybavení 

budovy DSM drobným majetkem do následujících let. V tomto roce také došlo 

k navýšení obou sazeb DPH, což mělo další negativní dopad na rozpočet organizace. 
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Žádost o dotace byla v tomto roce podána standardně jako v ostatních letech, ale 

organizace musela upravit tuto žádost z toho důvodu, že MPSV rozhodlo o přidělení 

vyšších dotací jiným organizacím, které mají starší budovy a protože má organizace 

poměrně novou budovu z roku 2003, byla jí přidělena v roce 2013 nižší dotace. Pro 

tento rok také došlo ke snížení státních dotací, protože nebylo tolik prostředků, kolik by 

poskytovatelé sociálních služeb potřebovali. Dotační komise rozhodla zjistit částku, 

kterou potřebují poskytovatelé sociální služby, aby nebyla ohrožena jejich existence. 

Dříve také byly financovány sociální služby i z Evropské unie, a v tuto dobu došlo 

k výpadku a nastal problém s financováním rozporu.  

Finanční plán na rok 2014 byl upraven na základě dofinancování státní dotace, dále také 

kvůli zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě (změna 

nařízení vlády č.564/2006 Sb., od 1. 11. 2014). Oproti plánu došlo také k nárůstu 

objemu stavebních oprav budovy, které byly financovány z navýšených výnosů za 

vlastní výkony organizace. Tyto skutečnosti byly rovněž předmětem příslušné úpravy 

finančního plánu roku 2014.  

V roce 2015 došlo k úpravě rozpočtu, a to o navýšení dotace ze státního rozpočtu 

o 431 tis. Kč. Dále se v tomto roce upravoval rozpočet o odvod z neinvestičního 

příspěvku zřizovatele na provoz v částce 900 tis. Kč a o změnu transferu na provoz 

organizace v částce 76 tis. Kč, kdy došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců 

k 1. 11. 2015. 

Transfer od zřizovatele představuje neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 

organizace. Ve skutečnosti je tato částka dále snížena o povinný odvod zřizovateli 

z odpisů budovy za příslušný rok. Tento odvod je každý rok ve výši 1 270 tis. Kč. 

V roce 2012 byl navíc organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu 

organizace o částku 3 500 tis. Kč. 

Žádosti o prostředky ze státního rozpočtu jsou adresované Ministerstvu práce 

a sociálních věcí ČR. Tyto finanční prostředky jsou určené na částečné pokrytí osobních 

nákladů, a to na pracovníky v přímé obslužné péči klientů a také na základní výchovné 

nepedagogické činnosti. Přesněji jsou vyhrazené na jejich hrubé mzdy, zdravotní 
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a sociální pojištění, zákonné pojištění pracovních úrazů a příděl do Fondu kulturních 

a sociálních potřeb.  

Transfery ze státního rozpočtu jsou poskytované pouze na služby Domov pro seniory 

a Domov se zvláštním režimem. Služba Centrum denních služeb není ze státního 

rozpočtu kryta. V následující tabulce jsou uvedeny částky, které z celkové částky 

získané ze státního rozpočtu připadají na tyto dvě služby dle jednotlivých let.  

Tab. 5:  Rozdělení transferů ze státního rozpočtu dle služeb 

Rok 
Domov pro seniory  

Domov se zvláštním 

režimem Celkem 

tis. Kč % tis. Kč % 

2011 2 598 72,9 968 27,1 3 566 

2012 2 234 73,8 794 26,2 3 028
1)

 

2013 1 100 66,3 560 33,7 1 660 

2014 2 290 65,8 1 192 34,2 3 482 

2015 2 455 68,2 1 146 31,8 3 600 

Pozn.: 1) tato částka je snížená o 65 tis. Kč z důvodu poskytnutí těchto prostředků na jiný účel 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

Na službu Domov pro seniory připadne průměrně 70 % prostředků získaných ze 

státního rozpočtu, na Domov se zvláštním režimem tak připadá průměrně 30 %. Je to 

z toho důvodu, že tato služba má 90 klientů z celkových 120 klientů, to znamená, že je 

potřeba na výkon této služby více zaměstnanců přímé obslužné péče. Domov pro 

seniory je realizován ve 3 odděleních z celkových 4 oddělení ošetřovatelského typu.  
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Graf 1: Výše transferů od zřizovatele a ze státního rozpočtu (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních 

zpráv organizace) 

Největší objem peněžních prostředků získaných z transferů byl v roce 2011, kdy jeho 

výše dosáhla 19 617 tis. Kč. V tomto roce byl nejvyšší transfer od zřizovatele, který byl 

16 051 tis. Kč. V dalších třech letech byla výše těchto transferů neměnná ve výši 

13 834 tis. Kč, až v roce 2015 se zvýšila na 15 514 tis. Kč. Transfery ze státního 

rozpočtu byly nejvyšší v posledním sledovaném roce, a to ve výši 3 600 tis. Kč. 

Nejnižší získaný objem peněžních prostředků z těchto zdrojů byl v roce 2013, kdy 

celková výše byla 15 494 tis. Kč.   

Čerpání dotací 

Organizace podává žádost o dotace ze státního rozpočtu Jihomoravskému kraji. Dle 

Dotačního portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje musela být tato žádost pro 

rok 2015 zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace, kterou 

provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dotace jsou vypláceny 

bezhotovostně na bankovní účet žadatele. Vyplacením se rozumí odeslání finančních 

prostředků z účtu Jihomoravského kraje. 

 výplata 1. splátky dotace proběhne do 15 pracovních dnů od přijetí první splátky 

dotace z MPSV na účet JMK, a to ve výši 60 % přiznané výše. 

 výplata 2. splátky dotace proběhne do 15 pracovních dnů od přijetí druhé splátky 

dotace z MPSV na účet JMK, a to ve výši 40 % přiznané výše. 

2011 2012 2013 2014 2015 

19 617 

16 927 
15 494 

17 316 
19 114 

16 051 
13 834 13 834 13 834 

15 514 

3566 3 093 
1 660 

3 482 3 600 

Výše transferů (v tis. Kč) 

Celkem Transfery od zřizovatele Transfery ze státního rozpočtu  
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 dotace, které byly přiznány ve druhém či dalším kole dotačního řízení, jsou 

vyplaceny do 1 měsíce od podpisu dotační smlouvy. 

Organizace je povinna použít poskytnutou finanční podporu nejpozději do 31. 12. 

příslušného roku. Úhrada mzdových nákladů, souvisejících sociálních a zdravotních 

pojištění a ostatních uznatelných nákladů vztahujících se k danému období musí 

proběhnout nejpozději k 20. 1. následujícího roku. K vyúčtování dotací musí dojít 

v termínu, který je specifikován ve smlouvě. Organizace je povinna vrátit případnou 

nepoužitou část finanční podpory převodem na účet Jihomoravského kraje. 

2.2.2 Úhrady klientů pobytových služeb 

Mezi tyto zdroje patří především příspěvky na péči klientů (úhrady za úkony péče), 

úhrady klientů za pobyt a stravování a také úhrady za odebrané fakultativní služby. 

Příspěvek na péči 

Dle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, je klient, kterému je poskytována sociální služba v domově pro 

seniory nebo v domově se zvláštním režimem, povinen platit nejen náklady na 

ubytování a stravu, ale také péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.  

Výše jednotlivých příspěvků se odvíjí dle stupně závislosti klientů na pomoci druhé 

osoby. Následující graf prezentuje počet klientů dle stupně závislosti, který jim byl 

přiznán, a to od roku 2011 až 2015. Mezi ostatní klienty patří klienti, kteří na příspěvek 

na péči nemají nárok.  
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Graf 2: Počet klientů pobírajících příspěvky na péči klientů dle jejich stupně závislosti (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

V roce 2015 počet klientů v prvním stupni závislosti zůstal beze změny. Počet osob 

v druhém stupni závislosti se snížil o 2. Ve třetím i čtvrtém stupni se zvýšil počet o 3 

osoby. V tomto roce se snížil počet klientů, kteří nemají nárok na příspěvek na péči z 12 

na 8 klientů.  

Ve všech sledovaných letech byla měsíční výše příspěvku dle stupně závislosti klientů 

na druhé osobě následující:  

 I. stupeň 800 Kč, 

 II. stupeň 4000 Kč, 

 III. stupeň 8000 Kč, 

 IV. stupeň 12000 Kč. 

Následující graf zobrazuje výši výnosů z přijatých příspěvků na péči dle jednotlivých 

sledovaných let.  
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Graf 3: Vývoj příspěvků na péči u klientů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

V roce 2015 se zvýšily výnosy z příspěvků na péči o 1 029 587 Kč. Tento rozdíl je daný 

především tím, že se v roce 2015 snížil počet klientů bez příspěvku na péči a počet 

klientů druhého stupně a zvýšil se počet klientů třetího a čtvrtého stupně.  

Úhrady klientů za pobyt a stravování 

Od 1. února 2012 má organizace stanovené následující varianty úhrad za ubytování, 

které závisí na počtu lůžek obývající jednotky. Jak již bylo zmíněno výše, Domov pro 

seniory nabízí jednolůžkové pokoje a Domov se zvláštním režimem potom pouze 

pokoje dvojlůžkové. Úhrady za stravování závisí na druhu odebírané stravy, která může 

být buď normální, šetřící nebo diabetická.  

Následující tabulka zobrazuje ceny za ubytování lišící se druhem poskytované služby, 

a ceny stravování dle jednotlivých druhů stravy. Tyto ceny jsou uvedeny za jeden den. 

Tab. 6: Ceny ubytování a stravy za den (platné od 1. 2. 2012) 

  DSM DZR 

Ubytování 200,- 195,- 

Strava normální 129,- 

Strava šetřící 132,- 

Strava diabetická 150,- 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 
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V roce 2011 byly stanovené ceny za dvojlůžkové a jednolůžkové pokoje dohromady se 

stravou. Klienti ve dvojlůžkových pokojích hradili za svůj denní pobyt a stravu 304 Kč, 

klienti v jednolůžkových pokojích 309 Kč.  

Úhrady za odebrané fakultativní služby 

Organizace také nabízí fakultativní a další služby dle individuálního přání klienta. Mezi 

tyto služby, které organizace poskytuje za úhradu, patří obstarávání a donáška nákupů 

mimo organizaci, doprava osobních věcí na opravu, vyhotovení fotokopií, donáška léků 

či zdravotního materiálu, zapůjčení telefonního aparátu apod. Výše úhrad za tyto služby 

je závislá na individuálním požadavku klienta a řídí se dle aktuálního ceníku 

schváleným ředitelem domova. 

Mezi další služby patří kantýny, kadeřnictví, pedikúry, které jsou přímo v areálu 

domova, tyto služby však přímo nespadají do služeb fakultativních. 

2.2.3 Úhrady klientů Centra denních služeb 

Klienti, využívající služeb Centra denních služeb, hradí poskytnuté služby denního 

pobytu, úhrady za stravu a úhrady za fakultativní služby. Výše úhrady služeb denního 

pobytu závisí na počtu hodin, které klient strávil v Centru denních služeb a na výši 

příspěvku na péči. Úhrady za stravování a fakultativní služby jsou stejné jako 

v pobytových službách.  

2.3 Analýza nákladů a výnosů organizace 

Tato kapitola je věnována analýze nákladů a výnosů organizace za roky 2011 až 2015. 

Hodnoty představují sumární číselné hodnoty za všechny tři provozované služby (tj. 

Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Centrum denních služeb). 

Organizace poskytuje stravovací, prádelenské, personální a mzdové služby dalším 

domovům zřizovaným statutárním městem Brnem. Protože má příspěvková organizace 

vlastní stravovací provoz, jehož kapacita převyšuje potřeby vlastního domova, rozhodl 

zřizovatel organizace, že od 1. ledna 2005 bude stravovací provoz vařit a expedovat 

stravu i pro klienty dalších dvou zařízení obdobného typu, jejichž zřizovatelem je 
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rovněž statutární město Brno (pro Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. a Domov pro 

seniory Koniklecová, p.o.). Od 1. července 2011 organizace navíc zajišťuje tzv. vaření 

„přes ulici“. Je to velmi vyhledávaná služba klienty Centra denních služeb - seniory 

z okolí, a to z hlediska jak kvality tak z hlediska nepřetržitého provozu po celý rok.  

Prádelenský provoz DSM slouží také pro potřeby dalších třech domovů se stejným 

zřizovatelem (Domov pro seniory Koniklecová, p.o., Domov pro seniory Foltýnova, 

p.o. a Domov pro seniory Okružní, p.o.), a to od roku 2008. V roce 2012 začal 

prádelenský provoz nabízet svoje služby i seniorům neubytovaným v DSM, a to v rámci 

Centra denních služeb. 

Tyto externě poskytované služby na jedné straně organizaci zvyšují vlastní výnosy, ale 

na straně druhé negativně vstupují do celkové bilance nákladů. Oproti jiným domovům 

stejného typu, které tyto služby neposkytují, má organizace vyšší spotřebu surovin, 

pracích prostředků, energií a tato skutečnost se promítá také do celkového počtu 

pracovníků (především v profesích kuchařka, pradlena, personalistka/mzdová účetní), 

což zvyšuje osobní náklady organizace. 

2.3.1 Analýza nákladů organizace 

Následující tabulka obsahuje všechny náklady organizace vzniklé v letech 2011 až 

2015. 

Tab. 7: Náklady organizace v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

Náklady 2011 2012 2013 2014 2015 

Spotřeba materiálu 12 226 9 128 8 879 9 333 9 185 

Spotřeba energie 3 266 3 223 3 360 2 831 2 843 

Prodané zboží 0 0 0 0 86 

Opravy a udržování 1 984 1 406 1 423 3 202 3 370 

Cestovné 2 40 31 32 17 

Náklady na reprezentaci 0 2 1 1 3 



50 

 

Ostatní služby 1 778 1 473 1 343 1 634 1 608 

Mzdové náklady  19 262 19 394 20 105 20 722 22 045 

Zákonné sociální pojištění 6 526 6 527 6 730 6 914 7 345 

Jiné sociální náklady 81 88 82 85 89 

Zákonné sociální náklady  190 282 352 484 331 

Jiné sociální náklady 104 0 0 0 0 

Daň silniční 4 4 5 5 5 

Jiné daně a poplatky 0 3 0 3 3 

Jiné pokuty - penále 0 0 0 0 2 

Ostatní náklady z činnosti 89 45 102 70 131 

Odpisy dlouhodobého 

majetku 
2 708 2 651 2 709 2 498 2 553 

Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 
0 2 785 419 1 013 2 472 

Celkem 48 220 47 051 45 541 48 827 52 088 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

Nejvyšší položkou nákladů organizace jsou mzdové náklady. Tyto náklady mají 

rostoucí tendenci, tento fakt je dán tím, že průměrné měsíční platy zaměstnanců se 

zvyšovaly a také stoupl počet zaměstnanců od roku 2011 do roku 2015 o 3. Největší 

nárůst byl v roce 2015, kdy došlo k navýšení platových tarifů zaměstnanců. Tato 

položka je také ovlivněna tím, že organizace poskytuje personální, mzdové, stravovací 

a prádelenské služby. Proto organizace potřebuje více zaměstnanců na pozici kuchařka, 

pradlena, personalistka/mzdová účetní. 

Druhou výraznou položkou nákladů je spotřeba materiálu. Nejvyšší byla v roce 2011, 

protože v tomto roce se naposledy sledovaly náklady z drobného dlouhodobého majetku 

pod touto položkou. Výše spotřeby nákladů je výrazně ovlivněna tím, že organizace 
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poskytuje stravu a prádelenské služby dalším domovům a tím je vyšší spotřeba surovin 

a pracích prostředků. 

Třetí nejvyšší položkou je zákonné sociální pojištění. Tyto náklady se vlivem růstu 

mezd přímo úměrně zvyšují.  

 

Graf 4: Vývoj celkových nákladů organizace (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv 

organizace) 

V grafu č. 4 je možné vidět průběh celkových nákladů organizace, které nejdříve klesaly 

a své minimální hodnoty dosáhly v roce 2013, poté opět rostly. Tento stejný průběh 

měly také přijaté transfery ze státního rozpočtu a organizace tak musela přizpůsobit 

náklady těmto skutečnostem. Transfer ze státního rozpočtu byl v roce 2013 zhruba 

o polovinu nižší než v ostatních letech. Organizace proto musela odsunout některé 

naplánované stavební opravy budovy a dovybavení budovy drobným majetkem. Musela 

také snížit čerpání nákladů na materiál. Naopak nejvyšší hodnoty dosáhly náklady 

v roce 2015. Tuto skutečnost výrazně ovlivnily mzdové náklady a tím pádem i zákonné 

sociální pojištění. V tomto roce měla organizace také nejvyšší náklady na opravy 

a udržování. 

Spotřeba materiálu 

Nejvyšší položkou ve spotřebě materiálu představuje spotřeba potravin ve stravování, 

kterou výrazně ovlivňuje skutečnost, že se poskytuje celodenní strava klientům dalších 

dvou domovů, jejichž zřizovatelem je Statutární město Brno. V prádelenském provozu 
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organizace pere prádlo dalším třem domovům pro seniory a od roku 2012 nově také 

klientům Centra denních služeb, proto také tato externí prádelenská služba navyšuje 

spotřebu pracích a čisticích prostředků. Do spotřeby materiálu se zahrnuje také nákup 

ošetřovatelského a zdravotního materiálu. Patří sem i spotřeba pohonných hmot 

a kancelářských potřeb a další všeobecný materiál a drobný dlouhodobý hmotný 

majetek organizace, který se sledoval do roku 2011 pod touto položkou. 

V roce 2011 je tato položka nákladů nejvyšší z toho důvodu, že organizace zakoupila 

navíc další nová elektrická polohovací lůžka, a to včetně antidekubitních matrací pro 

klienty. Jednalo se o drobný dlouhodobý hmotný majetek, který se právě do tohoto roku 

sledoval pod touto položkou nákladů. Od roku 2012 se sledoval zvlášť.  

Spotřeba energie 

Pod tento druh nákladů spadají náklady za elektřinu, zemní plyn a vodu. V roce 2011 

byla vyšší spotřeba vody, než plánovaná, z důvodu nutnosti vyšší závlahy zahrady 

v letních měsících. Skutečně spotřebovaná elektrická energie zůstala na stejné úrovni 

s plánem. Mírnější konec zimy se pozitivně projevil na spotřebě plynu.  

V roce 2012 se zvyšovaly ceny energií, avšak na základě jednání externího energetika 

s dodavatelem se dosáhlo výhodnějších cenových podmínek, proto náklady zůstaly 

oproti roku 2011 téměř na stejné úrovni.  

V roce 2013 se zvýšila spotřeba elektrické energie a zároveň došlo ke zvýšení cen 

elektrické energie. Náklady na plyn se snížily o 3 % díky výhodně sjednané složky ceny 

plynu. Spotřeba vody se snížila o 3,5 % (nižší závlaha zahrady), na druhou stranu se 

zvýšila cena vody, proto náklady na vodné a stočné jsou na srovnatelné úrovni, jak 

v roce 2012.  

V roce 2014 se celkové náklady na elektřinu, zemní plyn a vodu snížily oproti 

předešlému roku o 530 tis. Kč. Toto snížení se odvíjelo od výhodně uzavřených smluv 

s příslušnými dodavateli v tomto roce. Důvodem úspor plynu byly i příznivější 

klimatické podmínky.   

V roce 2015 byly tyto náklady srovnatelné s rokem 2014.  
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Opravy a udržování 

V průběhu roku 2011 docházelo k několika úpravám. Původní nátěry zárubní a dveří 

klientských pokojů se začaly olupovat, z toho důvodu se musely provést vnitřní nátěry 

všech klientských dveří, a to na všech odděleních. Další položkou byly kvalitní 

venkovní nátěry použité na zrezivělé venkovní nosné konstrukce budovy a balkóny. 

Další opravou byly venkovní nátěry dřevěných podhledů, které započaly již v roce 

2010. Dále se pokračovalo se stavebními úpravami koupelen klientů, jednalo se 

o úpravy koupelen pro bezbariérový přístup, které postupně probíhají od roku 2006.  

V říjnu roku 2012 proběhla oprava hydroizolačního souvrství velké terasy budovy, 

z důvodu odstranění několikaletého zatékání do prostor pod touto terasou. Po dokončení 

této opravy se provedly opravy nátěru omítky terasy, které byly zatékáním vody 

poškozené. Také se pokračovalo v úpravách koupelen pro bezbariérový přístup, tímto 

rokem byly ukončeny.  

V roce 2013 docházelo k dalším úpravám budovy. Došlo k provedení oprav malých 

teras, ze kterých zatékalo do jídelny a dílny údržby. Opět se prováděly nátěry zničené 

omítky. Proběhla také obnova izolace budovy u oddělení B, kde také začala voda 

prosakovat.  

V roce 2014 se pokračovalo se stavebními opravami budovy kvůli zatékání vody. 

Konkrétně šlo o vnější opravy balkónů všech klientských pokojů a následná oprava 

omítky budovy.  

V roce 2015 došlo k částečné výměně dřevěných podhledů budovy a k výměně dveří 

v chodbičkách klientských pokojů.  

Ostatní služby 

Mezi ostatní služby organizace patří bankovní poplatky, poštovné, telefony, poplatky za 

internet, rozhlas a televizi, licence (Cygnus), semináře, pravidelné prohlídky a revize 

strojů a zařízení, služby IT, poplatky za užívání jiných softwarových aplikací a ostatní 

poplatky za jiné služby (svoz odpadů, používání cizího softwaru, služby energetika 

a požárního technika). 
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Mzdové náklady 

Do těchto nákladů se zahrnují náklady na hrubé mzdy zaměstnanců a ostatní osobní 

náklady. Ostatní osobní náklady zahrnují mzdové náklady na uzavřené pracovní dohody 

o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ostatní osobní náklady v roce 2011 byly 

v částce 226 tis. Kč. V tomto roce nedošlo k žádným významným změnám v personální 

oblasti.  

Od roku 2012 obsahují mzdové náklady také položku náhrady mzdy za dočasnou 

pracovní neschopnost, která činila 108 tis. Kč.  

V roce 2013 byly ostatní osobní náklady ve výši 499 tis. Kč ovlivněny vysokou 

nemocností pracovníků v úseku přímé obslužné péče, kdy došlo k uzavření pracovních 

dohod za náhradu tohoto výpadku zaměstnanců.  

V roce 2014 byly ostatní osobní náklady ve výši 756 tis. Kč a opět byly ovlivněny 

vysokou nemocností pracovnic v úseku přímé obslužné péče a kuchařek ve stravovacím 

provozu.  

Koncem roku 2014 došlo k zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců ve 

veřejné správě, proto jsou mzdové náklady na rok 2015 vyšší.  

Odpisy dlouhodobého majetku 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou uplatňovány v souladu 

s odpisovým plánem organizace. V roce 2011 byl plánovaný objem odpisů mírně 

překročen, a to o 17 tis. Kč z důvodu vyřazení vadné a ještě neodepsané digestoře. To 

znamená, že vznikly odpisy za neodepsaný majetek, tedy mimořádné odpisy. V dalších 

třech letech byly odpisy uplatňovány v souladu s odpisovým plánem nebo s upraveným 

odpisovým plánem daného roku. V roce 2015 byla zjištěna závada na jednom 

z plynových varných kotlů ve stravovacím provozu organizace. Protože náklady na 

opravu by byly neekonomické, muselo dojít k jeho vyřazení, což způsobilo navýšení 

odpisů na neodepsaný majetek a tedy k navýšení původního odpisového plánu.  

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku 
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V roce 2011 byla tato položka nákladů součástí spotřeby materiálu. Od roku 2012 se 

náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku sledují zvlášť, a to na základě 

změn v účetnictví daného roku. V roce 2011 se pořídila nová elektrická polohovací 

lůžka, a to včetně antidekubitních matrací pro klienty.  

V roce 2012 byla zakoupena opět elektrická polohovací lůžka na další dvě oddělení. 

Další položkou v tomto roce byl nový nábytek na klientské pokoje, přesněji šlo o úložné 

prvky, které zde dlouhodobě chyběly.  

V roce 2013 organizace pořídila nové televizory a další drobný majetek do denních 

místností. Dále se do stravovacího provozu zakoupila škrabka brambor a do prádelny 

organizace větší parní žehlička. Také došlo k výměně telefonů na sesternách domova, 

a to za digitální. Další položkou byla nová tiskárna a čárové terminály, neboli čtečky 

v programu CYGNUS (evidence sociální péče). 

Rokem 2014 se rozšířil drobný dlouhodobý majetek o následující položky. Dokoupení 

vhodného majetku do invalidních pokojů, do některých se zakoupily sokly, které 

navýšily původní nábytek a došlo tak ke zlepšení dostupnosti pro imobilní klienty. Na 

sesternách se vyměnily zastaralé počítače, které již nevyhovovaly novému softwaru. 

Také se dokoupily další čárové terminály. Další položkou byly antidekubitní nafukovací 

matrace s kompresorem pro dlouhodobě ležící klienty, které minimalizují mechanické 

poškození tkáně. 

V roce 2015 organizace dovybavila část klientských pokojů polohovacími seniorskými 

křesly.  

2.3.2 Analýza výnosů organizace 

Následující tabulka zachycuje výnosy organizace ve sledovaných letech. 

Tab. 8: Výnosy organizace v letech 2011 – 2015 (v tis. Kč) 

Výnosy 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy z prodeje služeb 28 419 30 245 29 988 31 691 32 725 

Výnosy z krátkodobého 

pronájmu 
0 0 0 0 2 
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Výnosy z prodaného 

zboží 
0 0 0 0 85 

Výnosy z prodeje 

materiálu 
92 35 59 3 0 

Čerpání fondů 0 0 0 53 250 

Ostatní výnosy z činnosti 198 35 73 24 26 

Úroky 4 4 1 1 0 

Výnosy z transferu – 

zřizovatel 
16 051 13 834 13 834 13 834 15 514 

Výnosy z transferu -  PAP 0 65 0 0 0 

Výnosy z transferu - SR 3 566 3 028 1 660 3 482 3 600 

Celkem 48 330 47 246 45 615 49 088 52 202 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

Nejvyšší položkou výnosů jsou výnosy z prodeje služeb. V roce 2012 došlo k navýšení 

ceny za stravu a ubytování, proto také došlo k nárůstu těchto výnosů. V roce 2013 byla 

naplněna kapacita DSM, přesto byl mírný pokles výnosů, který byl zapříčiněn nižším 

příjmem z příspěvků na péči. To se podařilo v roce 2014 zlepšit a výnosy se tak zvýšily. 

Na vývoj těchto výnosů má také výrazný vliv počet klientů v jednotlivých stupních 

závislosti na pomoci jiné osoby. Postupně klesá počet klientů bez příspěvků, závislost 

klientů na ošetřovatelské péči narůstá. V roce 2014 došlo k výraznému poklesu klientů 

se stupněm příspěvku I. a naopak nárůst počtu klientů s příspěvkem stupňů III. V roce 

2015 zase došlo k většímu poklesu klientů, kteří neměli nárok na příspěvek na péči 

a vzrostl počet klientů spadajících do IV. stupně závislosti.  
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Graf 5: Celkové výnosy po odečtení přijatých transferů (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

organizace) 

Vývoj celkových výnosů se odvíjí především od vývoje výnosů z prodeje služeb, 

protože tyto výnosy tvoří nejpodstatnější část. Celkové přijaté transfery v roce 2011 

byly nejvyšší, ale výnosy za výkony byly nejnižší. Vyšší nárůst v roce 2014 a 2015 je 

zapříčiněn především přesunem klientů mezi stupni jejich závislosti na pomoci druhé 

osoby, jak je zmíněno již výše.  

Výnosy z prodeje služeb 

V roce 2011 se zvýšily výnosy z přiznaných příspěvků na péči klientů se zhoršujícím se 

zdravotním stavem. V tomto roce došlo také ke zvýšení výnosů za poskytování 

celodenní stravy klientům dalších dvou domovů, kdy došlo k vyšším objednávkám 

stravy. Výše úhrad za pobyt a stravu bylo dle zákona o sociálních službách na 

maximálních cenách. Tato výše byla snížena o doplatky organizace za klienty mající 

nižší příjem. Rodinní příslušníci odmítli doplatky uhradit, nebo se sami ocitli ve 

finanční tísni a doplatky tak nemohli uhradit. V tomto roce se také podařilo navýšit 

tržby za přiznané příspěvky na péči. Hrazení zdravotních výkonů bylo rok od roku 

problematičtější, a to zejména ze strany VZP, proto se někteří klienti přeregistrovali 

k jiným zdravotním pojišťovnám.  

Rostoucí výnosy z prodeje služeb v roce 2012 byly zapříčiněny zvýšením příspěvků na 

péči klientů. Zvyšující se výše příspěvků na péči svědčí o tom, že organizace přijímá 

2011 2012 2013 2014 2015 

28 713 

30 319 30 121 

31 772 

33 088 

Celkové výnosy bez transfefů  
(v tis. Kč) 
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skutečně potřebné klienty, jejichž nároky na ošetřovatelskou péči jsou vyšší. Již 

v předchozím roce se někteří klienti přeregistrovali k jiné zdravotní pojišťovně 

z důvodu problematického hrazení zdravotních výkonů. Tento krok se pozitivně projevil 

v úhradách za tyto zdravotní výkony. Na celkové výši úhrad za poskytování zdravotní 

péče klientům se projevil také přechodný zdravotní stav některých klientů, a to 

v četnosti těchto úkonů, které pojišťovny proplácí. To se projevilo i v dalších letech.  

V roce 2013 byly problémy s přiznáváním příspěvků na péči klientů. Podmínky pro 

přiznávání příspěvků na péči se ze strany Úřadu práce zpřísnily. Při vyřizování nároků 

na tyto příspěvky docházelo ke značným skluzům ze strany Úřadu práce, a to především 

v prvním pololetí tohoto roku. Dohadná položka roku 2012 byla kompletně zúčtována 

až v listopadu 2013 a skutečný příjem byl oproti odhadu nižší z důvodu výrazně 

podhodnocených nároků na příspěvky na péči u již zesnulých klientů. Výše těchto 

nároků byla značně podhodnocena ve srovnání se skutečným stavem klientů, což vedlo 

organizaci k četným odvoláním. Organizace sjednala schůzku se zástupcem ředitelky 

Krajské pobočky Úřadu práce města Brna, kdy došlo k příslibu zrychlení vyřizování 

žádostí o tento příspěvek.  V tomto roce byly doplatky organizace za klienty mající 

menší příjem menší, než v předchozím roce. Zvýšily se také výnosy za výkony 

zdravotní péče. 

Na základě příslibu Úřadu práce v předchozím roce se v roce 2014 vyřešily problémy se 

získáváním příspěvků na péči klientů a došlo tak ke zvýšení výnosů z těchto příspěvků. 

Konkrétně se jednalo o nárůst o 1 038 tis. Kč oproti roku 2013. V tomto roce nebyly 

stanoveny úhrady klientů za pobyt a stravu na maximální úrovni, jak tomu bylo 

v předchozích letech, ale byly v reálné výši. Důvodem byl ohled na nízkou valorizaci 

důchodů, protože by jinak negativně narůstaly doplatky organizace za nemajetné 

klienty. V tomto roce se také podařilo vhodnou komunikací personálu s rodinami 

klientů snížit zmiňované doplatky domova o 151 tis. Kč. Zvýšily se také výnosy za 

výkony zdravotní péče, a to o 124 tis. Kč.  

V roce 2015 se výrazně zvýšily výnosy z příspěvků na péči, a to o 1 030 tis. Kč. Stejně 

jako v předchozím roce nebyly stanoveny úhrady klientů za pobyt a stravu na 

maximální úrovni, ale v reálné výši. Opět se podařilo snížit doplatky organizace za 

insolventní klienty. Výnosy za poskytované výkony zdravotní péče zaznamenaly oproti 
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loňskému roku pokles. Důvodem byl snížený počet prováděných zdravotních úkonů 

hrazených zdravotní pojišťovnou a také nastavení nízkého limitu měsíční zálohy ze 

strany VZP, která nekorespondovala s výší organizací vystavovaných faktur.   

Graf níže zobrazuje výši úhrad od zdravotních pojišťoven na výkony zdravotní péče 

klientů za jednotlivé roky. Organizace vykazuje pouze úkony, které ordinují ošetřující 

praktické lékařky klientů. Lékařskou péči klientům poskytují dvě lékařky, které dochází 

do domova 2x týdně a ordinují zde dle dohodnutého rozpisu ordinačních hodin. 

 

Graf 6: Úhrady zdravotní péče klientů od zdravotních pojišťoven (Zdroj: Výkaz organizace pro rok 

2015) 

Mezi ostatní výnosy organizace patří výnosy z pronájmu, kdy se účtuje měsíční 

nájemné za provoz kadeřnictví a pedikúry. Patří sem také výnosy z pronájmu 

nápojového automatu. Mezi tento druh výnosů patří také výnosy z prodeje 

dlouhodobého majetku a čerpání fondů. Výnosy z prodaného zboží jsou výnosy, které 

získá organizace prodejem zboží klientům, a to bez marže.  

2011 2012 2013 2014 2015 

80 526 

239 140 

383 307 

507 444 

216 842 

Úhrady od zdravotních pojišťoven na 
výkony zdravotní péče klientům (v Kč) 
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Tab. 9: Podíl krytí průměrných nákladů na 1lůžko/měsíc 

 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výročních zpráv organizace) 

Předchozí tabulka zobrazuje skutečnou kalkulaci podílu krytí průměrných nákladů na 

jedno lůžko a jeden měsíc. Zobrazuje, jakou měrou se transfery a jiné zdroje podílejí na 

financování lůžka u pobytových služeb této organizace. Jedná se tedy o průměrné 

hodnoty přepočtené na kapacitu organizace, což je 120 lůžek.  

Jak je zmíněno již výše, transfery zřizovatele byly ve sledovaných letech nejvyšší v roce 

2011 a 2015, a také se v těchto letech nejvíce podílely na úhradu průměrných nákladů 

na lůžko. V ostatních letech to byl klient, kdo nejvíce přispíval na úhradu těchto 

nákladů. Od roku 2012 se zvýšily úhrady klientů za ubytování a stravu, proto se zvýšil 

i podíl krytí průměrných nákladů na lůžko z těchto výnosů. Zvýšení průměrných 

nákladů na jedno lůžko v roce 2015 je zapříčiněno především tím, že ke konci roku 

došlo k zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejné správě.  

Výnosy za výkony zdravotní péče zaznamenaly v roce 2015 oproti předešlému roku 

pokles. Celkovou výši úhrad ovlivnilo více aspektů. Jednalo se o snížení počtu 

prováděných zdravotních úkonů, které hradily zdravotní pojišťovny. Dalším aspektem 

bylo nastavení nízkého limitu měsíční zálohy ze strany VZP, která zdaleka 

nekorespondovala s výší organizací vystavovaných faktur.  

2.3.3 Hospodářský výsledek organizace  

Důležitým ukazatelem je pro organizaci i výše hospodářského výsledku. Následující 

tabulka zobrazuje jeho vývoj ve sledovaných letech.  
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Tab. 10: Hospodářský výsledek organizace (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy 48 330 47 246 45 615 49 088 52 202 

Náklady 48 220 47 051 45 541 48 827 52 088 

Hospodářský výsledek 110 195 74 261 114 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

Organizace vykazuje ve všech letech kladný hospodářský výsledek. Nejvyššího 

hospodářského výsledku dosáhla v roce 2014, a to ve výši 261 tis. Kč. Nejnižší hodnota 

tohoto ukazatele byla v roce 2013, kde se odrazilo získání nižší dotace ze státního 

rozpočtu a problémy s přiznáním nároků klientů na příspěvek na péči. Této skutečnosti 

se musela organizace také přizpůsobit v oblasti nákladů. Na pokles výnosů organizace 

v roce 2012 měl vliv nižší přijatý transfer od zřizovatele. V roce 2014 došlo k získání 

vyššího celkového transferu ve srovnání s dvěma předešlými roky, organizace využila 

tyto prostředky především na opravy a udržování (v předchozím roce musela potřebné 

opravy odsunout kvůli nižšímu transferu), proto se o tolik zvýšily náklady. Zvýšil se 

také počet klientů majících nárok na příspěvek na péči a stupeň závislosti klientů na 

pomoci druhé osoby. V roce 2015 došlo k vyšším výnosům díky vyšším transferům 

a vyšším výnosům z příspěvků na péči. Náklady se zvýšily kvůli navýšení platových 

tříd zaměstnanců.  

Hospodářský výsledek roku 2010 ve výši 192 tis. Kč byl v roce 2011 přidělen ve výši 

172 tis. Kč do rezervního fondu a ve výši 20 tis. Kč do fondu odměn. V dalších letech 

byl hospodářský výsledek předchozího roku přidělen vždy celý do fondu rezervního.  

2.3.4 Peněžní fondy organizace 

Finanční krytí jednotlivých fondů organizace kryje zůstatek na běžném účtu 

k poslednímu dni příslušného roku. Následující tabulka zobrazuje výši konečných stavů 

peněžních fondů pro jednotlivé roky. 
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Tab. 11: Stav fondů k 31. 12. příslušného roku (v tis. Kč) 

Fondy 2011 2012 2013 2014 2015 

Fond investiční 5 692 1 504 471 273 215 

Fond rezervní tvořený ze 

zlepšeného HV 
956 1 066 1 261 1 334 1 105 

Fond odměn  1 157 1 157 1 157 1 157 907 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 
332 249 201 166 147 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

Investiční fond 

Počáteční stav investičního fondu v roce 2011 byl 5 038 tis. Kč. Tento fond byl tvořen 

příděly z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 2 708 tis. Kč. 

Z investičního fondu pořídila organizace následující majetek:  

 schodolez = 135 000 Kč, 

 rozšíření klimatizační jednotky jídelny organizace o tepelné čerpadlo pro zpětné 

získání tepla za účelem nižší spotřeby elektrické energie = 471 197 Kč, 

 nářezový stroj pro krájení salámů ve stravovacím provozu = 59 880 Kč, 

 technické zhodnocení budovy (obložení potrubí klimatizace sádrokartonem) 

= 119 025 Kč. 

Celková hodnota pořízeného majetku je 784 tis. Kč. Další položkou je odvod do 

rozpočtu zřizovatele v celkové hodnotě 1 270 tis. Kč. Konečný stav byl 5 692 tis. Kč. 

V roce 2012 byl tedy počáteční stav tohoto fondu 5 692 tis. Kč. Příděly do tohoto fondu 

byly ve výši odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, a to 2 650 tis. Kč. 

Majetek pořízený organizací v tomto roce z tohoto fondu byl následující: 

 klimatizační jednotka DUO ve dvou extrémně zatížených pracovnách 

= 63 122 Kč, 
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 klimatizační jednotka DUO v sesternách ošetřovatelských oddělení = 73 160 Kč,   

 klimatizační jednotka v pracovně sociálních pracovnic = 40 220 Kč,   

 telefonní ústředna = 437 916 Kč,   

 technické zhodnocení budovy (elektromontážní práce) = 60 073 Kč,   

 klimatizační jednotka ve varně stravovacího provozu = 134 463 Kč,   

 technické zhodnocení budovy (montáž ochranných prvků) = 618 821 Kč, 

 stavba zpevněné plochy u zadní obslužné brány v areálu domova = 640 253 Kč.  

Celková hodnota majetku pořízená v roce 2012 je 2 068 tis. Kč a povinný příděl do 

rozpočtu zřizovatele je 1 270 tis. Kč. V tomto roce byl nařízený další odvod 

z investičního fondu do rozpočtu organizace, a to ve výši 3 500 tis. Kč. K 31. 12. 2012 

byl konečný stav investičního fondu 1 504 tis. Kč.  

V roce 2013 začínala organizace se zůstatkem investičního fondu ve výši 1 504 tis. Kč. 

Přídělem do fondu byly opět odpisy v objemu 2 709 tis. Kč. V tomto roce organizace 

pořídila tento majetek: 

 klimatizační jednotka na oddělení A, s umístěním v malé jídelně = 69 549 Kč, 

 nový plynový kotel do varny stravovacího provozu = 91 657 Kč, 

 úprava zpevněné plochy a chodníku v zadní části budovy = 671 226 Kč, 

 klimatizační jednotka na oddělení B, s umístěním v malé jídelně = 66 099 Kč, 

 zpevnění venkovní plochy pod párty stany = 219 131 Kč, 

 technické zhodnocení budovy (obložení stěn chodeb jednotlivých oddělení 

a klientských pokojů, plus střešní zábrany proti holubům) = 469 810 Kč, 

 zvedák objemnějších klientů = 184 911 Kč.  
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Majetek byl pořízený v hodnotě 1 772 tis. Kč. V tomto roce byl povinný příděl do 

rozpočtu zvýšen o 700 tis. Kč, to znamená, že konečný zůstatek investičního fondu byl 

471 tis. Kč.  

V roce 2014 byl počátečný stav investičního fondu 471 tis. Kč zvýšen o příděly 

z odpisů ve výši 2 498 tis. Kč. Majetek, do kterého v tomto roce organizace investovala, 

byl následující: 

 výměna jednoho z obou vadných kondenzačních kotlů (kotle sloužící k vytápění 

a ohřevu vody celé budovy DSM) = 700 457 Kč,  

 obložení stěn pokojů klientů ochrannými prvky = 39 989 Kč,    

 výměna druhého kondenzačního kotle byla provedena až v měsíci říjnu, kdy 

byly dotvořeny potřebné finanční prostředky = 631 497 Kč,    

 stavební oprava budovy, jednalo se o výměnu vodovodního potrubí ve varně 

stravovacího provozu, které bylo v havarijním stavu (začalo prosakovat) 

= 53 431 Kč.   

Kromě čerpání rozpočtu na pořízení tohoto majetku v celkové částce 1 425 tis. Kč, byl 

z fondu odveden povinný příděl do rozpočtu zřizovatele 1 270 tis. Kč a došlo k posílení 

zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku v hodnotě 54 tis. Kč. Konečný 

stav tak byl 273 tis. Kč.  

V roce 2015 zvýšila svůj počáteční stav 273 tis. Kč o 2 553 tis. Kč z odpisů 

a o 490 tis. Kč o příděl z rezervního fondu. Mezi investice patřil majetek: 

 multifunkční pánev jako náhrada za vadný varný plynový kotel = 519 324 Kč, 

 rozšíření užitné venkovní plochy před budovou u křídla oddělení B (nejen 

v rámci ergoterapie tak mohou klienti trávit více času na zahradě) = 48 158 Kč, 

 technické zhodnocení budovy (provedení elektromontážních prací včetně 

zaomítání drážek) = 120 750 Kč, 
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 pořízení nářezového stroje do varny (došlo ke zvýšení kvality krájených 

hotových výrobků a snížilo se riziko vzniku úrazů) = 156 998 Kč,  

 dodávka a montáž sněhového zachytávače na střeše = 71 041 Kč,   

 výstavba jezírka v zahradě, za účelem větší motivace klientů k procházkám po 

zahradě = 136 307 Kč, 

 pořízení elektrického konvektomatu do varny stravovacího provozu (jako 

náhrada za nefunkční a již odepsaný starý konvektomat) = 446 780 Kč, 

 pořízení MOTOmedu (zařízení do fyzioterapie, jde o motorem poháněný 

léčebný přístroj k aktivaci pohybového ústrojí horních i dolních končetin 

klientů) = 161 907 Kč,   

 pořízení zvedáku (výškově nastavitelná zvedací hygienická židle pro zvedání, 

transport a koupání klientů) = 169 626 Kč.   

Investiční fond byl tedy snížen o celkovou hodnotu pořízeného majetku 1 831 tis. Kč a 

dále o povinný příděl do rozpočtu zřizovatele 1 270 tis. Kč. Konečný stav byl 

v posledním sledovaném roce 215 tis. Kč.  

Fond rezervní 

V roce 2011 byl počáteční stav tohoto fondu 784 tis. Kč. Příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření zvýšil tento stav o 172 tis. Kč. V tomto roce nedošlo k žádnému odvodu 

z tohoto fondu, proto byl konečný zůstatek ve výši 956 tis. Kč.  

V roce 2012 organizace začínala s počátečním zůstatkem 956 tis. Kč. Opět nedošlo 

k žádnému čerpání a další tvorba tohoto fondu byla ze zlepšeného hospodářského 

výsledku ve výši 110 tis. Kč. Konečný stav byl 1 066 tis. Kč.  

Dalším rokem zvýšila organizace počáteční stav o 195 tis. Kč. Nedošlo k žádnému 

čerpání, konečný stav k 31. 12. 2013 byl tak 1 261 tis. Kč.  
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V roce 2014 byl tento fond tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 

2013 v celkové výši 74 tis. Kč. Žádné finanční prostředky z rezervního fondu nebyly 

použity. Konečný stav byl 1 335 tis. Kč.  

Na rok 2015 byl navržen do tvorby rezervního fondu příděl ze zlepšeného výsledku 

hospodaření roku 2014 v částce 260 tis. Kč a také schválen. V tomto roce byly 

převedeny další finanční prostředky z rezervního fondu v částce 490 tis. Kč, a to 

k posílení investičního fondu. Stav tohoto fondu k 31. 12. 2015 byl 1 105 tis. Kč. 

Fond odměn 

Tento fond byl v roce 2011 zvýšen o příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 

o 20 tis. Kč. Nedošlo k jeho čerpání a konečný stav byl ve výši 1 157 tis. Kč. Tento stav 

se neměnil po dobu dalších tří let. Až v roce 2015 byl čerpán na odměny zaměstnanců 

ve výši 250 tis. Kč. Konečný stav byl tak 907 tis. Kč.  

Fond kulturních a sociálních potřeb 

V roce 2011 došlo ke změně legislativy, která se týká tvorby tohoto fondu, a to plnění 

fondu pouze 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy zaměstnanců 

organizace. Organizace s touto změnou musela omezit čerpání fondu. Následující 

tabulka zobrazuje počáteční stavy tohoto fondu, jeho tvorbu, čerpání a konečné stavy. 
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Tab. 12: Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Počáteční stav 525 332 249 201 166 

Tvorba fondu 

příděl do fondu na vrub 

nákladů 
190 191 196 200 211 

Čerpání fondu 

příspěvek na obědy 127 119 99 103 106 

výročí zaměstnanců 19 23 24 17 18 

příspěvek na penzijní 

pojištění 
237 132 121 115 106 

Konečný stav 332 249 201 166 147 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace)  

2.4 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

2.4.1 Ukazatel autarkie (míry soběstačnosti) 

Jedním z ukazatelů, který může sloužit k hodnocení organizace, je míra soběstačnosti. 

Tento ukazatel slouží k porovnání hospodárnosti jednotlivých organizací stejného typu 

a představuje míru nezávislosti na cizích finančních zdrojích neboli transferech.  

Dle Kraftové (2002) by měla míra soběstačnosti ideálně dosahovat 100 %. Pokud tento 

ukazatel dosahuje hodnot vyšších jak 100 %, je třeba zvážit, jestli je s dotačními 

prostředky nakládáno efektivně.  

Jedná se o podíl výnosů za vlastní výkony na celkových nákladech snížených o výši 

zaúčtovaného odvodu z investičního fondu. Organizace patří mezi dva domovy pro 

seniory, které mají od zřizovatele nařízený odvod z investičního fondu, a to z celkového 

počtu jedenácti domovů pro seniory, které jsou také zřízené Statutárním městem Brno. 

V případě analyzované organizace se jednalo o pravidelné roční odvody ve výši 1 270 

tis. Kč. V roce 2012 byl uvedený odvod jednorázově navýšen ještě o 3 500 tis. Kč, 

a v roce 2013 o 700 tis. Kč. 



68 

 

Vzorec pro výpočet míry soběstačnosti:  

  
 

 
          (1) 

kde: A je autarkie 

 V jsou výnosy za vlastní výkony 

 N jsou snížené náklady o odvod z investičního fondu 

Tab. 13: Míra soběstačnosti organizace v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy za vlastní výkony 28 419 30 245 29 988 31 691 32 725 

Snížené náklady  46 950 42 281 43 571 47 557 50 568 

Míra soběstačnosti v % 60,53 71,53 68,83 66,64 64,71 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

 

Graf 7: Vývoj soběstačnosti organizace v jednotlivých letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

organizace) 

Míru soběstačnosti ovlivňují vlastní výnosy, ale i poskytnuté transfery na provoz od 

zřizovatele a přijaté dotace od státu v jednotlivých letech. V roce 2011 byla míra 

soběstačnosti nejnižší. Výnosy za vlastní výkony byly nejnižší a náklady oproti dalšímu 

roku byly mnohem vyšší. V dalším roce se zvýšila míra soběstačnosti o 11 %, došlo ke 

zvýšení výnosů za vlastní výkony a náklady organizace klesly o 4 669 tis. Kč. V dalších 

letech se začaly náklady zvyšovat a míra soběstačnosti má tak klesající tendenci.  

2011 2012 2013 2014 2015 

60,53% 

71,53% 

68,83% 

66,64% 

64,71% 

Přehled vývoje soběstačnosti 
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Tento ukazatel nedosahuje doporučených hodnot, které uvádí literatura. Ukazatel má 

sice klesající tendenci, avšak v porovnání s dalšími třemi náhodně vybranými Domovy 

pro seniory, jejichž zřizovatelem je také město Brno, je na tom organizace v roce 2015 

lépe.  

 Domov pro seniory Foltýnova - 50,4 % 

 Domov pro seniory Kociánka - 61,8 %  

 Domov pro seniory Nopova - 62,2 % 

Výše zmíněné hodnoty byly získané z výročních zpráv zmíněných příspěvkových 

organizací, a to za rok 2015. 

2.4.2 Ukazatele likvidity 

Mezi ukazatele likvidity, které sleduje municipální firma, patří okamžitá likvidita, 

pohotová likvidita a pracovní kapitál. Všechny ukazatele tohoto druhu ukazují stav 

k určitému okamžiku (Kraftová, 2002).  

Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je nejpřísnější ukazatel likvidity, který je využitelný u všech 

municipálních firem. Hodnota okamžité likvidity by se měla u ziskových firem 

pohybovat okolo hodnoty 0,2, u municipálních firem bývá hodnota vyšší, což svědčí 

o potřebě řízení míry zhodnocení volných peněžních prostředků (Kraftová, 2002). 

Vzorec pro výpočet okamžité likvidity: 

  = 
  

   
     (2) 

kde:  LI je okamžitá likvidita, 

Pe jsou peníze a jejich ekvivalenty (včetně termínovaných vkladů a v krátké 

době obchodovatelných cenných papírů), 

KZv jsou krátkodobé závazky. 
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Tab. 14: Ukazatel okamžité likvidity v jednotlivých letech 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Pe 9 922 692 4 552 729 4 730 511 5 125 187 5 756 788 

KZv 3 524 960 2 762 331 3 182 336 3 578 017 4 870 705 

LI 2,81 1,65 1,49 1,43 1,18 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

 

Graf 8: Ukazatel okamžité likvidity v jednotlivých letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

organizace) 

Jak je vidět, ukazatel okamžité likvidity výrazně převyšuje doporučenou hodnotu 0,2, 

která je však pro ziskové firmy. Příspěvkové organizace mají tuto hodnotu vyšší, kdy 

důvodem může být míra zhodnocování volných peněžních prostředků, což by však 

nemělo vést k neefektivnosti.  

Okamžitá likvidita organizace byla nejvyšší v roce 2011, a to 2,81. Od tohoto roku se 

postupně snižuje a v roce 2015 dosahuje hodnoty 1,18. Dle Otrusinové, Kubíčkové 

(2011) se považuje standardní hodnota okamžité likvidity okolo 1, což organizace 

v roce 2015 téměř splňuje.  

V roce 2011 byly peněžní prostředky na vysoké úrovni, a to především zůstatek na 

bankovním účtu organizace. V roce 2015 byly podstatně vyšší krátkodobé závazky, 

které byly ovlivněny především výší dodavatelských faktur ve splatnosti. V tomto roce 

rovněž došlo k navýšení závazků za zaměstnanci.  
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita je někdy označována jako rychlý test finančního zdraví. Tento 

ukazatel by se měl pohybovat okolo hodnoty 1, což ukazuje vyrovnanost mezi 

krátkodobými pohledávkami a krátkodobými závazky. Ukazatel pod hodnotou 1 

signalizuje nebezpečí nesolventnosti, naopak nad hodnotou 1 značí neefektivní vázání 

prostředků v penězích a pohledávkách (Kraftová, 2002). 

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity: 

     
     

   
      (3) 

kde:  LII je pohotová likvidita, 

Pe jsou peníze a jejich ekvivalenty (včetně termínovaných vkladů a v krátké 

době obchodovatelných cenných papírů), 

Po jsou pohledávky, a to krátkodobé, 

KZv jsou krátkodobé závazky. 

Tab. 15: Ukazatel pohotové likvidity v jednotlivých letech 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Pe 9 922 692 4 552 729 4 730 511 5 125 187 5 756 788 

Po 871 490 1 534 538 940 949 976 961 968 207 

KZv 3 524 960 2 762 331 3 182 336 3 578 017 4 870 705 

LII 3,06 2,20 1,78 1,71 1,38 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 
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Graf 9: Ukazatel pohotové likvidity v jednotlivých letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

organizace) 

Opět hodnota ukazatele dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2011 a postupně klesá. V roce 

2011 dosahovala organizace vysokých hodnot tohoto ukazatele, a to 3,06. Vysoké 

hodnoty tohoto ukazatele svědčí o neefektivním vázání prostředků v penězích 

a pohledávkách. To se organizaci daří postupně zlepšovat a v roce 2015 se blíží 

doporučené hodnotě 1. Otrusinová, Kubíčková (2011) však uvádí doporučené hodnoty 

vzhledem k charakteru organizace v rozmezí 1,0 – 1,5, což organizace už v roce 2015 

splňuje.  

Pracovní kapitál (čistý pracovní kapitál) 

Pracovní kapitál, nebo přesněji řečeno čistý pracovní kapitál, představuje prostředky, 

které má organizace k dispozici, a to pro svou běžnou provozní činnost. Jedná se 

o okamžitou veličinu neboli absolutní ukazatel likvidity (Kraftová, 2002). 

Vzorec pro výpočet čistého pracovního kapitálu:  

               (4) 

kde:  PK je pracovní kapitál (čistý pracovní kapitál), 

 OA jsou oběžná aktiva, 

KZv jsou krátkodobé závazky. 
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Tab. 16: Ukazatel čistého pracovního kapitálu v jednotlivých letech 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

OA 11 770 840 6 932 843 6 345 844 6 768 660 7 358 185 

KZv 3 524 960 2 762 331 3 182 336 3 578 017 4 870 705 

PK 8 245 880 4 170 512 3 163 508 3 190 643 2 487 480 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

 

Graf 10: Ukazatel čistého pracovního kapitálu v jednotlivých letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů organizace) 

Stejně jako u ukazatelů likvidity dosahuje organizace vysokých hodnot i u čistého 

pracovního kapitálu. Opět nejvyšších hodnot dosahuje v roce 2011, kdy prostředky, 

které má organizace k dispozici pro svou běžnou provozní činnost dosahují hodnoty 

8 245 880 Kč. Nejnižší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2015, a to 2 487 480 Kč. 

Ukazatel mírně vzrostl v roce 2014 oproti roku 2013 o 27 135 Kč. Vyšší přebytek 

oběžných aktiv sice svědčí o dobrém finančním zázemí, na druhou stranu však může 

tento velký rozdíl vést k nehospodárnosti. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím více je 

provoz organizace financován dlouhodobými zdroji.  

Jak je již zmíněno výše, na velkém rozdílu oběžných aktiv v roce 2011 a 2012 se podílel 

především zůstatek na bankovním účtu, který byl v roce 2011 vyšší o více jak 5 mil. Kč. 
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2.4.3 Ukazatele aktivity 

Pro municipální firmu znamenají ukazatele aktivity doplňující ukazatele hodnocení. 

Proto v této oblasti bude zmíněn pouze jeden ukazatel, a to ukazatel obratu kapitálu.  

Obrat kapitálu 

Dle Kraftové (2002) se jedná o hrubou výnosnost využívaných celkových zdrojů. Jsou 

zde zahrnuty celkové výnosy včetně hodnoty dotací. Nepočítá se zde s hodnotou 

celkových pasiv k 31. 12. příslušného roku, ale s průměrnou hodnotou z počátečního 

a konečného stavu určitého období.  

Vzorec pro výpočet obratu kapitálu: 

                
 

 
      (5) 

kde: V jsou výnosy celkem, 

 K je kapitál, celková pasiva. 

Tab. 17: Ukazatel obratu kapitálu v jednotlivých letech 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Výnosy celkem 48 330 652 47 245 700 45 615 083 49 087 745 52 202 254 

Celková pasiva 141 116 877 135 696 129 134 172 599 133 588 471 133 455 883 

Průměrná 

hodnota pasiv 
141 839 938 138 406 503 134 934 364 133 880 535 133 522 177 

Obrat kapitálu 0,34 0,34 0,34 0,37 0,39 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 
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Graf 11: Ukazatel obratu kapitálu dle jednotlivých let (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 

organizace) 

Z hodnot uvedených v tabulce a grafu je vidět, že hodnota obratu kapitálu se pohybuje 

přibližně na stejné úrovni. Nejnižších hodnot 0,34 dosahuje organizace od roku 2011 až 

do roku 2013, v roce 2014 vzrostla hodnota ukazatele na 0,37 a v roce 2015 na 0,39. 

Znamená to, že se 0,39 krát vrátí vložený kapitál do fungování organizace. Cílem je 

maximalizace tohoto ukazatele. Tento ukazatel nelze hodnotit pozitivně ani v jednom 

roce, protože hodnota vloženého kapitálu se do fungování organizace ani z poloviny 

nevrátí. Organizace má oproti výnosům vysoký kapitál. 

2.4.4 Ukazatele financování 

Tato část bude věnovaná pouze jednomu ukazateli z ukazatelů financování, a to 

ukazateli finanční nezávislosti neboli stability.  

Míra finanční nezávislosti (stability) 

Tento ukazatel představuje stavový okamžikový indikátor. Tento ukazatel nabývá 

u příspěvkových organizací hodnot nad 70 %, pokud má ukazatel hodnotu pod 50 %, je 

třeba soustředit pozornost této hodnotě a hodnota pod 30 % může vykazovat nestabilitu 

organizace.  
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Vzorec pro výpočet míry finanční nezávislosti:  

                            
  

 
            (6) 

kde:  VK je vlastní kapitál, 

 K je celkový kapitál. 

Tab. 18: Ukazatel míry finanční nezávislosti v jednotlivých letech 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 

Vlastní kapitál 137 591 920 132 933 798 130 990 263 130 010 455 128 585 178 

Celková pasiva 141 116 877 135 696 129 134 172 599 133 588 471 133 455 883 

Míra finanční 

nezávislosti 
97,50 97,96 97,63 97,32 96,35 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů organizace) 

 

Graf 12: Ukazatel míry finanční nezávislosti v jednotlivých letech (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

výkazů organizace) 

Organizace dosahuje poměrně vysokých hodnot míry finanční nezávislosti. V roce 2015 

byl sice zaznamenaný mírný pokles hodnoty tohoto ukazatele o zhruba 1 % na 96,35 %, 

stále však zůstává na vysoké úrovni. Jednalo se o pokles způsobený poklesem hodnoty 

vlastního jmění, fondů a také hospodářského výsledku oproti předchozímu roku. 

Nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele vykazovala organizace v roce 2012, kdy dosáhla 
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97,96 %. Ve všech letech se tedy pohybuje ve standardních hodnotách tohoto ukazatele, 

což lze hodnotit kladně.  

2.5 Zhodnocení analytické části 

V předchozí části této práce byla provedena analýza výnosů a nákladů příspěvkové 

Domov pro seniory Mikuláškovo náměstí a následně také došlo ke zhodnocení 

hospodaření pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy.  

Nejvyšší položkou výnosů jsou výnosy z prodeje služeb. Další výraznou položkou 

výnosů jsou samozřejmě transfery od zřizovatele, které jsou určeny na provoz. Na 

straně nákladů jsou nejvyšší položkou mzdy a spotřebovaný materiál.  

Prvním ukazatelem finanční analýzy byla míra soběstačnosti neboli ukazatel autarkie. 

Bylo zjištěno, že ukazatel od roku 2012 stále klesá, ale v porovnání s třemi vybranými 

domovy pro seniory se stejným zřizovatelem je na tom organizace ještě lépe. V roce 

2015 byla míra soběstačnosti 64,71 %. Znamená to, že organizace kryje své náklady 

pouze z 64,71 % svými výnosy bez přijatých dotací. Organizace je dofinancována 

dotacemi a potom má vyšší než stoprocentní krytí nákladů výnosy, kdy ve všech 

sledovaných letech je její hospodářský výsledek kladný. 

Z ukazatelů likvidity byla vypočtena pohotová a okamžitá likvidita. Co se týče 

pohotové likvidity, organizace dosahuje až v roce 2015 doporučených hodnot. 

V předchozích letech jsou její hodnoty na vyšší úrovni, v roce 2011 dokonce více než 

dvojnásobek hodnoty roku 2015. Okamžitá likvidita by se měla pohybovat okolo 

hodnoty 1, organizace se této hodnotě v posledních letech přibližuje. Vyšší hodnoty 

likvidity jsou zapříčiněné tím, že organizace nemá možnost zhodnocovat své prostředky 

na běžném účtu a navíc musí zůstatek na běžném účtu zajišťovat finanční krytí svých 

peněžních fondů. 

Hodnota čistého pracovního kapitálu klesá, přesto v posledním sledovaném roce 

dosahuje téměř 2,5 mil. Kč. Znamená to, že organizaci zůstane k dispozici 2,5 mil. Kč 

provozních prostředků po úhradě všech svých krátkodobých závazků. Čistý pracovní 

kapitál má organizace ve všech letech na vysoké úrovni. Vyšší přebytek oběžných aktiv 
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sice svědčí o dobrém finančním zázemí, na druhou stranu však může tento velký rozdíl 

vést k nehospodárnosti. Ale protože organizace patří do neziskového sektoru, nemůže 

tyto prostředky dále investovat či jinak zhodnocovat.  

Dalším vypočteným ukazatelem byl obrat kapitálu. Tento ukazatel by měl být co 

nejvyšší. Bohužel organizace nemá pozitivní hodnoty tohoto ukazatele, protože vložený 

kapitál se do fungování organizace ani z poloviny nevrátí ani v jednom sledovaném 

roce. V posledním roce dosahuje organizace nejvyšší hodnoty, a to 0,39. Organizaci se 

alespoň daří postupně zvyšovat výnosy a snižovat hodnotu pasiv.  

Posledním provedeným ukazatelem byl ukazatel míry finanční nezávislosti. Tento 

ukazatel vykazuje vysoké hodnoty ve všech letech, pohybuje se okolo 97 %. Znamená 

to, že 97 % celkových pasiv organizace tvoří vlastní kapitál. Organizace se tak tímto 

řadí mezi stabilní organizace v tomto ohledu.  

Závěrem tedy určitě nelze říci, že organizace provozuje svou činnost nehospodárně. Se 

svými finančními prostředky dokáže efektivně hospodařit, vhodně sestavuje rozpočet na 

svou činnost. 

Organizace se snaží přednostně přijímat klienty s příspěvkem na péči, který náleží 

organizaci a daří se jí tak snižovat náklady na klienta, které musí vynaložit. V roce 2015 

se zvýšily výnosy z příspěvků na péči o 1 029 587 Kč. Tento rozdíl je daný především 

tím, že se v roce 2015 snížil počet klientů bez příspěvku na péči. Organizace tak dává 

přednost těm klientům, kteří jsou na pomoci druhé osoby více závislé. V tomto ohledu 

si tak na jedné straně počíná efektivně a na straně druhé společensky odpovědně.  

Za jistou nehospodárnost lze považovat to, že organizace zalévá svou zahradu pitnou 

vodou a během léta se tak zvyšuje spotřeba vody. Je nutné také podotknout, že cena 

vodného a stočného neustále roste. Dalším slabším místem hospodaření jsou vysoké 

náklady na elektřinu, ke kterým přispívá především to, že se na pokojích svítí 

obyčejnými žárovkami, které mají vysokou spotřebu elektřiny. Dále se jedná 

o nevyužití plné kapacity vlastního stravovacího zařízení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ JEJICH 

PŘÍNOSŮ 

V předchozí části práce jsme zhodnotili hospodaření příspěvkové organizace Domov 

pro seniory Mikuláškovo nám., na které mohou navazovat návrhy na zlepšení 

hospodaření této organizace.  

Následující návrhy budou jak na straně vedoucí ke snížení nákladů organizace tak na 

straně vedoucí ke zvýšení výnosů. Nejdříve je nutné zdůraznit, že vzhledem k tomu, že 

je analyzovaná organizace příspěvková, jsou zásahy do jejího hospodaření omezené 

a najít vhodnější způsob je obtížné.  

3.1 Nádrž na užitkovou vodu 

První návrh je spojený s úsporou nákladů, přesněji je to úspora nákladů na vodné 

a stočné. Protože je organizace nucena zalévat zahradu pitnou vodou a cena vodného 

a stočného stále roste, vznikl nápad na využití dešťové vody spojený s koupí podzemní 

jímky.  

Jednalo by se o koupi a usazení jímky pod povrch země. Pomocí jímky by organizace 

mohla zadržovat dešťovou vodu ze zastavěných ploch a dále ji využívat. Dešťová voda, 

která dopadá na střechu Domova, v současnosti odteče do kanalizace bez užitku. Jímka 

na dešťovou vodu pomůže tuto vodu akumulovat a dále využívat k různým účelům. 

K zalévání zahrady bude dále organizace potřebovat čerpadlo, které vodu vyčerpá 

z jímky a umožní tak z podzemí zachycenou vodu vyčerpat.  

K zalévání rostlin se doporučuje spíše podzemní nádrž, protože se v ní udržuje poměrně 

nízká teplota právě v letních měsících, čímž se zabrání množení bakterií. Dešťová voda 

bude odváděna okapem ze střechy přes lapače splavenin, kde na přítoku do jímky musí 

být umístěn účinný filtr. Jímka obsahuje bezpečnostní přepad, kterým odtéká voda 

v případě jejího naplnění dále do kanalizace nebo vsakovací jámy na pozemku.  
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Celková výměra zahrady organizace, kterou v současné době musí zalévat, byla 

odhadnuta údržbářem organizace na 100 m
2
. Spotřeba vody za 1 den během letních 

měsíců byla tak vypočtena na 700 l za den. Období pro zalévání bylo stanoveno od 

května do září, to znamená 150 dní.  

Dále bylo na základě údajů Českého hydrometeorologického ústavu zjištěno, že 

v předchozím roce 2016 byl úhrn srážek v Brně za tyto stanovené měsíce 280 mm. Ze 

stanovené spotřeby 7 litrů vody na metr čtverečný to znamená, že je potřeba 7 mm na 

metr čtverečný za den. Z toho plyne, že zhruba 40 dní nemusí organizace zalévat. Počet 

dní zalévání tak bude zhruba 110. Celková spotřeba vody za rok je potom ve výši 

77 000 litrů.  

Organizace má sedlovou střechu. Polovina této střechy má odhadovanou velikost 

528 m
2
. Z toho lze říci, že při svedení vody z poloviny střechy do jímky a při 

stanoveném množství srážek, bude potřeba vody pokryta.  

Konkrétní návrh na koupi nádrže je od společnosti Gluc PBS s.r.o., která nabízí vysoce 

kvalitní certifikované plastové jímky na dešťovou vodu s veškerým příslušenstvím 

a dopravou zdarma. Kvalitu výrobků společnosti testují technické zkušební ústavy, a to 

jak v České tak i Slovenské republice, které udělily certifikaci výrobkům společnosti 

a dodaly jí stavební technické osvědčení. Nádrže a jímky společnost vyrábí z 1. jakosti 

plastů a nepoužívá recyklované plasty, které mají o dost horší chemické a mechanické 

vlastnosti než společností používaný vysokojakostní materiál.   

Jímka by měla mít objem alespoň 6 m
3
, aby měla organizace dostatečnou rezervu 

v případě více nedeštivých dnů. Z  ekonomického hlediska je doporučena koupě 

nesamonosné jímky JVS-N-6, která je určená k celkové betonáži. Cena této jímky je 

14 641 Kč s DPH. Musíme dále počítat s tím, že jímka se v zemi musí obetonovat. Cena 

tohoto obetonování je dle rozměrů jímky přibližně 5 000 Kč.  

Společnost dále nabízí doplnění jímky o plně automatické sestavy pro využití dešťové 

vody na zalévání včetně filtrace vody přes koš. K dodání jsou dvě varianty čerpadel. 

Slabší varianta čerpadla má využití pouze na zahradu, silnější také do domu. Pro 

společnost bude tím pádem postačující slabší čerpadlo.  
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Automatický čerpací systém VOD-3 je výkonný a plně automatický. Při odběru vody 

sám automaticky zapíná čerpadlo a při skončení odběru vody čerpadlo vypíná. Další 

výhodou tohoto čerpacího systému je, že v čerpadle je instalována ochrana proti běhu 

na sucho, takže nemůže dojít k poškození čerpadla. Jedná se o špičkové čerpadlo na 

trhu Gardena automat. 

Automatický čerpací systém se skládá z automatického čerpadla s ochranou, výtlaku 

z čerpadla, koše na nečistoty, přípojné elektro krabice v komínku jímky, vtoku 

nataženého do komínku jímky, prostupu v plášti jímky pro výtlačné potrubí. Čerpalo má 

příkon 500 W, 230V a maximální čerpací výkon je 3960 l/h, 2 bar. Cena tohoto 

automatického vystrojení jímky je 7 864 Kč s DPH. Provoz čerpadla s přihlédnutím na 

roční potřebu vody na zalévání je zanedbatelná.  

Dalším potřebným doplňkem je zahradní hadice. Konkrétním návrhem je koupě hadice 

od Mountfield a.s., která nabízí hadice z kvalitních materiálů s vysokou odolností. Tyto 

hadice na slunci neblednou, obstojí i při používání v těch nejnáročnějších podmínkách, 

nelámou se a drží tvar. Hadice Patriot Silver Line je vyrobená z perfektního materiálu 

v podobě neprůhledné PVC duše s UV stabilizátory, která zabraňuje tvorbě řas uvnitř 

hadice. Hustá a pevná polyesterová síť výztuhy zaručuje dobré tlakové parametry. Bude 

se jednat o hadici s délkou 25 m a průměrem 3/4 ". Cena této délky a průměru hadice je 

999 Kč s DPH. Společnost Mountfield však často nabízí zboží i ve slevě. Trysku k této 

hadici nabízí stejná společnost s cenou 185 Kč s DPH. 

3.1.1 Ekonomické zhodnocení návrhu 

V následující tabulce jsou shrnuty všechny výdaje, které budou spojené s koupí jímky 

na dešťovou vodu.  
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Tab. 19: Celkové výdaje spojené s koupí jímky 

Položka Výdaje 

Nesamonosná jímka 14 641 Kč 

Automatický čerpací systém 

(celkové vystrojení jímky) 
7 864 Kč 

Obetonování jímky 5 000 Kč 

Hadice s tryskou 1 184 Kč 

Celkem 28 689 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Následně je nutné stanovit celkovou spotřebu vody v peněžním vyjádření. Spotřeba 

vody s přihlédnutím množství srážek a dle výměry zahrady na zalévání byla stanovena 

na 77 000 litrů za rok. Průměrná cena vodného a stočného pro město Brno je stanovená 

pro rok 2017 na 75,74 Kč, a to na základě údajů Brněnských vodáren a kanalizací, (c) 

2005 - 2017. Celková spotřeba pitné vody v peněžním vyjádření tak je ve výši 

5 832 Kč.  

Dále je nutné počítat s provozními náklady čerpadla, které jsou však po výpočtu 

v následující tabulce zanedbatelné. 

Tab. 20: Výpočet provozních nákladů čerpadla 

Výpočet provozních nákladů čerpadla 

Spotřeba vody  77 000 l/rok 

Max. čerpací výkon čerpadla 3 960 l/h 

Příkon čerpadla 0,5 kWh 

Cena elektřiny  4,63 Kč/kWh 

Doba provozu čerpadla 19,44 h/rok 

Spotřeba elektřiny za rok 9,72 kWh 

Provozní náklady čerpadla 45 Kč/rok 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Podílem spotřeby vody za rok maximálním čerpacím výkonem dojdeme k tomu, že 

čerpadlo bude během roku v provozu 19,44 hodin. Příkon čerpadla je 0,5 kWh, po 

vynásobení příkonu dobou provozu čerpadla dostaneme celkovou spotřebu elektřiny 

9,72 kWh za rok. Vynásobením spotřeby cenou elektřiny získáme provozní náklady 

čerpadla, které jsou 45 Kč/rok, což je zanedbatelná částka. 

 Počáteční investice = 28 689 Kč 

 Provozní náklady čerpadla za rok = 45 Kč 

 Roční úspora vodného a stočného = 5 832 Kč 

 Roční úspora celkem = 5 832 – 45 = 5 787 Kč 

Doba návratnosti, vypočtená jako podíl investičního výdaje roční úsporou nákladů 

(28 689/5 787), je 4,95 let, to znamená 4 roky a zhruba 11 měsíců. 

Zde je také nutné zmínit to, že cena vody se každoročně zvyšuje, to znamená, že 

návratnost investice by mohla být ve finále i kratší.  

Ministerstvo životního prostředí navíc schválilo nový dotační program „Dešťovka“. 

V případě nádrže na dešťovou vodu určenou pro zálivku zahrady jde o dotaci ve výši 

50 % z celkových způsobilých výdajů. Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky 

obytných domů. Pokud by se organizaci podařilo dotaci získat, byla by doba návratnosti 

investice 2,5 let. 

3.2 LED žárovky 

Dalším návrhem na úsporu nákladů je výměna klasických žárovek za LED žárovky. 

Jednalo by se pouze o výměnu žárovek na pokojích klientů, kde je spotřeba na svícení 

nejvyšší.  

Mezi výhody LED žárovek patří především úspora elektřiny. Tyto žárovky pracují na 

jiném principu a většinu elektrické energie využívají pouze na světlo, protože se při 

provozu zahřívají oproti klasickým žárovkám minimálně. Další výhodou je to, že má 

okamžitý náběh, to znamená, že LED žárovky se rozsvítí okamžitě, a to na 100 % jejich 
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výkonu. Tento typ žárovek se vyrábí v různých barvách. Je tím myšleno například teplá 

bílá, denní bílá a podobně. Další předností tohoto osvětlení je životnost žárovek, která je 

o dost delší než u žárovek klasických.  

V tomto návrhu budeme uvažovat výměnu žárovek pouze na pokojích klientů, kde je 

doba svícení nejdelší. Bylo zjištěno, že na jednolůžkovém pokoji jsou 4 klasické 

žárovky běžného příkonu a 5 na dvojlůžkovém. Organizace disponuje 60 

jednolůžkovými a 30 dvojlůžkovými pokoji.  

Tab. 21: Celkový počet žárovek dle pokojů 

Položka 
Jednolůžkový 

pokoj 

Dvojlůžkový 

pokoj 

Počet pokojů 60 30 

Počet žárovek 4 5 

Počet žárovek celkem 240 150 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Celkový počet žárovek k výměně je tedy 390.  

Návrh na koupi konkrétních žárovek je od společnosti Philips, která nabízí kvalitní 

výrobky. Philips Lighting je globální lídr v oblasti osvětlení a byla průkopníkem vývoje 

vysoce kvalitního, energeticky účinného osvětlení LED.  Mezi přednosti této 

společnosti patří inovace a design na světové úrovni, má vedoucí globální pozici 

u zákazníků a na trhu a má bezkonkurenční značku a sílu distribuce. Kombinace 

patentovaných technologií a otevřených standardů umožňuje propojení inovací 

společnosti v oblasti osvětlení, což přináší užitek zákazníkům i životnímu prostředí. 

Nákup těchto žárovek doporučuje společnost Philips přímo na svých internetových 

stránkách přes společnost Alza.cz. Tato společnost je největším a uznávaným lídrem 

v oblasti internetového prodeje v Čechách a na Slovensku. Nabízí na konkrétní 

požadovaný typ žárovky množstevní slevu.  

Při koupi více jak 10 kusů bude cena požadované žárovky 161 Kč s DPH. Vlastnosti 

žárovky jsou uvedeny v následující tabulce.  
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Tab. 22: Parametry a specifikace žárovky 

Parametry a specifikace Philips LED žárovka 

Příkon 8,5 W (náhrada za 60 W) 

Životnost  15 000 h 

Patice  E27 

Třída energetické účinnosti  A+ 

Barva teplá bílá 

Funkce stmívatelná 

Tvar klasická žárovka 

Světelný tok 806 lm 

Napájecí napětí 230 V 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: www.alza.cz) 

Patice E27 je nejčastěji užívaný závit, proto byl zahrnut do výběru. Barva teplá bílá 

odpovídá barvě světla, které vydává klasická žárovka, tedy teplé, žluté světlo. To 

znamená, že v barvě světla nebude znatelný rozdíl.    

3.2.1 Ekonomické zhodnocení návrhu 

V dalším kroku budou vypočteny náklady na svícení za rok pro obě varianty žárovek. 

Uvažuje se s průměrnou roční dobou svícení 3 hodiny za den.  

Tab. 23: Výpočet nákladů na svícení za rok 

Položky pro výpočet nákladů Klasická žárovka LED žárovka 

Příkon (W) 60 8,5 

Počet žárovek 390 

Doba svícení/den (h) 3 

Spotřeba energie/rok (kWh) 25 623,00 3 629,93 

Cena elektřiny E.ON energie, 

a.s. (Kč/kWh) 
4,63 

Náklady na svícení (Kč/rok) 118 634,49 16 806,55 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z předchozího výpočtu lze zjistit roční úsporu nákladů na svícení, která je ve výši 

101 828 Kč.  

Je nutné počítat s počáteční investicí ve výši 62 790 Kč plus dopravné za doručení 

objednávky ve výši 89 Kč. Celková počáteční investice je 62 879 Kč.  
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Po výpočtu doby návratnosti, což je podíl investičního výdaje roční úsporou nákladů 

(62 879/101 828), bylo zjištěno, že se investice vrátí za 0,62 let, což je 7,44 měsíců, 

tedy 7 měsíců a 13 dní.  

3.3 Zvýšení počtu prodeje obědů 

Společnost vlastní svůj stravovací provoz. Obědy vyváží pro další dva Domovy pro 

seniory v Brně, které mají stejného zřizovatele. Tyto obědy jsou však určené pouze pro 

klienty Domovů.  Tento návrh se zaměřuje na zvýšení počtu rozvozu obědů určených 

pro zaměstnance těchto dvou domovů.  

Organizace by zveřejňovala jídelní lístek na svých internetových stránkách, kde by byly 

uvedeny obědy v rámci normální stravy. Každý pátek by zmiňované Domovy pro 

seniory objednaly počty obědů na celý další týden.   

Počet zaměstnanců v Domově pro seniory Kosmonautů je 67. Z toho je 38 pracovníků 

v přímé sociální péči a zdravotnických pracovníků je 10. Těchto 48 zaměstnanců 

pracuje v nepřetržitém provozu, to znamená, že se střídají v 12hodinových směnách. 

Zbytek zaměstnanců jsou THP zaměstnanci. 

Počet zaměstnanců v Domově pro seniory Koniklecová je 42. Z toho je v přímé sociální 

péči 20 zaměstnanců a 6 zdravotnických pracovníků, kteří se střídají v 12hodinnovém 

nepřetržitém provozu. Zbývající počet představují THP zaměstnanci.   

Celkový počet zaměstnanců těchto dvou Domovů je 109, z toho 35 nepracuje 

v nepřetržitém provozu a 74 pracuje na denní a noční směny v 12hodinovém provozu. 

To znamená, že počet obědů pro zaměstnance v nepřetržitém provozu, kteří budou 

v zaměstnání na ranní směnu, je 18. V součtu s obědy pro zaměstnance nepracující 

v nepřetržitém provozu se bude jednat o 53 obědů za den v pracovním týdnu, to 

znamená 265 obědů za 5 dní pracovního týdne. Víkendové obědy budou v celkovém 

počtu 36 za sobotu a neděli. Celkový počet obědů za 7 dní je tedy 301.  

 Počet obědů/den v pracovním týdnu = 53. 

 Počet pracovních dnů v roce 2018 = 250. 
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 13 svátků z toho 2 svátky o víkendu => 11 svátků v týdnu. 

 52 týdnů => 104 dní o víkendu. 

Dle údajů výše lze spočítat počet obědů na rok 2018. Počet obědů na počet pracovních 

dnů v roce 2018 bude 13 250. Počet víkendových obědů bude 1 872. Na 11 dní v týdnu 

bude připadat svátek, to znamená, že v zaměstnání budou přítomni pouze pracovníci 

v nepřetržitém provozu, za tyto dny pak bude celkem 198 obědů. Celkový počet obědů 

připadajících na rok 2018 bude 15 320.  

Do výpočtu je třeba dále zahrnout dovolenou zaměstnanců. Délka dovolené pro 

příspěvkové organizace je obvykle stanovená na 5 týdnů, to znamená 25 dní pro 

zaměstnance, kteří nejsou v nepřetržitém provozu. Pro zaměstnance v nepřetržitém 

provozu vychází přepočtená dovolená na 16 dní, dále budeme uvažovat 8 dní dovolené 

při ranní směně. 

 Počet dní dovolené zaměstnanců, kteří nejsou v nepřetržitém provozu = 875. 

 Počet dní dovolené zaměstnanců, kteří jsou v nepřetržitém provozu = 592.   

Počet obědů, o který musíme snížit celkový počet obědů za rok 2018, je 1 467. Obědů 

celkem potom budou 13 853.  

Tato varianta ale uvažuje maximální možný počet obědů za rok, neuvažuje se zde 

nemocnost zaměstnanců a jiná pracovní absence. V následující tabulce je uvedena 

odhadovaná nemocnost na počet zaměstnanců dle toho, zda pracují nebo nepracují 

v nepřetržitém provozu. 

Tab. 24: Počet dní nemocenské dovolené za rok 

Položky 
Zaměstnanci pracující v 

nepřetržitém provozu 

Zaměstnanci nepracující 

v nepřetržitém provozu 

Počet zaměstnanců 74 35 

Odhadovaná 

nemocnost (počet dní) 
3 5 

Počet dní nemocenské 

dovolené za rok 
222 175 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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U zaměstnanců v nepřetržitém provozu je odhad nemocenské dovolené pouze 3 dny 

z toho důvodu, že jejich nejdelší pracovní týden má maximálně 3 dny v ranní směně. To 

znamená, pokud je nejdelší týden, je pondělí a úterý noční směna, kterou do výpočtu 

nezahrnujeme. Pátek, sobota a neděle je ranní směna, a pokud tyto tři dny bude 

zaměstnanec na nemocenské dovolené, bude vlastně 5 dní mimo práci, jako 

zaměstnanci, kteří nepracují v nepřetržitém provozu.  

Počet dní nemocenské dovolené všech zaměstnanců za rok je 397. Pokud tyto dny 

odečteme od celkového počtu obědů vypočteného výše, dostaneme 13 456 obědů za rok 

2018. 

Po konzultaci s vedoucí stravovacího provozu by byly pro toto navýšení počtu obědů 

kapacity postačující.  

3.3.1 Ekonomické zhodnocení návrhu 

Současné náklady organizace na jeden oběd jsou celkem 46 Kč. Částka obsahuje cenu 

potravin ve výši 27 Kč a režijní náklady ve výši 19 Kč. Počet obědů za rok 2018 pro 

dva Domovy pro seniory byl stanovený v předchozí části na 13 456. Celkové zvýšení 

nákladů stravovacího provozu bude o 618 976 Kč. 

K nákladům 46 Kč bude stanovená marže ve výši 14 Kč, to znamená, že celková cena 

obědu prodávaného zaměstnancům domovů bude ve výši 60 Kč. Z toho plyne, že roční 

výnosy stravovacího provozu se zvýší o 807 360 Kč. Hospodářský výsledek tohoto 

návrhu potom bude ve výši 188 384 Kč. To je pouze optimistická varianta, kdy se 

uvažuje, že všichni zaměstnanci si budou objednávat obědy. V následující tabulce se 

uvažuje s dalšími dvěma variantami.  

Tab. 25: Výnosy z prodeje obědů pro jednotlivé varianty 

Položka 
Pesimistická 

varianta 

Realistická 

varianta 

Optimistická 

varianta 

Počet obědů/rok (ks) 6 728 10 765 13 456 

Přirážka k nákladům (Kč) 14 14 14 

Roční výnosy (Kč) 94 192 150 710 188 384 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V pesimistické variantě se uvažuje, že pouze polovina zaměstnanců si bude obědy 

objednávat. Realistická varianta uvažuje s 80 % optimistické varianty. Optimistický 

počet obědů byl podrobně stanovený v předchozí části návrhu.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit hospodaření příspěvkové organizace Domov pro 

seniory Mikuláškovo náměstí, a to na základě důkladné analýzy příjmové a výdajové 

stránky rozpočtu, dále dle tohoto zhodnocení navrhnout taková dílčí opatření, která 

povedou k optimalizaci výdajů a zvýšení příjmů.  

První část této práce byla věnována teoretickým poznatkům týkajících se příspěvkových 

organizací.  Jednalo se nejdříve o rozčlenění národního hospodářství na ziskový 

a neziskový sektor, dále členění činností organizací na veřejnou a vzájemnou 

prospěšnost. Následovalo členění neziskových organizací a poté konkrétní zaměření na 

příspěvkovou organizaci, a to především na její vznik, změnu a zánik, majetek, výnosy 

a náklady, financování a fondy.  

Druhá část se nejdříve zabývala charakteristikou zkoumané příspěvkové organizace, 

jejími službami, kapacitami a podobně. Dále jsme se zaměřili na transfery organizace 

a úhrady klientů za jednotlivé služby. Následovala detailní analýza nákladů a výnosů 

organizace a finanční analýza pomocí vybraných ukazatelů.  

Po zhodnocení celkové situace v organizaci byly navrhnuty tři opatření, kdy dvě z nich 

vedou k úspoře nákladů, a to přesněji nákladů na elektřinu a nákladů na vodu. Třetí 

opatření vede ke zvýšení výnosů, a to díky zvýšení projede obědů z vlastního 

stravovacího zařízení.  

První návrh byl spojený s úsporou vody. Organizace v letních měsících zalévá svou 

zahradu pitnou vodou.  Proto vznikl návrh na zalévání užitkovou vodou svedenou ze 

střechy organizace do podzemní jímky. Tento návrh byl spojený s investicí na koupi 

jímky a vystrojení jímky, dále také obetonováním jímky. Menší část tvořila také koupě 

zahradní hadice a trysky na hadici.  

Dalším návrhem byla výměna klasických žárovek za LED žárovky, a to na pokojích 

klientů, což vede ke snížení spotřeby elektřiny. Návratnost této investice byla vypočtena 

na zhruba 7 měsíců. 
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Poslední návrh se týkal zvýšení výnosů, a to zvýšením prodeje obědů. Protože 

organizace disponuje vlastním stravovacím zařízením a dodává obědy pro další klienty 

ze dvou domovů pro seniory v Brně, vznikl návrh na prodej obědů také zaměstnancům 

těchto dvou domovů. Pro úspěšnou realizaci tohoto návrhu není potřeba rozšíření 

kapacit stravovacího provozu.  
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