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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové 

organizace Gymnázium Ústí nad Orlicí. Práce obsahuje tři části. V první části jsou 

obsaženy teoretické poznatky k vybranému tématu, navazující analytická část hodnotí 

hospodaření příspěvkové organizace. Třetí část je zaměřena na vlastní návrhy pro 

zlepšení finanční situace gymnázia.  

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the evaluation of the economy of the selected public-

benefit organisation Gymnázium Ústí nad Orlicí. The thesis contains three parts. The first 

part contains the theoretical knowledge on the selected topic. The following analytical 

part evaluates the economy of the public-benefit organization. The third part focuses on 

my own proposals to improve the financial situation of the high school. 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace – gymnáziem, 

zřízenou krajem. Příspěvkové organizace nevykonávají svou činnost za účelem 

dosahování zisku, jejich cílem je maximální užitek v podobě veřejné služby. 

Zřizovatelé nehradí celé finanční prostředky, které organizace potřebují ke svému 

fungování, poskytují příspěvek na hlavní činnost. Příspěvkové organizace jsou v České 

republice velmi rozšířené, protože tyto organizace vykonávají činnost zejména škol, 

školských zařízení, nemocnic nebo galerií či muzeí.  

Tato práce se konkrétně zabývá hospodařením příspěvkové organizace s názvem 

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106. Gymnázium poskytuje střední vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

V denním studijním programu připravuje žáky k úspěšnému složení maturitní zkoušky 

a dalšímu studiu na vysoké škole. Studium poskytuje všeobecné vzdělání, v posledních 

dvou letech studia se žáci mohou výrazněji profilovat volbou seminářů z pestré nabídky.  

Práce se dělí do tří hlavních částí: teoretické, praktické a návrhy na zlepšení hospodaření. 

V první části práce se objevují teoretické poznatky k pochopení tématu. Zde jsou uvedeny 

a vysvětleny základní pojmy související s neziskovým sektorem a příspěvkovými 

organizacemi. V následující části budu provádět analýzu nákladů a výnosů a také finanční 

analýzu přizpůsobenou na hodnocení finanční situace příspěvkové organizace. Ve třetí 

části jsou uvedeny doporučení a návrhy, které by měly vést ke zlepšení hospodaření 

gymnázia. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem bakalářské práce je pomocí analýz nákladů a výnosů zhodnotit vybrané části 

rozpočtu příspěvkové organizace a dle výsledků navrhnout taková opatření, aby se 

hospodaření příspěvkové organizace optimalizovalo. Jednotlivé ukazatele budu hodnotit 

v časové řadě pěti po sobě následujících období (2013–2017). Toto časové období ukáže 

komplexnější přehled o hospodaření organizace. Jednotlivá období budu díky tomu 

sledovat a porovnávat jednotlivé ukazatele. 

1.1 Dílčí cíle stanovené k dosažení hlavního cíle: 

- Vyhledat odbornou literaturu a zdroje na vypracování teoretické části. 

- Představení konkrétní příspěvkové organizace. 

- Vypracování analýzy výnosů a nákladů organizace. 

- Vypracování modifikované finanční analýzy příspěvkové organizace. 

- Na základě provedených analýz zhodnocení hospodaření. 

- Předložení návrhů na zlepšení hospodaření, které povedou k lepší celkové 

finanční situace organizace. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

K vypracování bakalářské práce jsou použity různé metody. Pomocí metody deskripce je 

popsán neziskový sektor v České republice. Metoda interpretace je použita pro vysvětlení 

textu z odborné literatury. Ke zpracování druhé, analytické části je použita metoda 

analýzy nákladů a výnosů a nákladů. Metoda syntézy bude použita pro shrnutí výsledků 

finanční analýzy a naleznutí jednotlivých souvislostí. Metodou komparace srovnáme 

výsledky hospodaření v jednotlivých letech. Pro poslední část je použita metoda indukce, 

kde jsou interpretovány návrhy na zlepšení hospodaření. K formulaci celkového závěru 

je nutné podívat se na všechny metody ve vzájemné souvislosti.  

 



 

13 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: VEŘEJNÝ 

SEKTOR A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

Ve druhé kapitole bakalářské práce se budu zabývat teoretickými východisky ohledně 

národního hospodářství a příspěvkových organizací obecně.  

2.1 Členění národního hospodářství  

Rozčlenit subjekty v národním hospodářství můžeme podle toho, co je jejich cílem. 

Dělíme je na ziskový a neziskový sektor. Subjekty v ziskovém sektoru jsou založeny 

za účelem dosahování zisku, oproti tomu neziskový sektor má za cíl veřejný prospěch [1, 

s. 13-14]. 

Ziskový (tržní) sektor 

Tento sektor je tvořen subjekty, které mají za úkol primárně vytvářet zisk, a to pomocí 

statků prodávaných za tržní cenu. Subjekty hospodaří se svým majetkem případně 

s majetkem financovaným cizími zdroji [2, s. 10]. 

Neziskový sektor 

Druhou částí národního hospodářství je neziskový (netržní) sektor, který je tvořen 

subjekty, jejichž primárním účelem není dosahování zisku, ale dosažení přímého užitku 

s charakterem veřejné služby. Subjekty nakládají s majetkem získaným pomocí vlastních 

zdrojů nebo financovaným cizími zdroji. Držitelem majetku je buď samotný neziskový 

subjekt, nebo zřizovatel neziskového subjektu. 

Neziskový sektor se dále dělí na: 

 neziskový veřejný sektor, 

 neziskový soukromý sektor, 

 sektor domácností. 

Neziskový veřejný sektor (dále jen veřejný sektor) – je financován veřejnými financemi. 

Veřejná správa tento sektor řídí a spravuje, v sektoru se rozhoduje veřejnou volbou 

a kontrola je zde také veřejná. Sektor dosahuje cílové funkce tím, že poskytuje veřejné 

služby [3, s. 14]. 

Neziskový soukromý sektor – subjekty v této části národního hospodářství nemají 

za hlavní cílovou funkci zisk, ale přímý užitek. Soukromé subjekty, které jsou zakladateli, 
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vkládají finanční prostředky. Tyto finanční prostředky nepřináší finančně vyjádřený zisk, 

ale přímý užitek, kvůli kterému jsou zakládány organizace v tomto sektoru [2, s. 13]. 

Sektor domácností -  hraje významnou roli svým začleněním do koloběhu finančních 

toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Hlavním významem pro národní 

hospodářství je formování občanské společnosti [3, s. 14]. 

 

Obrázek 1 : Členění národního hospodářství 

(Zdroj: [3, s. 13]) 

2.2 Neziskové organizace 

Neziskovost organizace znamená hlavně to, že se její případný zisk nesmí použít 

na rozdělení pro členy orgánů, zakladatele nebo mezi další pracovníky neziskové 

organizace, ale musejí se použít k financování výdajů neziskové organizace [4, s. 5]. 

Definovat neziskovou organizaci lze také tak, že má statut právnické osoby a nebyla 

založena za účelem podnikání. Dalším znakem pro tyto organizace je, že jsou zakládány 

hlavně pro uspokojení potřeb občanů, které tržní sektor nezajistí. Organizace mohou 

a nemusejí být financovány pouze z veřejných rozpočtů [3, s. 39].  

Neziskové organizace jsou podle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění 

pozdějších novel a vyhlášek jsou podle §17 a §17a veřejně prospěšným poplatníkem. 

„Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským 

právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci 

jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“ [5, s. §17]. 

Veřejně prospěšným poplatníkem jsou: 

- zájmové sdružení právnických osob, pokud nejsou založeny za účelem podnikání, 

- spolek, 
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- odborová organizace, 

- politická strana a politické hnutí, 

- registrovaná církev a náboženská společnost, 

- nadace a nadační fond, 

- obecně prospěšná společnost a ústav, 

- veřejná vysoká škola, 

- veřejná výzkumná instituce, 

- školská právnická osoba, 

- organizační složka státu, 

- obec, kraj, 

- příspěvková organizace, 

- dobrovolný svazek obcí atd. [5, s. §17] 

2.2.1 Zdroje financování neziskových organizací 

Dle Rektoříka můžeme rozdělit zdroje financování do několika hledisek: 

- dle charakteru zdroje:  

o prostředky vyjádřené finančně, 

o nefinančně vyjádřené prostředky (čas, věci, informace), 

- dle geografického původu: 

o domácí prostředky, 

o zahraniční prostředky, 

- dle původu: 

o interní zdroje- z vlastní činnosti organizace, 

o externí zdroje (veřejná správa, jednotlivci), 

- dle způsobu nabytí: 

o přímé, 

o nepřímé (slevy na dani, práce odvedená dobrovolníky) [3, s. 95]. 

2.3 Základní charakteristika příspěvkové organizace 

U příspěvkových organizací se zřizovatelé dělí na dvě skupiny a těmi jsou organizační 

složky státu (ministerstva) nebo územní samosprávné celky (obce, kraje). Subjekty 

zřizované územními samosprávnými celky jsou zapisovány do obchodního rejstříku, 
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na rozdíl od subjektů zřizovanými organizační složkou státu.  Příspěvkové organizace 

se zakládají pro veřejně prospěšné účely [2, s. 11]. 

Příspěvková organizace je specifická vazbou na zřizovatele. Především rozpočet 

ovlivňuje zřizovatel v největší míře. Rozpočet příspěvkové organizace je tvořen 

příspěvky na provoz v návaznosti na výkony. Zřizovatel organizace má ve svém rozpočtu 

jmenovitě uvedenou organizaci a pokrývá automaticky její finanční potřeby do doby, 

než se rozhodne ji zrušit [2, s. 12]. 

Příspěvkové organizace se zřizují především v oblasti školství, zdravotnictví, kultury. 

Jako příklad příspěvkových organizací zřizovaných státem se uvádí: dětské domovy, 

fakultní nemocnice, psychiatrické léčebny, muzea a galerie. Kraje zřizují většinu 

středních škol, gymnázií a někde i vyšší odborné školy. Kraje dále mohou zřizovat krajská 

muzea a galerie.  Základní a mateřské školy, divadla a obecní galerie mají za zřizovatele 

města a obce [6, s. 62]. 

2.3.1  Hospodaření příspěvkové organizace 

Při hospodaření se příspěvková organizace řídí rozpočtem, který stanovuje zřizovatel. 

Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný a obsahuje pouze ty výnosy a náklady, které patří 

k poskytnutým službám příspěvkové organizace v hlavní činnosti. V hospodaření 

příspěvkové organizace je specifická tvorba rozpočtových a ostatních finančních účtů 

na příspěvky a dotace od zřizovatele. Hospodaření se vyznačuje také využíváním fondů. 

U ostatních neziskových organizací se členění na fondy nepoužívá, a proto 

má příspěvková organizace specifické finanční výkazy [2, s. 12]. 

Příspěvková organizace ve svém hospodaření sleduje odděleně výnosy a náklady 

z pohledu hlavní a hospodářské činnosti. V zřizovací listině je stanovena hlavní činnost 

organizace (za jakým účelem byla organizace založena). Hospodářská činnost se vede 

jako doplňková činnost, ale nesmí narušovat plnění hlavních cílů příspěvkové organizace. 

Proto se také hospodářská činnost sleduje odděleně.   

Příspěvkové organizace se ve svém hospodaření řídí zákonnými normami. Organizace 

zřízené státem se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném 

znění. Subjekty, které zřizuje územně samosprávný celek (kraj, obec) hospodaří 

dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 

znění.  Rozpočet příspěvkové organizace ke vztahu rozpočtu zřizovatele lze pouze 
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ve výjimečných případech změnit. Když organizaci zřizuje stát, rozpočet státní 

příspěvkové organizace se vztahuje ke státnímu rozpočtu [6, s. 63]. 

V zákoně č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je stanoveno, že příspěvková 

organizace hospodaří s: 

- peněžními prostředky získanými hlavní činností, 

- peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu,  

- prostředky svých fondů, 

- peněžitými dary od fyzických a právnických osob, 

- peněžními prostředky poskytnutými z územních samosprávných celků, 

- peněžními prostředky poskytnutými Evropskou unií České republice [7, s. §53]. 

Po předchozím souhlasu zřizovatele smí příspěvková organizace zřízená územně 

samosprávným celkem uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru. V kompetenci organizace 

není nakupování akcií či jiných cenných papírů a poskytování darů jiným subjektům. 

Výjimku tvoří dary poskytnuté podle předpisů z fondu kulturních a sociálních potřeb.  

Příspěvkové organizace tvoří tyto fondy: 

- rezervní fond, 

- fond reprodukce majetku (investiční fond), 

- fond odměn, 

- fond kulturních a sociálních potřeb. 

Zůstatky z těchto fondů na konci roku převádí do roku následujícího [6, s. 63]. 

2.3.2 Tvorba fondů 

Ze zlepšeného hospodářského výsledku, z přijatých peněžních darů a z poskytnutých 

peněžních prostředků ze zahraničí se tvoří rezervní fond. Jeho využití spočívá v úhradě 

sankcí, úhradě zhoršeného výsledku hospodaření, doplnění oběžných aktiv apod.  

K tvorbě fondu reprodukce majetku (neboli pro příspěvkové organizace zřízené 

krajem – investičnímu fondu) se používají odpisy hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku, příděly ze zlepšeného hospodářského výsledku, z darů a výnosů 

povolených sbírek atd. Tento fond se používá k úhradě splátek investičních půjček 

a úvěrů a profinancování investičních potřeb.  
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Po skončení rozpočtového roku se tvoří takzvaný motivační fond – Fond odměn přídělem 

ze zlepšeného výsledku hospodaření. Z tohoto fondu se hradí odměny, podle předpisů, 

které si každá organizace stanoví. Tvorba fondu není povinná, záleží na zaměstnavateli. 

Poslední fond, který se nejčastěji tvoří v příspěvkových organizacích je fond kulturních 

a sociálních potřeb. Tvorba probíhá v průběhu celého roku zálohově z roční plánované 

výše. Dle toho, jak si stanoví organizace, do fondu přispívá každý nějakou částku. 

Vyúčtování fondu se provádí v rámci účetní závěrky, a to podle objemu zúčtovaných 

platů, mezd, náhrad mezd a odměn za pracovní pohotovost. Tento fond se používá 

k financování potřeb zaměstnanců v oblasti kulturní a sociální [6, s. 63]. 

2.3.3 Hospodářský výsledek 

„Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen výsledkem hospodaření 

z hlavní činnosti a ziskem vytvořenými v jiné činnosti po zdanění“ [7, s. §55]. 

Pokud hospodaření příspěvkové organizace za běžný rok skončí ztrátou (dále zhoršený 

výsledek hospodaření) je povinností zřizovatele projednat s příspěvkovou organizací 

úhradu do konce následujícího rozpočtového roku. Organizace může úhradu zhoršeného 

hospodářského výsledku provést: 

- úhradou z rezervního fondu příspěvkové organizace, 

- z rozpočtu kapitoly zřizovatele, pokud nemá dostatek prostředků ve svém 

rezervním fondu, 

- ze zisku po zahrnutí příspěvku na provoz nebo odvodu z provozu příspěvkové 

organizace v následujícím rozpočtovém roce, není-li dostatek prostředků ani 

v rozpočtu kapitoly. 

Pokud se zhoršený výsledek hospodaření neuhradí způsoby uvedenými v zákoně 

č. 218/2000 Sb., zruší zřizovatel příspěvkovou organizaci do konce roku následujícího 

po roce, jehož zhoršený výsledek hospodaření měl být uhrazen [7, s. §53]. 

2.3.4 Daně v příspěvkových organizacích 

U příspěvkových organizací je možné se setkat s těmito daněmi: 

- daň z nabytí nemovitých věcí, 

- daň z nemovitých věcí 

- daň z příjmů 
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- daň z přidané hodnoty – některé příspěvkové organizace mohou být plátci 

- daň silniční [8, s. 8-10]. 

2.3.5 Osvobození od daně 

Osvobozením se rozumí dobrovolný daňový prvek, který se v daňových předpisech 

vyskytuje pravidelně. Je to daňový režim a plyne ze zákona. Zákony týkající se daňové 

povinnosti stanovují výjimku ke konkrétní dani. Ze zákona proto nenastanou platební 

daňové povinnosti. Osvobození se dá definovat také tak, že příslušné daňové plnění je 

v konkrétní dani předmětem, ale je předmětem osvobozeným od konkrétní daně. Dané 

důvody pro osvobození musí být vždy formulované v zákoně. Jako důvod se uvádí 

například hospodářská efektivita nebo ochrana veřejného zájmu [9, s. XIII-XIV]. 

 

2.3.6 Zvýhodněný daňový režim 

Neziskovým subjektům umožňuje Zákon o daních z příjmů (č.586/1992 Sb.) snížit 

vytvořený základ daně o určené procento s nominálními hodnotovými limity. Některé 

neziskové subjekty mohou také využít i další zvýhodněné režimy, např. snížení sazby 

u silniční daně [9, s. XV]. 

2.4 Účetnictví příspěvkové organizace 

Obecně cílem účetnictví je zobrazovat věrně a pravdivě tvorbu výsledku hospodaření, 

zaznamenávat veškeré účetní případy týkající se majetku organizace a jeho krytí. 

I příspěvkové organizace proto musí vést podvojné účetnictví a musí dodržovat 

požadavky na jeho vedení. Dodržovat musí příspěvkové organizace tyto požadavky: 

-  směrnou účtovou osnovu (závazně vymezuje účtové třídy až syntetické účty), 

- označování a uspořádání položek v účetní závěrce, 

- označování a uspořádání položek v konsolidované účetní závěrce, 

- jednotlivé účetní metody, 

- podmínky k přebírání a předávání účetních záznamů, 

- české účetní standardy, které jsou pro účetní jednotku závazné. 

Mezi další povinnosti účetních jednotek patří: 

- vést účetnictví za účetní jednotku jako celek – pouze jedno účetnictví, 
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- vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny, pokud je potřeba tak i použít 

současně cizí měnu (obchodní vztahy v cizině), 

- k vedení účetnictví používat český jazyk [8, s. 174]. 

Ve vedení účetnictví příspěvkových organizací se používá takzvané akruální účetnictví. 

Hlavní podmínkou pro vedení toho účetnictví je řízení se podle tzv. akruálního principu. 

Tento princip patří k nejvýznamnějším a všeobecně respektovaným pravidlům Cílem 

akruálního principu je zabezpečit výnosy a k nim související náklady byly zaúčtovány 

do příslušného účetního období. Přesněji v období, ke kterému věcně a časově náleží. [1, 

s. 24]. 

Nejdůležitější metodické prvky a postupy v účetnictví příspěvkové organizace: 

- bilanční princip – rozvaha (AKTIVA=PASIVA), 

- účet a soustava účtů, 

- souvztažnost a podvojnost, 

- syntetická a analytická evidence, 

- účetní knihy, 

- druhy účetních zápisů, 

- druhy oprav účetních nesprávností, 

- účetní dokumentace, 

- předvaha [8, s. 194]. 

2.5 Školský systém v České republice 

Vzdělávání se v České republice řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Ten upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání ve školských 

zařízeních. Školství je u nás veřejnou službou a je převážně financováno státním 

rozpočtem. Vzdělávání se uskutečňuje dle vzdělávacích programů, které jsou specifické 

pro každou vzdělávací instituci. Vzdělávací programy musí být akreditované 

a ve vzdělávacích zařízeních poskytují vzdělání pedagogičtí pracovníci [10, s. §1-3]. 

2.5.1 Základní druhy vzdělávacích institucí: 

- mateřská škola, 

- základní škola, 

- střední škola, 
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 gymnázium, 

 střední odborná škola, 

 střední odborné učiliště, 

- konzervatoř, 

- vyšší odborná škola, 

- základní umělecká škola, 

- jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

- vysoká škola. 

2.5.2 Zřizování škol 

Školy jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace podle zvláštního 

právního předpisu zřizují: kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, Ministerstvo školství 

a ostatní právnické osoby. Školy mohou zřizovat také ostatní ministerstva jako 

organizační složky státu [10, s. §8]. Příspěvkové organizace zřízené územním 

samosprávným celkem se na rozdíl od škol zřízených organizační složkou zapisují 

do obchodního rejstříku [11, s. 44]. 

2.5.3 Střední vzdělávání 

Následuje po základním vzdělávání. Rozvíjí schopnosti, dovednosti, vědomosti, hodnoty 

a postoje nabyté v základním vzdělávání. Tyto atributy jsou důležité pro rozvoj každého 

jedince. Utváří předpoklady k plnoprávnému osobnímu a občanskému životu, 

celoživotnímu učení a přípravu pro výkon pracovní činnosti nebo povolání.  V tomto 

stupni se klade důraz na propojení teorie s praxí, spolupráci se zaměstnavateli v rámci 

odborných praxí, přednášek odborníků z provozu atd. V některých institucích 

i zaměstnavatelé podporují studenty formou stipendií, stáží, praxí apod. [10, s. 

§57].V soustavě financování patří střední vzdělávání do regionálního školství [12, s. 

319]. 

Stupně středního vzdělání: 

- střední vzdělání, 

- střední vzdělání s výučním listem, 

- střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
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„Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích 

programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let 

denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní 

formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního 

vzdělání s maturitní zkouškou“ [10, s. §58]. 

2.6 Orgány působící v regionálním školství 

Rada školy 

Na jednotlivých školách působí jednotlivé Rady školy. Tento orgán je samosprávný 

a jeho účelem je umožnit podílet se na správě školy zákonným zástupcům nezletilých 

žáků, zletilých žáků, zřizovateli a pedagogickým pracovníkům. V kompetenci rady školy 

je požádat Českou školní inspekci o kontrolu a tím plní funkci veřejné kontroly, dále 

podává vyjádření k jmenování a odvolání statutárního orgánu (ředitele školy). Proto 

členem školské rady nemůže být ředitel. 

Česká školní inspekce 

Tento orgán mám celostátní působnost a patří mezi organizační složky, které přímo řídí 

Ministerstvo školství. Skládá se z ústředního školního inspektora a ostatních školních 

inspektorů, které navrhuje na jmenování školním inspektorem. Činnost České školní 

inspekce zahrnuje i kontrolu využívání přidělených hospodářských prostředků 

a dodržování školských právních předpisů. 

Ředitel školy 

Je statutárním orgánem příslušné školy stanovené jako příspěková organizace. 

Má zodpovědnost za komplexní chod školy, dále za finanční hospodaření a efektivní 

využívání poskytnutých hospodářských prosředků. Rozhoduje také o přiznání a odnětí 

stipendií žákům středních škol a výši příspěvku na úhradu nákladů v internátních školách 

atd. [10, s. 323, 324] 

2.7  Financování školství v České republice 

Ve většině zemí světa je školství považováno za jednu z povinností státu, a proto je 

financováno ať už na centrální nebo decentralizované úrovni. Hlavním argumentem, proč 



 

23 
 

by měl stát financovat školství je i ten, aby byl zajištěn přístup vzdělání i pro chudší 

obyvatelstvo [13, s. 107].  

Ve veřejném sektoru školství zastává velmi důležitou funkci, protože rozhodujícím 

způsobem přispívá ke kultivaci lidského potenciálu. Ve školství se jako ekonomický 

problém jeví měření a hodnocení výsledků tvorby lidského kapitálu. V praxi se podle 

výsledků lidského kapitálu rozhoduje o tom, zda vzdělávací instituce zřizovat 

a provozovat. Vkládané prostředky do školství mají velmi pomalou návratnost. 

Pro měření dopadů do lidského kapitálu lze použít metody výpočtu: 

- dle počtu studentů v příslušné škole, 

- podle výše výdajů na příslušný druh vzdělávání (provoz školy, zařízení, 

investice). 

Rozvoji školství se věnuje každý stát, neboť úroveň jednotlivých typů škol má vliv 

na rozvoj příslušné země. Vzdělání poskytuje státu hospodářský rozvoj, lepší zvládání 

a přizpůsobování se novým technologiím na trhu práce atd. Proto se školství z velké části 

financuje z veřejných rozpočtů (státního, krajského nebo municipálního). Celkové výdaje 

na vzdělání se poměřuje vzhledem k vytvořenému HDP [12, s. 305-307]. Financování 

z veřejných zdrojů je celosvětový problém, a proto se vedení států snaží vyhledávat další 

zdroje na zvyšující se nároky vzdělávacích institucí [13, s. 44]. 

Dalším základním zdrojem financování českého školství jsou příspěvky obcí a měst 

na hospodářský provoz předškolních zařízení, školních jídelen. Města a obce získávají 

finanční prostředky ve formě účelové neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu přidělenou 

krajským úřadům, které dotaci předají obcím. Tato dotace se přiděluje dle počtu žáků 

v daném kraji, ale obce musí na financování těchto zařízení vyčlenit většinu prostředků 

ze svých rozpočtů. Při financování školství jsou stanovené závazné ukazatele a limity, 

kterými Ministerstvo školství limituje například prostředky na platy. Těmito ukazateli 

jsou: počet zaměstnanců a výše prostředků na platy [12, s. 308]. 

Financování školství souvisí s tím, která instituce školu spravuje. Z tohoto pohledu se 

rozdělují školy na:  

- školství přímo řízené a financované – řadí se sem hlavně vysoké školy, 

- regionální školství – školy zřizované kraji a je to většina škol kromě vysokých 

škol, 
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- ostatní přímo řízené instituce – patří sem Česká školní inspekce, Výzkumný ústav 

pedagogický atd. 

 

 Pro lepší představu o řízení a financování školství uvádím obrázek č. 1. 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 

2.8 Financování regionálního školství 

O hospodaření s finančními prostředky  v určitém regionu (kraji) rozhodují organizace, 

které spravují příslušné školství. Příkladem rozhodujících organizací jsou: MŠMT, Česká 

školní inspekce, ředitelé škol a předškolních zařízení, odbory školství krajských úřadů. O 

velikosti rozpočtů rozhoduje počet žáků a studentů v dané instituci. Gymnázium založené 

jako příspěvková organizace je v systému financování zařazena v kategorii regionální 

financování [10, s. 319-320]. 
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Obrázek 2 : Rozdělení škol dle řízení a financování 
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2.8.1 Hospodaření středních škol 

Hlavním příjmem každé školy jsou dotace, které poskytuje ze svého rozpočtu 

Ministerstvo školství, a to prostřednictvím příslušných Odborů školství krajských úřadů. 

Dalším velkým zdrojem příjmů jsou příspěvky od zřizovatelů a příjmy z doplňkové 

činnosti příspěvkových organizací [13, s. 118]. Ve svém hospodaření příspěvkové 

organizace odepisují investiční hmotný majetek a z odpisů tvoří takzvaný Fond 

reprodukce investičního majetku. 

Mezi výdajové položek na provoz příspěvkové organizace řadíme: 

- mzdy, sociální a zdravotní pojištění a příděl do FKSP, 

- materiál a energie, 

- daně a poplatky, 

- služby, cestovné a ostatní náklady. 

Příjmové položky provozu školy tvoří: 

- dotace od krajského úřadu, 

- úroky z vlastních finančních prostředků, 

- prodej materiálu a majetku, 

- úplata za vzdělávání, 

- dotace od Evropské unie, 

- ostatní výnosy, 

- dary od fyzických a právnických osob [11, s. 45]. 

2.8.2 Doplňková činnost příspěvkových organizací 

Všechny příspěvkové organizace mohou vykonávat doplňkovou činnost, pokud se tím 

nenarušuje hlavní cíl a poslání školy a hlavní činnost se nesmí přizpůsobovat doplňkové 

činnosti. Provozování doplňkové činnosti musí být v souladu s hlavním cílem, pro jaký 

byla organizace založena a musí na tento cíl navazovat [11, s. 46]. 

 Doplňková činnost také slouží k efektivnímu využití odbornosti jejích zaměstnanců nebo 

svěřeného majetku. Do svého rozpočtu proto může zahrnout příjmy například z pronájmu 

celodenně nevyužívaných prostor. Zákon stanovuje, že doplňková činnost nesmí být 

financována z prostředků státního rozpočtu. Finanční prostředky získané doplňkovou 

činností se dají použít pouze k úhradě výdajů na tuto činnost. Pokud hospodaření 
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doplňkové činnosti skončí ztrátou, povinností právnické osoby je zajistit úhradu ztráty 

do konce následujícího kalendářního roku. Případně učinit opatření k ukončení této 

doplňkové činnosti. Organizace je povinna ve svém účetnictví oddělit náklady a výnosy 

hlavní činnosti a doplňkové činnosti [10, s. §134]. Na základě vlastního rozhodnutí může 

zřizovatel volné prostředky z doplňkové činnosti odčerpat, ale do rozpočtu může 

v průběhu období zasáhnout pouze ze závažných důvodů [11, s. 46]. 

Vztah k majetku 

Školská právnická osoba ke své činnosti používá buď vlastní majetek, vypůjčený majetek 

nebo majetek pronajatý od zřizovatele. S majetkem musí zacházet hospodárně a efektivně 

ho využívat [2, s. 223]. 

2.9 Školský rejstřík 

Školský rejstřík lze definovat jako veřejný seznam, který obsahuje všechny školy 

a školské právnické osoby. Do rejstříku má právo nahlížet a pořizovat si výpisy každý 

občan. Zápisem do školského rejstříku vzniká právnické osobě, která vykonává činnosti 

školy, právo poskytovat vzdělání a vydávat doklady o stupni dosažného vzdělání. 

Současně zápisem příspěvkové organizaci vzniká nárok na přidělování finančních 

prostředků z veřejných rozpočtů (ať už ze státního nebo z krajských rozpočtů). 

Ve školském rejstříku jsou obsaženy tyto údaje: 

- druh školy nebo typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor, 

- název, sídlo, identifikační číslo a právní forma, 

- název, sídlo, adresa elektronické pošty a identifikační číslo zřizovatele 

příspěvkové organizace, 

- formy vzdělávání včetně seznamu oboru vzdělání, 

- maximální možný počet žáků a studentů ve školském zařízení, 

- nejvyšší možný počet studentů v konkrétních oborech a formách vzdělávání, 

- označení a adresa místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

- jméno, příjmení a datum narození ředitele školy, 

- doba, na kterou je školské zařízení zřízeno, 

- den zahájení činnosti školy a den zápisu do školského rejstříku [10, s. §141]. 
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2.10 Modifikovaná finanční analýza příspěvkové organizace 

V národním hospodářství jsou v neziskovém sektoru subjekty, jejichž hlavním cílem není 

vytváření zisku, ale uspokojování potřeb občanů, jako je vzdělávání, zdravotnictví atd. 

Tyto subjekty jsou zřizovány na úrovni územních samosprávných celků – obcí, krajů. 

Protože tyto subjekty hospodaří se svěřenými zdroji z veřejných rozpočtů, je nutné, 

aby tyto zdroje využívaly hospodárně a efektivně. Aby mohly subjekty využívat efektivně 

finanční prostředky, musí nejdřív vedení těchto společností dobře znát současnou situaci 

a úroveň hospodaření. K zjištění této úrovně slouží finanční analýza, i když je spojována 

spíše s podnikatelskými subjekty. V příspěvkových organizacích se používá 

modifikovaná finanční analýza.  

Jednotlivé ukazatele finanční analýzy se modifikují a pomocí nich se dají objevit slabá 

místa v hospodaření a v návaznosti odhalení, práce na zlepšení a odstranění slabých míst 

[11, s. VII]. 

Pro modifikovanou finanční analýzu se používají dílčí ukazatele, které se dají rozdělit 

obecně do pěti oblastí: 

- rentabilita firmy, 

- likvidita firmy, 

- tok hotovosti, 

- financování firmy, 

- aktivita firmy [11, s. 29]. 

Modifikace finanční analýzy znamená, použít takové ukazatele, které předpokládají 

absenci zisku. Dalším důležitým hlediskem pro modifikaci finanční analýzy je rozdílnost 

financování oproti podnikatelským subjektům. 
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3 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ VÝVOJE NÁKLADŮ 

A VÝNOSŮ VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána příspěvková organizace – Gymnázium, 

Ústí nad Orlicí. Toto gymnázium má dlouhou tradici a jeho vzděláním prošlo už mnoho 

žáků. 

3.1 Informace o subjektu 

Název: Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 

Sídlo: Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106, PSČ 562 01 

Právní forma: příspěvková organizace zřízená krajem 

Statutární orgán: Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy 

IČ: 00401081 

Zřizovatel 

Název zřizovatele: Pardubický kraj 

Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ: 70892822 [15] 

 

3.2 Charakteristika a historie gymnázia 

Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo zřízeno Pardubickým krajem jako příspěvková 

organizace s právní subjektivitou zřizovací listinou KrÚ 18383/2005 OŠMS/4 ze dne 

27. 10. 2005. Aktuální znění zřizovací listiny je ze dne 19. 12. 2013, Č. j. KrÚ 

3094/2014/57 OŠK, ve znění pozdějších dodatků.  

Gymnázium poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: 

 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) 

 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) 

V denním studijním programu se žáci gymnázia připravují k vykonání maturitní zkoušky 

a je dobrou přípravou pro další vzdělání na vysoké škole. Studium poskytuje všeobecné 
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vzdělání, v posledních dvou letech studia se žáci mohou výrazněji profilovat volbou 

seminářů z pestré nabídky [15]. 

Žáci 

Počet žáků v posledních letech mírně klesá, ale stále se pohybuje kolem 340, meziročně 

dochází k drobným výkyvům počtu v důsledku přestupů mezi školami. Téměř všichni 

žáci jsou buď místní, nebo denně dojíždějící z okolních měst a obcí. Dojezdová 

vzdálenost je obvykle do 20 km [16]. 

Tab.: 1 Počet žáků v jednotlivých letech 

Školní rok 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Počet žáků 359 343 340 333 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

3.3 Personální zabezpečení a organizační struktura 

Na gymnáziu se počet zaměstnanců ve sledovaném období pohyboval okolo 40. Z toho 

bylo 32 pedagogů a 8 provozních zaměstnanců.  

Statutárním orgánem právnické osoby je ředitel školy Mgr. Marek Hoffmann 

a je oprávněn jednat jménem právnické osoby ve všech záležitostech v souladu 

se zřizovací listinou. Jmenuje ho a odvolává Rada Pardubického kraje za podmínek 

uvedených v §166 školského zákona. Ředitel jmenuje a odvolává statutárního zástupce 

ředitele, kterým je v současné době Mgr. Petr Borovička. Zástupce v době nepřítomnosti 

ředitele zastupuje vedoucího pracovníka v plném rozsahu. Poradními orgány ředitele 

jsou: 

- Pedagogická rada (tvoří ji všichni pedagogičtí pracovníci školy), 

- zástupce ředitele a výchovný poradce, 

- školní metodik prevence patologických jevů, 

- garanti předmětů a vedoucí mezipředmětových sekcí, 

- třídní učitelé. 

Organizace je rozdělena na úsek pedagogický a úsek provozní [17]. 
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3.3.1 Provozní úsek  

Provozní úsek vede ředitel a je nadřízen všem pracovníkům školy. Do provozního úseku 

spadají:  

- hospodářka (mzdové účetnictví, personální agenda, bankovní účty školy, 

pokladna školy, platební příkazy, inventura), 

- účetní (účetnictví školy, správa fondu FKSP, evidence učebnic, účetní evidence), 

- knihovnice – archivářka (školní knihovna, pošta, archiv školy, účetnictví SRS, 

správa a evidence vstupních čipů, provoz kopírky pro žáky a učitele, 

administrativní činnost), 

- školník – správce budovy (správa budovy, topení, provádění či zajištění údržby, 

vedení práce uklízeček), 

- uklízečky (úklid přiděleného úseku budovy) [15]. 

3.3.2 Pedagogický úsek 

Vedoucím pedagogického úseku je jmenován zástupce ředitele, který je nadřízený všem 

pedagogickým pracovníkům. V pedagogickém úseku jsou stanoveny mezipředmětové 

sekce, které se dělí na: 

 -humanitní, 

 -cizích jazyků, 

 -matematiky, fyziky a informatiky, 

 -přírodovědná, 

 -tělovýchovná. 

Členy sekcí jsou všichni vyučující předmětů, a navíc je pro každý předmět zvlášť 

stanoven garant předmětu, který zodpovídá za učební osnovy daného předmětu. Tvoří 

tematické plány předmětu a koordinuje školní kola soutěží [15]. 
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3.3.3 Organizační schéma personálního zabezpečení 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Obrázek 3: Organizační schéma gymnázia 
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3.4 Hospodaření příspěvkové organizace 

Vedení účetnictví 

Gymnázium jako příspěvková organizace vede účetnictví. Jeho vedením je pověřena 

hlavní účetní, která má na starost i zpracování účetních závěrek a vypracování daňových 

přiznání. Organizace má povinnost sestavovat účetní závěrky čtvrtletní a roční. Účetnictví 

zpracovává v účetním systému Fénix a řídí se vyhláškou č. 410/2009 Sb. Personální 

a mzdovou agendu má v kompetenci hospodářka školy. Spolu s ředitelem a účetní 

podepisuje všechny účetní doklady organizace [15]. 

V rámci účetnictví je využíván kontrolní systém předběžné, průběžné a následné kontroly 

účetních operací a dokladů. Zde jsou používány schválené vzory interních tiskopisů. 

Vnitřní audit se provádí čtvrtletně.  

Celková inventura majetku, zásob, peněžních prostředků, pohledávek, závazků 

a konečných stavů účtů je prováděna vždy k 31. 12. daného roku písemnou formou 

za účasti inventurní komise. Inventární komise se navrhuje a schvaluje jí ředitel 

organizace předem. Touto inventurou je pověřena hospodářka školy [17]. 

Sestavování rozpočtu 

Sestavování rozpočtu je kompetencí hospodářky školy, která spolu s účetní a ředitelem 

sestavuje rozpočet jako vyrovnaný. Rozpočet organizace vytváří s ohledem na minulý 

rok, dle toho, kolik potřebovala peněz z dotací na náklady, jak velká byla spotřeba 

elektrické energie a plynu, kolik finančních prostředků potřebovala na provozní náklady. 

Na většinu nákladů organizace jsou přidělovány dotace nejvíce od zřizovatele – 

Pardubický kraj, poté od města Ústí nad Orlicí, a také příspěvky ze Sdružení rodičů 

a přátel školy [17]. 

 

3.5 Zdroje financování gymnázia 

Hlavním výnosem ve všech sledovaných obdobích byly dotace, které poskytuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – jejich výše se odvíjí od počtu žáků. 

Zahrnují z největší části platy, dále pomůcky a různé vzdělávací programy. Další 

z větších výnosů byly dotace z Pardubického kraje, které jsou určené k pokrytí 
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provozních nákladů. Dotace na provoz se vždy stanovují dle nákladů z minulého roku 

[17]. 

Výnosy obsahují i dotace na vyhlášené programy, do kterých se gymnázium zapojuje 

nebo ve sledovaném období zapojovalo. Příkladem uvádím projekty – Excelence, Kras 

a pseudokras, šablony, EU peníze školám apod., dotace na maturity v roce, kdy bylo 

gymnázium spádovou školou pro opravné maturity [15]. 

Mezi další výnosy patří i granty od města Ústí nad Orlicí, kde gymnázium sídlí. Nelze 

zapomenout ani na výnosy z pronájmu tělocvičny, bytu školníka, nebo výnosy z fondů 

minulých let. Ve sledovaném období mezi výnosy patřily i dary od fyzických 

nebo právnických osob, ale pouze v zanedbatelné výši [16]. 

3.6 Analýza nákladů a výnosů 

V této části práce se budu zabývat analýzou nákladů a výnosů z hlavní činnosti. 

Gymnázium má pouze hlavní činnost, která spočívá v poskytování středního vzdělávání 

v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dle zřizovací listiny nemá 

příspěvková organizace žádnou doplňkovou činnost. Hlavní činnost u gymnázia 

zahrnuje i pronájem tělocvičny, TV sálku, posilovny a bytu školníka. Tělocvičnu si 

od gymnázia pronajímá především Střední zdravotnická škola z Ústí nad Orlicí a místní 

organizace Sokola. TV sálek i posilovna se pronajímá i ostatním zájemcům, pokud jsou 

právě místnosti nevyužívané. Byt se pronajímá za stanovenou částku nájmu pouze 

pro stávajícího zaměstnance na pozici školník.  

V tabulce na další stránce jsou vypsané a vyčíslené náklady z hlavní činnosti 

ve sledovaném období, v letech 2013-2017. 
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Tab.: 2 Náklady na hlavní činnost v jednotlivých letech 2013-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Celkové náklady na hlavní činnost v příspěvkové organizaci se ve sledovaném období 

členily na spotřebu materiálu, spotřebu energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní 

služby, mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, jiné sociální pojištění a odpisy 

dlouhodobého majetku. Ostatní náklady vynaložené na činnost subjektu byly v celkových 

nákladech zanedbatelné, a proto nejsou uvedeny v tabulce. 

3.6.1 Mzdové náklady 

Největší podíl na nákladech příspěvkové organizace mají mzdové náklady. Stejný průběh 

jako mzdové náklady mají i náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění a ostatní 

sociální náklady, protože je jejich výška bezprostředně závislá na výšce mzdových 

nákladů. Mzdové náklady jsou hrazeny podle republikových normativů, které stanovuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Normativ na žáka určuje, kolik nákladů 

je potřeba vynaložit na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta 

příslušné věkové kategorie Výše normativu se odvíjí od skupin, ve kterých jsou žáci 

zařazeni dle věku nebo stupně vzdělávání. Dotace poskytnutá dle normativu se dělí 

na mzdové prostředky + odvody a tzv. ONIV (Ostatní neinvestiční výdaje). 

 

Náklady na hlavní 
činnost (Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Spotřeba materiálu 863 229 508 404 965 816 452 967 294 075 
Spotřeba energie 1 095 949 914 268 905 068 966 451 878 475 
Opravy a udržování 194 196 365 750 1 335 574 371 828 108 558 
Cestovné 99 723 100 027 209 544 90 773 98 721 
Ostatní služby 1 217 748 1 467 565 1 866 908 1 062 592 914 005 
Mzdové náklady 11 233 528 11 456 521 11 164 810 11 457 899 12 001 849 
Zákonné sociální 
pojištění 

3 717 943 32 748 3 720 227 3 834 856 4 007 676 

Jiné sociální 
pojištění 

67 600 107 660 45 621 62 166 47 318 

Odpisy 
dlouhodobého 
majetku 

797 706 814 906 802 448 791 952 793 245 

Celkem 19 289 635 15 769 863 20 323 650 19 093 500 18 664 804 
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Dle počtu žáků v jednotlivých skupinách pak MŠMT přiděluje dotace jednotlivým 

krajům. Kraje přerozdělují přidělené prostředky na financování jimi zřizovaných 

příspěvkových organizací dle přidělených normativů.  

Tyto normativy se mění každý rok, vzhledem ke změnám, zvyšování či snižování 

platových tarifů pro pedagogy i nepedagogické pracovníky. Mění se tak, aby pokryly 

nárůst nebo úbytek žáků.  

V následující tabulce jsou uvedeny vybrané kategorie normativů, které se týkají 

gymnázia.  

Tab.: 3 Republikový normativ na žáka 

Republikové normativy na žáka (v Kč) 

Rok věková kategorie 6-14 let věková kategorie 15-18 let 

2013 49 825 57 718 
2014 50 423 58 313 
2015 50 423 58 313 
2016 53 922 62 352 
2017 57 747 66 705 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [19]) 

Tabulka obsahuje vybrané normativy na žáka v určených věkových kategoriích 

a v jednotlivých letech sledovaného období. Normativ se každý rok postupně zvyšoval, 

dle narůstajících nákladů na vzdělávání a zvyšování mzdových prostředků. Pouze v roce 

2015 nedošlo ke změně oproti roku 2014, normativ zůstal na stejné výši. Z tabulky 

vyplývá, že věková kategorie 15-18 let má vyšší náklady na vzdělávání, stravování atd.  

Mzdové náklady se určují na gymnáziu pro pedagogické pracovníky dle tarifní tabulky, 

třídy a stupně v dané tarifní tabulce. Do jednotlivých tarifních tříd a stupňů jsou 

pedagogové zařazování podle délky praxe a vzdělání. Provozní zaměstnanci jsou také 

zařazeni do tarifní tabulky, ale tyto tabulky mají 12 stupňů. Příčinou výkyvů těchto 

nákladů je změna počtu zaměstnanců. Každý rok měla příspěvková organizace jiný počet 

zaměstnanců, a to především z důvodu odchodů na mateřskou dovolenou, do starobního 

důchodu nebo příchodu mladších členů pedagogického sboru atd.  
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Spotřeba materiálu  

Spotřeba materiálu kolísala v celém sledovaném období velmi různorodě. Do spotřeby 

materiálu se účtují náklady na učební pomůcky, drobné vybavení do 3 000 Kč (za kus) 

od kancelářských potřeb, přes barevné tonery do tiskáren, úklidové prostředky, odměny 

na soutěžích pořádaných školou, materiál na drobné opravy atd. Tyto náklady byly 

největší v roce 2015, kdy přesáhly výšku 960 000 Kč. V roce 2015 se rekonstruovala 

veškerá vodoinstalace v hlavní budově včetně svislého kanalizačního potrubí, proto byly 

v celém sledovaném období náklady na spotřebu materiálu největší [18]. 

Spotřeba energie 

Celkové náklady na spotřebu energie se postupně snižovaly, což je pro gymnázium dobře. 

Ke snižování přispěla i lepší kontrola topení a zamezení, aby se netopilo zbytečně 

v prázdné škole. Vliv na výši nákladů na energie má i aukce dodavatelů energií, do které 

je gymnázium zapojené a v aukci se každý rok vybere poskytovatel s nejlepší nabídkou.  

V roce 2017 také začala probíhat výměna oken v budově gymnázia, což vede k dalšímu 

snižování nákladů na energie, protože nová okna budou lépe těsnit a nebude potřeba tolik 

topit. Protože výměna oken je rozsáhlá rekonstrukce, probíhá i v letošním roce 2018.  

Odpisy dlouhodobého majetku 

Příspěvková organizace dle zřizovací listiny hospodaří s dlouhodobým majetkem 

svěřeným. Vlastníkem tohoto majetku je zřizovatel, tzn. Pardubický kraj. S tímto 

majetkem má organizace hospodařit efektivně, řádně ho evidovat a účetně odepisovat. 

Účetní odepisování se řídí odpisovým plánem, který schválila Rada Pardubického kraje.  

Dále může příspěvková organizace vlastnit i majetek nabytý bezúplatným převodem, 

nebo darem. Vlastní majetek gymnázium také odepisuje.  Celkové náklady 

na odepisování se proto pohybují v podobné úrovni, protože gymnázium odepisuje 

majetek pořád stejným způsobem, akorát se postupně zařazují a vyřazují nové majetky. 

Vyšší odpisy měla organizace v roce 2014 a 2015, protože pořídila samostatné movité 

věci, které se zařadily do odepisování [18]. 
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Cestovné 

Do těchto nákladů se řadí úhrady cestovného na různá školení pro zaměstnance, doprava 

na další vzdělávání pro pedagogy, veškeré služební cesty, doprovody na soutěže s žáky. 

V cestovném jsou zahrnuty i náklady na dopravu na lyžařské a turistické kurzy 

pro pedagogický doprovod. V roce 2015 byly náklady na cestovné nejvyšší také proto, 

že se zaměstnanci gymnázia vydávali nejčastěji na školení ke zlepšení svých profesních 

zkušeností a dovedností, výška nákladů dosáhla hranice 200 000 Kč.  

Opravy a udržování 

Kategorie nákladů opravy a udržování obsahuje veškeré náklady vynaložené na drobné 

opravy, které jsou nutné, aby byl majetek gymnázia udržován v použitelném a bezpečném 

stavu. Do této kategorie nespadá technické zhodnocení majetku. V roce 2017 

se z vlastního investičního fondu příspěvkové organizace podařilo rozšířit a zpevnit 

parkovací plochu v okolí gymnázia. Tato úprava pomohla k lepší dopravní dostupnosti 

nejen pro zaměstnance.  

Dále podařilo se staticky upravit vchod do budovy, aby neohrožoval bezpečnost žáků 

a zaměstnanců a další drobné opravy. V roce 2017 se také gymnázium začalo připravovat 

na rozsáhlý projekt výměny oken, bezbariérového přístupu a opravu biologické učebny, 

které budou probíhat v následujících letech.  

Ostatní služby 

Poslední kategorií celkových nákladů je kategorie ostatní služby. Do těchto nákladů 

se řadí využití poštovních služeb, služeb telefonních operátorů, rozhlasové poplatky 

apod. Na gymnáziu se využívají hojně poštovní služby především v období přijímacího 

řízení a maturitních zkoušek. Používají zde i služební telefony a možnost firemní tarifu, 

který je nabízen ostatním zaměstnancům a zaměstnanci si ho platí.  

Ve sledovaném období výška těchto nákladů značně kolísala. Největší náklady na ostatní 

služby byly v roce 2015, kdy byla provedena oprava vodoinstalace. V roce 2016 slavilo 

na podzim gymnázium 70 let od svého vzniku, a proto i náklady na tuto oslavu se objevily 

v této kategorii nákladů. Oslava zahrnovala dny otevřených dveří, kulturní program 

sestavený studenty gymnázia v místním kulturním domě, besedy s absolventy gymnázií 

a jiný doprovodný program [16]. 
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Následující graf ukazuje, jak se měnily celkové náklady v celém sledovaném období. 

V grafu jsou uvedené hodnoty i ostatních nákladů, které ale nebyly natolik zásadní 

pro hodnocení příspěvkové organizace.  

.  

Graf: 1 Přehled celkových nákladů v letech 2013-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tab.2) 

Z grafu lze vyčíst, že nejvíce celkových nákladů mělo gymnázium v roce 2015, kdy 

přesáhly 21 000 000 Kč. V roce 2015 probíhal na gymnáziu rozsáhlý projekt opravy 

vodoinstalace včetně svislého kanalizačního vedení. Naopak graf zobrazuje v roce 2016 

nejnižší celkové náklady za sledované období. Jejich výška přesáhla 19 000 000 Kč. 

Celkové náklady se v roce 2016 snížily z toho důvodu, že se nekonala žádná rozsáhlá 

rekonstrukce, která by celkové náklady opět navýšila. První dva roky sledovaného období 

2013 a 2014 byla celková výška nákladů podobná jako v roce 2016. V posledním roce 

sledovaného období se částka nákladů lehce zvýšila oproti roku předchozímu [18]. 

V roce 2016 byly v celkových nákladech zahrnuty i náklady, které se v jiném roce 

neobjevily, a to náklady na konání opravných maturitních zkoušek. Gymnázium bylo 

na podzim roku 2016 spádovou školou pro konání opravných maturitních zkoušek. 

Na úhradu těchto nákladů dostal subjekt dotaci. Svou roli v celkové výši nákladů mají 
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i odpisy, které se měnily v průběhu sledovaného období dle postupného zařazování 

a vyřazování majetku [16]. 

3.7 Výnosy z hlavní činnosti 

V tabulce přiložené níže jsou vypsané vybrané výnosy z hlavní činnosti, kterých 

příspěvková organizace dosáhla ve sledovaném období v letech 2013-2017. Jsou vybrané 

pouze ty, které jsou svou velikostí či důležitostí pro gymnázium zásadní. Výnosy 

z doplňkové činnosti nejsou rozebrány, protože příspěvková organizace doplňkovou 

činnost nemá.  

Tab.: 4 Přehled výnosů za sledované období 

Výnosy z hlavní 
činnosti  

2013 2014 2015 2016 2017 

Výnosy z prodeje 
služeb/zboží 

- - 2 340 6 450 - 

Výnosy z pronájmu 86 254 128 086 156 532 139 026 114 616 

Čerpání fondů - - 15 200 233 360 - 

Ostatní výnosy z 
činnosti 

343 393 329 516 842 960 178 103 247 780 

Výnosy vybraných 
míst. vlád. institucí 
z transferů  

18 968 912 20 167 259 19 156 943 18 766 893 19 678 945 

Celkem 19 398 559 20 624 861 20 173 975 19 323 832 20 041 341 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

Všechny dotace z místních vládních institucí musí příspěvková organizace účtovat 

analyticky a sledovat jejich výšku a čerpání odděleně. K tomu používá účelové znaky. Ty 

umožňují jednotce sledování čerpání peněžních prostředků. Všechny tyto dotace musí 

příspěvková organizace zcela vyčerpat Pokud se tak nestane, nevyčerpané dotace 

na provoz, má povinnost příspěvková organizace vrátit zřizovateli. Z dotací nesmí 

plynout kladný výsledek hospodaření a samozřejmě ani záporný.  

Největší část ve výnosech tvořily výnosy místních vládních institucí z transferů. Tyto 

výnosy obsahují dotace od kraje na provoz, příspěvky ze státního rozpočtu, dotace 

od města Ústí nad Orlicí apod. Dotace ze státního rozpočtu se dělí na dva celky, a to 

na dotaci na mzdové prostředky a na tzv. ONIV – ostatní neinvestiční výdaje. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy používá pro přidělování těchto dotací 

normativ na žáka. Podle stanoveného normativu a počtu žáků v příspěvkové organizaci 

přidělí určité finanční prostředky. Dotace na mzdové prostředky musí být zcela 

vyčerpána. Z dotace na ostatní neinvestiční výdaje se mohou peněžní prostředky použít 

na proplacení náhrady za nemoc zaměstnanců, zákonné pojištění zaměstnavatele (na 

úraz), cestovné, další vzdělávání pedagogů, učební pomůcky pro pedagogy, lékařské 

prohlídky (kromě vstupní) atd.   

Další složkou transferů jsou dotace poskytované od města Ústí nad Orlicí, kde se 

gymnázium nachází. Výška tohoto příspěvku v roce 2014 činila 41 500 Kč. Peněžní 

prostředky byly použity na pokrytí ostatních nákladů. V roce 2015 oproti tomu byla 

částka dotace pouze 33 500 Kč.  

Výše dotací na provoz se určuje vždy s ohledem na předchozí účetní období a normativem 

na žáka a podle toho také kolísá výška těchto výnosů. Největší dotace na provoz obdržela 

příspěvková organizace v roce 2014 a to ve výši 20 167 259 Kč. Nejmenší poskytnutá 

dotace dosahovala výšky 18 766 893 a to v roce 2016. 

Rozpis dotací za jednotlivé roky sledovaného období 

Za rok 2013 bohužel není k dispozici seznam využitých dotací na gymnáziu, proto se 

budu zabývat rokem následujícím. 

Rok 2014 

V tabulce na další stránce jsou zobrazeny získané dotace příspěvkové organizace 

v roce 2014. Tabulka obsahuje titul dotace a výšku přijatých peněžních prostředků. Pro 

získání jednotlivých dotací muselo gymnázium splnit stanovené podmínky pro obdržení 

dotace.  
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Tab.: 5 Dotace získané gymnáziem 2014 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

 Dotační titul Excelence podporuje nadané žáky a jejich účast ve školních vědomostních 

soutěžích. Za umístění získá škola určitý počet bodů a dle získaného počtu bodů jsou 

přidělené gymnáziu peníze od MŠMT. 

 EU dotuje střední školy, a i proto gymnázium získalo v roce 2014 peněžní příspěvek 

ve výši 304 616,24 Kč. Tato dotace byla poskytnuta a vyčerpána na zlepšování a inovaci 

výuky. Zapojení pedagogové vyvářeli digitální učební materiály do různých předmětů. 

Pardubický kraj jako zřizovatel příspěvkové organizace přispívá gymnáziu dotací 

na provoz, která se vždy stanovuje podle využití stejné dotace v předchozím roce. Vždy 

se ve výši dotace přihlíží i ke změnám cen energií a obecně ke zdražování jednotlivých 

položek. Pro rok 2014 činila dotace 3 070 000 Kč. 

Město Ústí nad Orlicí podpořilo gymnázium v roce 2014 částkou 41 500 Kč. Tyto 

finanční prostředky byly plně využity ve prospěch studentů. 

  

Dotační titul Výška (v Kč) 

hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích Excelence 93 171,00 

podpora výuky Další cizí jazyk 7 100,00 

zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 29 509,00 

zvýšení platů pracovníků regionálního školství 80 761,00 

přímé náklady na vzdělávání 14 790 000,00 

EU peníze středním školám 304 616,24 

ESF 740 285,79 

od zřizovatele na provoz 3 070 000,00 

Město Ústí nad Orlicí 41 500,00 

Celkem 19 156 943,03 
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Rok 2015 

Další tabulka zobrazuje získané dotace gymnázia v roce 2015. 

Tab.: 6 Dotace získané v roce 2015 

Dotační titul Výška (v Kč) 

Kras a pseudokras 7 814,55 

    hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích-Excelence 85 326,00 

zvýšení platů pracovníků regionálního školství 405 615,00 

podpora zvyšování kvality ve vzdělávání 1 160 732,00 

zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství 71 578,00 

přímé náklady na vzdělávání 14 432 000,00 

od zřizovatele na provoz celkem 3 970 694,18 

Město Ústí nad Orlicí 33 500,00 

Celkem 20 167 259,73 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

Oproti roku 2014 přibyla v roce 2015 dotace Kras a pseudokras, která podporuje výuku 

přírodovědných a biologických předmětů a jejich rozšíření. V rámci projektu se studenti 

vzdělávají pomocí zpracovaných výukových materiálů, využívají projektor, interaktivní 

tabuli, zakoupenou právě z této dotace.  

Při studiu se díky projektu zaměřují i na terénní exkurze, aby žáci měli možnost poznat 

biologii, chemii a zeměpis v praxi. Studenti se v roce 2015 podívali do Moravského 

krasu, Hranického krasu, Javoříčské jeskyně atd. Výška příspěvku činila 7814,55 Kč.  

V roce 2015 se zvýšil i příspěvek na provoz od zřizovatele. Bylo potřeba uhradit vyšší 

náklady na provoz, které vznikly. Zvýšil se o necelých 970 000 Kč oproti roku 2014.  

Příspěvek od města Ústí nad Orlicí byl v roce 2015 menší o 7 000 Kč než v roce 2015. 

Peněžní prostředky od města byly plně využity k činnosti příspěvkové organizace.  

Nově příspěvková organizace obdržela dotaci na podporu zvyšování kvality školství od 

MŠMT. Tato dotace činila 1 160 732 Kč.   
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Rok 2016 

Získané dotace v roce 2016 zobrazuje tabulka uvedená níže.  

Tab.: 7 Rozpis dotací na rok 2016 

Dotační titul Výška (v Kč) 

na podporu organizace a ukončení středního 
vzdělávání maturitní zkouškou 

65 108,00 

hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích-
Excelence 

64 438,00 

zvýšení platů pracovníků regionálního školství 391 177,00 

přímé náklady na vzdělávání 15 225 851,00 

od zřizovatele na provoz celkem 2 968 473,13 

Město Ústí nad Orlicí 45 000,00 

Celkem 18 760 047,13 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

V roce 2016 obdrželo gymnázium dotaci na podporu organizace maturitních zkoušek, 

protože bylo spádovou školou pro opravný podzimní termín maturitních zkoušek pro 

další střední školy. Tato dotace byla ve výši 65 108 Kč a byla zcela vyčerpána. Uhradily 

se z ní náklady, které vznikly kvůli těmto opravným maturitám a které gymnázium 

v dalších letech nemělo.  

Také se v roce 2016 zvyšovaly platy pracovníkům regionálního školství, a proto 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo dotaci ve výši 391 177 Kč 

na zvýšení platů. 

Od města Ústí nad Orlicí, kde gymnázium sídlí, obdrželo dotaci ve výši 45 000 Kč, což 

bylo o 11 500 Kč více než v předchozím roce 2015. 

Dotace na provoz, kterou gymnáziu poskytuje zřizovatel – Pardubický kraj, byla v roce 

2016 pouze ve výšce 2 968 475,13 Kč. V porovnání s rokem předchozím, byla tato dotace 

nižší o necelý 1 000 000 Kč. Dotace byla nižší, protože se snížily náklady na provoz, tak 

nebylo potřeba, aby dotace byla vyšší.   
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Rok 2017 

I poslední sledované období čerpalo gymnázium dotace ke svému fungování, rozpis 

jednotlivých dotací je uveden v tabulce č. 8. 

Tab.: 8 Rozpis dotací pro rok 2017 

Dotační titul Výška v (v Kč) 

na podporu organizace a ukončení středního 
vzdělávání maturitní zkouškou 

48 960,00 

hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích-
Excelence 

90 126,00 

na zvýšení platů pedagogických a nepedagogických 
pracovníků 

323 300,00 

zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství 

60 075,00 

přímé náklady na vzdělávání 15 895 360,00 

Excelence základních a středních škol 2017, modul ZŠ 19 709,00 

"Šablony 2017" 144 266,00 

od zřizovatele na provoz celkem 3 066 148,68 

Město Ústí nad Orlicí 31 000,00 

Celkem 19 678 944,68 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [20]) 

V roce 2017 získalo gymnázium dotaci na organizaci maturitních zkoušek ve výši 

48 960 Kč. Rozdíl oproti předchozímu roku činí 16 148 Kč, gymnázium dostalo 

o 16 148 Kč méně než v roce 2016. 

Naopak v roce 2017 byly studenti úspěšnější ve vědomostních soutěžích a reprezentovali 

gymnázium lépe, než v roce 2016. Proto výše dotace za rok 2017 byl vyšší o 25 688 Kč. 

Výše poskytnuté dotace se odvíjí od počtu udělených bodů, kterými se hodnotí úspěšnost 

studentů v soutěžích. 

Opět se v roce 2017 mírně navýšila mzda pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkům, a proto dostala příspěvková organizace i finanční prostředky na zvyšování.  
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Nově se v dotacích objevil finanční příspěvek za účast v soutěži Excelence základních 

škol, kategorie ZŠ. Tato kategorie se týká studentů na nižším stupni gymnázia.  

Poslední nově získanou dotací, byla dotace poskytovaná od Evropské unie. Je to dotace 

víceletá s názvem „Šablony 2017“. Peněžní prostředky z projektu slouží k úhradě dalšího 

vzdělávání pedagogů, na učební pomůcky pro žáky, podpůrné materiály pro pedagogy 

atd.  

Ostatní výnosy 

Druhou největší výnosovou položkou jsou ostatní výnosy z činnosti, které po celé 

sledované období kolísaly nahoru a dolů. Do těchto výnosů se dají zařadit výnosy 

z prodeje tiskopisů omluvných listů žákům, kopírování studentů, které je zpoplatněné, 

náhrady za učebnice, za energie, které platí nájemce školnického bytu. Příspěvková 

organizace na tento účet přeúčtovává i energie za tělocvičnu, na kterou jí přispívá Střední 

zdravotnická škola a organizace Sokol, když si tělocvičnu pronajímají.  Největší byly 

v roce 2015 ve výšce 840 000 Kč. Důvodem pro jejich velký nárůst oproti předchozím 

obdobím byla spolupráce na partnerském projektu ICT. Nejmenší ostatní výnosy byly 

v roce 2016, kdy se jejich výška vrátila do výšky obvyklé, která byla v ostatních letech 

sledovaného období [21]. 

V roce 2015 a 2016 se objevil v účetnictví gymnázia i výnos z prodeje služeb nebo zboží, 

a to z důvodu prodeje propagačních materiálů, občerstvení na výročí od založení 

gymnázia. V těchto letech také došlo k čerpání vlastních investičních fondů. V roce 2015 

byl fond použit částečně na rekonstrukci vodoinstalace a v roce 2016 se fond čerpal 

na vytvoření projektu na rozšíření a zpevnění parkoviště. Tento projekt probíhal 

až v roce 2017. 

Výnosy z pronájmu 

Pravidelný výnos mělo gymnázium i z pronájmu tělocvičny, gymnastického sálku, 

posilovny a bytu školníka. Tělocvičnu pronajímá v době, kdy jí pro svou činnost 

nevyužívá. Nejvíce je tělocvična využívaná místní střední zdravotnickou školou 

a organizací sokol, která tělocvičnu využívá pro svou činnost a podílí se na úhradě 

spotřebovaných energií. Byt školníka se pronajímá vždy zaměstnanci, který má právě 

uzavřený pracovní poměr s gymnáziem a platí každý měsíc stanovené nájemné [15]. 
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Dalšími výnosy, kterých gymnázium dosáhlo, se nezabývám, protože jejich výška je pro 

analýzu nákladů a výnosů zanedbatelná. Graf zobrazuje celkovou výšku výnosů 

v jednotlivých letech od roku 2013-2017. 

 

Graf: 2 Přehled celkových výnosů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Z grafu je patrno, že nejvyšší byly celkové výnosy v roce 2014. V roce 2014 výška 

výnosů přesáhla 20 620 tis. Kč. Nejmenší výnosy z hlavní činnosti měla příspěvková 

organizace v roce 2016, kdy jejich výška nepřesáhla hranici 20 000 000. Kč. O malou 

část více měla jednotka v roce 2013 více výnosů. V letech 2015 a 2017 se výše výnosů 

pohybovala na stejné úrovni.  

Kolísání celkových výnosů je způsobeno výškou jednotlivých přidělených dotací, jejichž 

výška se stanovuje splněním podmínek pro jednotlivé dotace. I když skladba výnosů 

se v jednotlivých letech mírně odlišuje, jejich konečná částka se pohybuje pořád ve výšce 

20 000 000. Kč s mírnými odchylkami [15]. 

3.7.1 Výsledek hospodaření 

Kladný výsledek hospodaření nemůže příspěvková organizace tvořit ze získaných dotací. 

Dotace musí vždy zcela vyčerpat. Kladný výsledek hospodaření může vytvořit 
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z pronájmů, nebo z příležitostné činnosti (např. prodej propagačních materiálů na dni 

otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů k výročí gymnázia apod.  

Tabulka uvedená níže vyčísluje dosažený výsledek hospodaření v jednotlivých letech.  

Tab.: 9 Výsledek hospodaření v jednotlivých letech 

Výsledek 
hospodaření  

2013 2014 2015 2016 2017 

Výsledek hospodaření 
běžného období 

3 903 Kč 68 716 Kč 57 574 Kč 1 909 Kč 189 912 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Pokud je výsledek hospodaření běžného účetního období kladný, příspěvková organizace 

navrhne zřizovateli, jakým způsobem má s kladným výsledkem hospodaření naložit. 

Zřizovatel poté rozhodne, která část se převede do rezervního fondu a dalších fondů. 

Může rozhodnout o tom, že se část kladného výsledku hospodaření převede do fondu 

odměn.  

Ve sledovaném období tento výsledek velice kolísal, zatímco v letech 2013 a 2016 byl 

velice nízký, jeho výška nepřesáhla 5 000 Kč, v roce 2014 přesáhl výšku 68 000Kč. 

V roce 2015 dosáhl výšky 57 574 Kč.  V posledním roce dokonce výsledek hospodaření 

dosáhl výšky necelých 190 000 Kč. Nárůst v posledním roce byl způsoben celkovým 

snížením nákladů. Gymnázium se snaží postupně zlepšovat a efektivněji využívat veškeré 

zdroje, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání prostředky.  

V žádném roce ze sledovaného období příspěvková organizace nedosáhla záporného 

výsledku hospodaření, což svědčí o správném plánování nákladů a využívání více 

možností financování, včetně dotací, darů peněžních i nepeněžních apod. Kdyby 

se organizace dostala do ztráty, pokryla by se ztráta úhradou z rezervního fondu 

organizace, který průběžně vytváří ze zlepšeného výsledku hospodaření.  

V následujícím grafu je zobrazen vývoj výsledku hospodaření běžného účetního období 

za sledované období 2013 – 2017. Údaje jsou zobrazené v Kč.  
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Graf: 3 Vývoj výsledku hospodaření za roky 2013-2017 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 9) 

Z grafu je patrno, že největší výsledku hospodaření dosáhla příspěvková organizace 

v roce 2017, kdy byl 189 912 Kč. Tento výsledek byl trojnásobně vyšší než v roce 2015. 

Velikost výsledku hospodaření v roce 2017 byla ovlivněna změnou nákladů 

a efektivnějšímu využití poskytnutých peněžních prostředků. Celková výše byla 

ovlivněna i vyšším pronajímáním tělocvičny a posilovny.  

Nejnižší výsledek hospodaření mělo gymnázium v roce 2016. Jeho výška nedosáhla 

ani 2000 Kč. V tomto roce docházelo k opravám a bylo špatně korigované využívání 

energií, proto výsledek hospodaření nebyl tak velký.  

 

3.8 Finanční analýza příspěvkové organizace 

Finanční analýza je nástroj, který se používá k souhrnnému zjištění finanční situace 

a finančního zdraví podniku. Více se využívá v podnikatelském sektoru, ale i ostatní 

organizace z neziskového sektoru používají některé ukazatele. Pro příspěvkovou 

organizaci se používá tzv. modifikovaná finanční analýza, která využívá pouze některé 

ukazatele z celkové finanční analýzy. Finanční analýza se zaměřuje na identifikaci 
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problémů organizace. Informace získané touto cestou umožňují stanovit lépe celkové 

hodnocení hospodaření a také podklad pro rozhodování managementu organizace [14, s. 

20-24]. 

Mezi cíle finanční analýzy patří: 

 posouzení vývoje firmy, jak se rozvíjela do okamžiku vytváření analýzy 

a poskytnutí informací do budoucna, 

 stanovení možných variant dalšího vývoje a výběr nejlepší varianty, 

 porovnání výsledků různých organizací v rámci jednoho oboru, 

 zpracování informací pro věřitele, vlastníky a vnější partnery [14, s. 25]. 

Pro dosažení cílů se používají nástroje finanční analýzy, které představují dílčí ukazatele. 

Tyto ukazatele si organizace vybere podle relevantnosti a také podle počtu informací, 

které z jednotlivých ukazatelů získá. Při výpočtu ukazatelů se vychází z účetních výkazů 

a při interpretaci výsledků je nutno vycházet z konkrétních vnějších a vnitřních podmínek 

organizace [14, s. 29] 

Pro zpracování zkrácené finanční analýzy příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad 

Orlicí byly vybrány tyto ukazatele: 

 ukazatel autarkie, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele financování [14, s. 100]. 

 

3.8.1 Ukazatel autarkie 

Tento ukazatel odráží míru soběstačnosti příspěvkové organizace. Může být hodnocena 

buď autarkie na bázi výnosově nákladová, nebo příjmově výdajová.  

Výnosově nákladová autarkie obsahuje na rozdíl od příjmově výdajové aplikované účetní 

principy, mezi které se řadí např.: aktuálnost, věcná shoda nákladů a výnosů, realizační 

princip [14, s. 102-105]. 
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Pro hodnocení ukazatele autarkie byl vybrán ukazatel na bázi výnosově nákladové, 

protože celá práce je založená na výnosech a nákladech, a i protože příspěvková 

organizace nemá doplňkovou činnost.  

Výnosově nákladový ukazatel autarkie odráží míru soběstačnosti, do jaké míry je 

organizace schopna pokrytí svých nákladů z dosažených výnos. Ukazatel je hodnocen 

procenty.  

Výpočet vychází ze vzorce: 

𝐴 Č =
𝑉 Č

𝑁 Č

× 100 

Vzorec 1 : Autarkie hlavní činnosti na nákladově výnosové bázi 

(Zdroj: [14, s. 102] 

kde -  AHV-HČ je autarkie hlavní činnosti na nákladově výnosové bázi, 

- VHČ – výnosy z hlavní činnosti 

- NHČ – náklady z hlavní činnosti [14, s. 102] 

Tabulka ukazuje hodnoty ukazatele v jednotlivých letech sledovaného období 

Tab.: 10 Ukazatel autarkie 

Ukazatel 
autarkie 

2013 2014 2015 2016 2017 

Výnosy z hlavní 
činnosti (Kč) 

19 398 815,42 19 545 920,88 21 136 164,90 19 315 475,41 19 857 897,97 

Náklady z 
hlavní činnosti 
(Kč) 

19 394 912,43 19 614 636,74 21 193 738,85 19 317 383,91 20 047 791,74 

Autarkie v % 100,02 99,65 99,73 99,99 99,05 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Tento ukazatel se dá hodnotit pozitivně, pokud se jeho hodnota bude rovnat 100%. 

V případě menších hodnot je nedostatečné krytí nákladů v organizaci a je nutno zjistit, 

z jakého důvodu nejsou náklady kryty výnosy. Hodnoty vyšší než 100% by měla 

organizace zvážit, zdali nevyužít prostředky z dotací na jiný účel. 

Gymnázium mělo v roce 2013 ukazatel mírně vyšší než 100%, ale pouze o 0,02 desetiny. 

V dalších letech sledovaného období ukazatel klesl pod stanovenou hranici. Pořád se jeho 

výška pohybovala okolo 99,5%, což není pro organizaci takový problém. Nejmenší 
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ukazatel byl v roce 2017, kdy dosáhl výšky 99,05%. Graf zobrazuje vývoj ukazatele 

autarkie v čase. 

 

Graf: 4 Ukazatel autarkie 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 10) 

3.8.2 Ukazatele likvidity 

Pro modifikovanou finanční analýzu příspěvkové organizace se ukazatele likvidity 

používají k hodnocení nejčastěji. Ukazatele likvidity se ve finanční analýze dělí na tři 

typy. Likvidita okamžitá, pohotová a běžná. Pro příspěvkové organizace se používají 

nejčastěji pouze ukazatele likvidity okamžité a pohotové [14, s. 114]. 

Okamžitá likvidita 

První základní ukazatel likvidity, tzv. likvidita prvního stupně, k jeho výpočtu 

se používají peněžní prostředky a krátkodobé závazky. Patří mezi poměrové stavové 

ukazatele, což znamená, že se hodnotí k jednomu okamžiku. Je výrazně ovlivňován 

časovým cyklem financování. Ukazatel by měl dosahovat hodnoty cca 0,2, ale 

v příspěvkových organizacích může být i vyšší, svědčí o potřebě řídit volné peněžní 

prostředky [14, s. 115]. 
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Výpočet ukazatele okamžité likvidity: 

𝐿 =
𝑃𝑒

𝐾𝑍𝑣
 

Vzorec 2 : Okamžitá likvidita 

(Zdroj: [14, s. 115] 

kde: LI je okamžitá likvidita 

 Pe – peníze a krátkodobý finanční majetek 

 KZv – krátkodobé závazky [14, s. 115] 

Následující tabulka zobrazuje okamžitou likviditu v jednotlivých letech sledovaného 

období od roku 2013-2017. 

Tab.: 11 Ukazatel okamžité likvidity 

Okamžitá likvidita 2013 2014 2015 2016 2017 
Peníze a krátkodobý 
finanční majetek        
(v Kč) 

2 278 434,81 2 353 704,68 2 726 937,80 2 613 674,43 2 705 594,37 

Krátkodobé závazky   
(v Kč) 

1 721 820,49 1 975 181,12 1 628 685,79 1 655 533,58 2 001 233,00 

Okamžitá likvidita 1,32 1,19 1,67 1,58 1,35 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Z tabulky je zřejmé, že příspěvková organizace má výši ukazatele okamžité likvidity 

nad stanovenou výšku. Ukazatel celé sledované období kolísal, nejmenší byl v roce 2014, 

kdy dosáhl výšky 1,19. Nejvyšší byl v roce 2015, kdy dosáhl hodnoty 1,67. Tato hodnota 

byla dosažena, protože měl v tomto roce nejmenší krátkodobé závazky ze všech let 

sledovaného období a zároveň nejvyšší peněžní prostředky. Lépe vývoj ukazatele 

okamžité likvidity zobrazuje následující graf.  
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Graf: 5 Vývoj okamžité likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 

Pohotová likvidita 

Likvidita pohotová je likviditou druhého stupně. Někdy se také prezentuje jako rychlý 

test finančního zdraví. Hodnoty této likvidity by se měly pohybovat kolem 1, hodnota 

rovna jedné vyjadřuje vyrovnanost mezi krátkodobými pohledávkami a krátkodobými 

závazky. U tohoto ukazatele je nutno přihlédnout k pohledávkám, které mají být splacené 

do jednoho roku.  

Používaný vzorec pro pohotovou likviditu: 

𝐿 =
𝑃𝑒 + 𝑃𝑜

𝐾𝑍𝑣
 

Vzorec 3: Pohotová likvidita 

(Zdroj: [14, s. 116] 

kde: LII je pohotová likvidita 

 Pe – peníze a krátkodobý finanční majetek 

 Po – krátkodobé pohledávky 

KZv – krátkodobé závazky [14, s. 117] 

Výpočet jednotlivých hodnot znázorňuje tabulka: 
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Tab.: 12 Ukazatel pohotové likvidity 

Pohotová 
likvidita 

2013 2014 2015 2016 2017 

Peníze a 
krátkodobý 
finanční majetek 

2 278 434,81 2 353 704,68 2 726 937,80 2 613 674,43 2 705 594,37 

Krátkodobé 
pohledávky 

64 207,63 142 876,01 60 166,51 84 292,55 197 312,40 

Krátkodobé 
závazky 

1 721 820,49 1 975 181,12 1 628 685,79 1 655 533,58 2 001 233,00 

Pohotová 
likvidita 

1,36 1,26 1,71 1,63 1,45 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Ukazatel pohotové likvidity je po celé sledované období vyšší, než je doporučovaná 

hodnota. To může znamenat neefektivní vázání peněžních prostředků. Nejnižší hodnoty 

ukazatel dosáhl v roce 2014 i přes to, že krátkodobé pohledávky nebyly nejmenší. 

Nejvyšší hodnota byla opět v roce 2015. Krátkodobé pohledávky byly sice nejmenší, ale 

peněžní prostředky vzhledem k závazkům byly nejvyšší. 

Graf zobrazuje průběh ukazatele pohotové likvidity. 

 

Graf: 6 Ukazatel pohotové likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 12) 

Čistý pracovní kapitál 

Ukazatel, patřící do skupiny ukazatelů likvidity. Bere se jako absolutní ukazatel likvidity 

a vyjadřuje rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Jeho výška vyjadřuje, 
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kolik zůstane organizaci volných finančních prostředků po splacení všech krátkodobých 

závazků. 

Vzorec pro výpočet ukazatele čistého pracovního kapitálu: 

𝑃𝐾 = 𝑂𝐴 − 𝐾𝑍 

Vzorec 4 : Čistý pracovní kapitál 

(Zdroj: [14, s. 117] 

Přičemž  PK – pracovní kapitál 

  OA – oběžná aktiva 

  KZ – krátkodobé závazky [14, s. 117] 

Výsledky výpočtu ukazatelů jsou uvedeny v tabulce: 

Tab.: 13 Výpočet čistého pracovního kapitálu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Velikost tohoto ukazatele stanovuje platební schopnost organizace. Čím vyšší je míra 

ukazatele, tím je schopnější organizace hradit svoje finanční závazky. Výsledek 

se hodnotí v Kč. Kdyby byl výsledek záporný, znamená to, že daná organizace není 

schopna splácet své finanční závazky. Kladný výsledek je dobré znamení i pro věřitele 

a potencionální věřitele. Když věřitel uvidí potenciální nízkou výšku čistého pracovního 

kapitálu, může to ovlivnit jeho přání do organizace investovat. 

Následující graf zobrazuje vývoj ukazatele.  

 

 

 

 

Čistý pracovní 
kapitál (v Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva 2 345 142,44 2 496 580,69 2 788 904,31 2 697 966,98 2 906 245,77 

Krátkodobé závazky 1 721 820,49 1 975 181,12 1 628 685,79 1 655 533,58 2 001 233,00 

Čistý pracovní 
kapitál 

623 321,95 521 399,57 1 160 218,52 1 042 433,40 905 012,77 
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Graf: 7 Vývoj čistého pracovního kapitálu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 13) 

3.8.3 Ukazatele aktivity 

Pro příspěvkovou organizaci jsou ukazatele likvidity doplňujícími ukazateli. Výsledek 

ukazatele se prolíná mezi hodnocení dalších částí hodnocení. Informace získané 

z ukazatelů aktivity svědčí o dopadech na řízení efektivnosti příspěvkové organizace, 

a to hlavně na složku hospodárnosti [14, s. 119]. 

Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

Z této skupiny ukazatelů byl vybrán pouze jeden, který se hodí pro hodnocení 

příspěvkové organizace, a to míra vázanosti fixních aktiv na výnosech. Vzorec pro 

výpočet:  

𝑚í𝑟𝑎 𝑣á𝑧𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐹𝐴 𝑛𝑎 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ =
𝐹𝐴

𝑉
 

Vzorec 5 : Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

(Zdroj: [14, s. 121] 

kde  FA jsou fixní aktiva (zahrnuji skupiny účtů: 01+02+03+04+05+06 snížené 

o hodnou účtů oprávek 07,08) 

 V – výnosy celkem [14, s. 121] 

Výpočet ukazatele pro konkrétní roky ukazuje tabulka:   
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Tab.: 14 Míra vázanosti FA na výnosech 

Míra vázanosti 
fixních aktiv 
na výnosech 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fixní aktiva (v 
Kč) 

74 946 964,40 74 283 496,65 73 829 607,27 73 497 001,04 73 991 228,83 

Celkové 
výnosy (v Kč) 

19 398 815,42 19 614 636,74 21 193 738,85 19 317 383,91 20 047 791,74 

Míra 
vázanosti 
fixních aktiv 
na výnosech 

3,86 3,79 3,48 3,80 3,69 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Ukazatel vyjadřuje míru náročnosti daného oboru na dlouhodobý majetek. Fixní aktiva 

jsou v zůstatkových cenách, protože se do výpočtu zahrnuje i vliv odpisů. Výše ukazatele 

ve sledovaném období přesáhla hodnotu 3,5. V roce 2013 a 2016 vyšla vázanost fixních 

aktiv shodně 3,8. Pouze o 0,01 méně dosahoval ukazatel v roce 2014. V roce 2017 byl 

tento ukazatel roven hodnotě 3,69. Nejmenší hodnoty nabyl ukazatel v roce 2015, kdy 

jeho výška nepřekročila ani 3,5. Pokles ukazatele byl způsoben tím, že celkové výnosy 

byly největší za sledované období a fixní aktiva udržovala stálou výšku. Organizace 

disponuje velmi vysokou hodnotou dlouhodobého majetku, který postupně odepisuje. 

V poměru k celkovým výnosům pak vychází celková vázanost fixních aktiv jako velmi 

vysoká. Největší zastoupení ve fixních aktivech mají stavby a poté velké zastoupení mají 

i pozemky. 

Vývoj ukazatele je lépe znázorněn na dalším grafu. 
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Graf: 8Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 14) 

3.8.4 Ukazatele financování 

Ve financování příspěvkových organizací s ohledem na předpisy převažuje vlastní kapitál 

nad dluhy. Tyto dluhy jsou nejčastěji krátkodobého charakteru a zastupují závazky 

k dodavatelům, zaměstnancům – k nim připadajícím závazkům k orgánům sociálního 

zabezpečení, zdravotních pojišťoven a státu atd. [14, s. 126] 

Pro hodnocení gymnázia jako příspěvkové organizace jsem se rozhodla vybrat ukazatele 

míry finanční nezávislosti a míry věřitelského rizika. 

Míra finanční nezávislosti 

Také se tento ukazatel může nazývat jako míra stability. Řadí se mezi stavové ukazatele, 

sestavované k určitému okamžiku. Při použití tohoto ukazatele jsou v jeho hodnocení 

výrazné oborové odlišnosti a také rozdíly v tom, když daná organizace nemovitosti 

vlastní nebo není jejich vlastníkem.  

Výpočet se provádí pomocí vzorce: 

𝑀í𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑛𝑒𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝑉𝐾

𝐾
× 100 

Vzorec 6: Míra finanční nezávislosti 

(Zdroj: [14, s. 127]) 
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 K – celkový kapitál [14, s. 127] 

Výsledek ukazatele se uvádí v procentech.  

Konkrétní výsledky výpočtu míry finanční nezávislosti gymnázia v jednotlivých letech 

sledovaného období jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab.: 15 Míra finanční nezávislosti 

Míra finanční 
nezávislosti 

2013 2014 2015 2016 2017 

Vlastní kapitál 
(v Kč) 

73 225 143,91 72 308 315,53 72 200 921,48 71 841 467,46 71 989 995,85 

Celkový kapitál 
(v Kč) 

74 946 964,40 74 283 496,65 73 829 607,27 73 497 001,04 73 991 228,83 

Míra finanční 
nezávislosti     
(v %) 

97,70 97,34 97,79 97,75 97,30 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Ukazatel stability u příspěvkových organizací nabývá standardně vysokých hodnot 

(nad 70%). Když je hodnota ukazatele pod 30% je potřeba takovýmto hodnotám věnovat 

pozornost a z hodnoty lze vyvodit značnou nestabilitu organizace.  

Hodnoty ukazatele stability na gymnáziu po celé sledované období dosahovaly výšky 

97% a výše. Velikost ukazatele svědčí o tom, že příspěvková organizace může být 

označena za stabilní. V celkovém kapitálu převažuje kapitál vlastní, což ukazuje i to, že 

gymnázium svou činnost nefinancuje cizími zdroji v podobě velkých a dlouhodobých 

úvěrů. Největší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2015, kdy byla největší část vlastního 

kapitálu na celkovém kapitálu.  

Tento ukazatel je též zpracován do grafu, který ukazuje jeho průběžný vývoj. 
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Graf: 9 Míra finanční nezávislosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č. 15) 

Míra věřitelského rizika 

Míru velikosti cizího kapitálu na financování příspěvkové organizace určuje tento 

ukazatel aktivity. Nebezpečí hrozí při zvýšení nelikvidních aktiv, je možné že 

se organizace dostane do insolventnosti. Ukazatel se mimo jiné může nazývat i jako 

ukazatel celkové zadluženosti nebo koeficient napjatosti [14, s. 128] 

Ukazatel míry věřitelského rizika se počítá pomocí vzorce: 

𝑀í𝑟𝑎 𝑣ěř𝑖𝑡𝑒𝑙𝑠𝑘éℎ𝑜 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =
𝐶𝐾

𝐾
 

Vzorec 7: Míra věřitelského rizika 

(Zdroj: [14, s. 128] 

Kde:  

- CK představuje stav cizího kapitálu, 

- K představuje stav celkového kapitálu [14, s. 128]   

Tabulka zobrazuje skutečně vypočítané hodnoty ukazatele míry věřitelského rizika. 
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Tab.: 16 Míra věřitelského rizika 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [18]) 

Z uvedených výpočtů je patrné, že gymnázium využívá jen velice málo cizího kapitálu 

ke své činnosti. Převážná většina aktiv je kryta vlastním kapitálem. Příspěvková 

organizace netvoří rezervy a nečerpá žádný dlouhodobý úvěr, po celé sledované období. 

Proto se do jejích cizích zdrojů řadí pouze krátkodobé závazky, které má k dodavatelům, 

zaměstnancům, státu atd. Hodnota tohoto ukazatele nabývala téměř stejné výšky a není 

zachycen větší rozdíl. Pouze v roce 2014 a 2017 se ukazatel přiblížil k 0,03. 

I pro výsledky ukazatele míry věřitelského rizika je vytvořen graf:  

 

Graf: 10 Míra věřitelského rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výpočtu v tabulce 16) 
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3.9 Celkové zhodnocení 

Gymnázium jako příspěvková organizace je převážně financovaná z dotací od MŠMT 

a dotací od zřizovatele. Jeho zřizovatelem je Pardubický kraj. To, že je financována 

především z dotací se odráží v hodnocení hospodaření. Z provedené analýzy nákladů 

a výnosů vyplývá, že po celé sledované období jsou náklady kryty výnosy a po celé 

sledované období vykazuje gymnázium kladný výsledek hospodaření. Protože 

gymnázium nemá doplňkovou činnost, veškeré výnosy z pronájmů se řadí do hlavní 

činnosti. Z tohoto důvodu nebyla provedena analýza nákladů a výnosů odděleně 

pro hlavní a doplňkovou činnost.  

Celkově vychází hodnocení pro gymnázium velmi pozitivně. Pro svůj chod používá velmi 

různorodou škálu poskytovaných dotací a zapojuje je do dalších vyhlašovaných dotačních 

titulů. Velmi malou část výnosů tvoří dary od právnických i fyzických osob. Získané dary 

byly vždy účelové (na výročí gymnázia). Gymnázium by mohlo zvážit možnost oslovení 

dalších případných dárců.  

V analýze nákladů vyšly mzdové náklady + příslušné mzdové odvody jako největší 

nákladová položka, a to po celé sledované období. Druhou největší položkou tvoří 

náklady na opravy a udržování. Mezi další velké položky můžeme do nákladů zařadit 

i odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy tvoří podstatnou část nákladů, protože 

gymnázium disponuje velkým množstvím dlouhodobého majetku. 

Pro zkrácenou finanční analýzu byly použity ukazatele autarkie, likvidity, aktivity 

a financování. Výsledky těchto ukazatelů také vypovídají o dobrém finančním zdraví 

organizace.  

Dle výsledků ukazatele autarkie na nákladově-výnosové bázi z hlavní činnosti, můžeme 

usoudit, že finanční situace gymnázia je v normě. Výsledky ukazatele by měly být 100%. 

Ve sledovaném období byl pouze v roce 2013 ukazatel mírně vyšší než 100%, ale pouze 

o 0,02 desetiny. V dalších letech sledovaného období ukazatel klesl pod stanovenou 

hranici. Pořád se jeho výška pohybovala okolo 99,5%, což není pro organizaci takový 

problém. Nejnižší hodnoty ukazatel dosáhl v roce 2017, kdy dosáhl výšky 99,05%. 

Celkově se hodnota ukazatele rapidně neměnila, což svědčí o soběstačnosti příspěvkové 

organizace. 



 

63 
 

Ani ukazatele likvidity nevyšly pro organizaci špatně. Ukazují, že aktiva gymnázia jsou 

dostatečně likvidní v případě potřeby uhradit všechny své krátkodobé závazky. Zároveň 

ale ukazatel vykazuje neefektivní vázání peněžních prostředků.  

U poslední skupiny ukazatelů finanční analýzy – ukazatelů financování, se výsledky 

hodnocení ukazují jako velice pozitivní. Díky hodnotám u míry finanční nezávislosti, 

které vycházejí přes 97% se dá tvrdit, že příspěvková organizace je stabilní.  

K hodnocení hospodaření patří i dostatečné zabezpečení organizace kvalifikovanými 

zaměstnanci. Z rozhovorů vyplynula informace o nedostatku provozních tedy 

nepedagogických zaměstnanců. Při stávající situaci se o počítačovou síť ve škole stará 

pedagog informatiky, který má sice dostatečné vzdělání, ale jeho prioritou by měla být 

výuka studentů. Při začátcích zavádění počítačů a informačních technologií do organizace 

zvládal údržbu počítačové sítě i při vyučování. Nyní, když je v síti napojeno přes 120 

počítačů údržba zabere mnohem více času.  

I v kanceláři školy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Práce se hromadí a jsou patrné 

i přesčasy, které musí organizace vyplácet. V současném stavu jsou 2 pracovnice 

zaměstnané na plný úvazek a 1 pouze na částečný. Administrativy přibývá a dodržování 

všech směrnic, zvyšujících se požadavků přestává být pro stávající zaměstnance únosné.  

Také kapacita tělocvičny na pronájem není využita úplně. Dala by se pronajímat více 

a častěji, aby se zvýšily výnosy z pronájmů. S pronájmy se pojí samozřejmě i náklady, 

ale po dostatečném uvážení by zvýšení pronájmů mohlo být pro školu efektivní.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, POSOUZENÍ JEJICH 

PŘÍNOSU 

Poslední část bakalářské práce se týká návrhů vlastního řešení pro zlepšení hospodaření 

a celkové působení gymnázia. Na základě podkladů z provedené analýzy nákladů 

a výnosů, finanční analýzy se dá konstatovat, že hospodaření s finančními zdroji 

gymnázia je uvážlivé a jen těžko se dá navrhnout způsob pro zlepšení. Navíc u 

příspěvkových organizací, které zřizuje územní celek (zde Pardubický kraj) se některé 

změny prosazují těžko. Většina návrhů na změnu se musí podat zřizovateli a ten potom 

vydá vyjádření, zda navrhnutou změnu realizovat nebo ne.  

 Rekonstrukce budovy, případně zateplení, výměna oken nebo jiné stavební úpravy, které 

by mohly potencionálně vést ke snížení nákladů na spotřebu energie nelze gymnáziu 

navrhnout především proto, že budova gymnázia je památkovou budovou. Další z důvodů 

je, že některé rekonstrukce už probíhaly nebo budou probíhat v letošním roce. Veškeré 

poklady, potvrzení atd. už má gymnázium zajištěné. 

4.1 Pronájem tělocvičny a posilovny 

Gymnázium disponuje velkou vybavenou tělocvičnou, kterou částečně využívá i místní 

organizace Sokola. Přes zimu se musí ale v tělocvičně topit pořád, i když není využívaná 

a zvyšují se tím náklady na energie. Proto by částečným řešením byl pronájem tělocvičny 

i v sobotu a případně v neděli ostatním organizacím, které pracují s mládeží. Využít 

krátkodobý pronájem na jeden den může například organizace Český skaut – z. s., který 

pracuje s mládeží a dětmi a rozvíjí je po všech tělesných i duševních stránkách. 

Zároveň by se mohla i posilovna otevřít veřejnosti, v dnešní době je o posilovny velký 

zájem. Gymnázium může zavést otevírací dobu pro veřejnost v pracovní dny od 18:00 do 

22:00, kdy už posilovnu nevyužívá Sokol. V sobotu může být posilovna otevřena od 

14:00 do 18:00. O tělocvičnu i posilovnu se bude starat školník, který může tuto činnost 

vykonávat na základě dohody o provedení práce za hodinovou mzdu 90 Kč/hod.  

Náklady na pronájem tělocvičny za měsíc 

Plat správce: bude zaměstnán 6 dní v týdnu, každý den 4 hodiny = 24hod/týdně  

Měsíc = 96hod * 90 Kč = 8 640 Kč + příslušné odvody státu 
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Režijní náklady (spotřeba energie, propagace) = 2000 Kč.  

Celkem: 8 640+2 000 = 10 640Kč 

Výnosy 

Platba za pronájem za hodinu tělocvičny – 250 Kč, pronájem je možno realizovat 6 dní 

v týdnu, každý den po 4 hodinách.  

4.1.1 Možné varianty realizace návrhu – dopady dle doby pronájmu 

1. Optimistická varianta 

Měsíční náklady celkem = 10 640 Kč 

Pronájem na 96 hodin měsíčně (24 hodin týdně) = 96*250 = 24 000 Kč/měsíčně 

Čistý výnos pro gymnázium by činil měsíčně 13 360 Kč. Zisk z tohoto pronájmu může 

gymnázium využít ke svému dalšímu rozvoji. 

2. Pesimistická varianta 

Měsíční náklady celkem = 10 640 Kč 

Pronájem pouze na 45 hodin měsíčně (11,5 hodin/týdně) = 45*250= 11 250 Kč/měsíčně 

Zde by byl celkový čistý výnos menší, ale stav pronájmu může kolísat, a i proto se vyplatí 

pronájem realizovat.  

3. Realistická varianta 

Měsíční náklady celkem = 10 640 Kč 

Pronájem na 60 hodin měsíčně, (2,5 hodiny denně) = 60*250 = 15 000 Kč. 

Čistý zisk z pronájmu tvoří částku 4 360 Kč měsíčně. Není to sice závratná finanční 

částka, ale i tyto finanční výnosy můžou být přínosem pro gymnázium.  

4.2 Jazykové kurzy 

Na gymnáziu se vyučuje anglický, francouzský, ruský a německý jazyk. Gymnázium má 

k dispozici kvalifikované pedagogy a lektory, kteří se dále vzdělávají a rozšiřují své 

vědomosti a dovednosti. Těchto pedagogů by mohla škola využít k pořádání jazykových 

kurzů pro veřejnost. V dnešní době je velmi velký zájem o zaměstnance, kteří ovládají 

cizí jazyky. 
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Kurzy by mohly být nabízeny na všechny vyučované jazyky. Můžou být zaměřeny pro 

skupiny dospělých. Kurzy by měly 10 vyučovacích lekcí, každá po 45 min. Každý týden 

by probíhala výuka ve 2 vyučovacích hodinách, a proto za 5 týdnů mohou mít zájemci 

kurz absolvován. Výstupem z těchto kurzů bude certifikát, který bude potvrzovat 

dosaženou úroveň jazyka po absolvování kurzu. Prostory pro pořádání jsou v jazykových 

učebnách gymnázia, které mají veškeré potřebné vybavení. Pro kurzy budou určení 

pedagogové jednotlivých jazyků. Pro příklad uvedu zjednodušenou kalkulaci na pořádání 

kurzu angličtiny pro začátečníky ve třech variantách.  

4.2.1 Kurz angličtiny pro začátečníky 

Kurz probíhá v 10 lekcích po 45 min. Vyučování probíhá v učebně 2x týdně v pondělí a 

ve středu od 18:00 do 18:45. Je zaměřen pro dospělé, kteří s angličtinou začínají. Potřebné 

pomůcky jsou pořízeny z poplatků za kurz. Kapacita jednoho kurzu bude 10 osob a lze 

ho opakovat.  

Náklady:   

- mzda pedagoga – 1200 Kč za celý kurz, 

- pomůcky: 1000 Kč/os (učebnice, sešit atd.), 

- režijní náklady za kurz: 200 Kč/os. 

Celkem náklady/os = 2400 Kč/kurz. 

Výnosy: - platba za kurz je stanovena na 3200 Kč 

Čistý výnos z jednoho účastníka na kurzu tedy činí 800 Kč. 

1. Optimistická varianta 

Kurzu se zúčastní 10 osob, pořádat se bude 3x za školní rok 

Náklady: 2400*10 = 24000 * 3 = 72 000 Kč 

Výnosy: 3200*10 = 32000 * 3 = 96 000 Kč 

Zisk = 24 000 Kč z pořádání kurzu anglického jazyka 

2. Pesimistická varianta 

Kurzu se zúčastní 3 osoby, pořádat se bude 2x za školní rok.  

Náklady: 2400*3 = 7200*2 = 14 400 Kč 
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Výnosy: 3200*3= 9600*2= 19 200 Kč 

Zisk = 4800 Kč 

3. Realistická varianta 

Kurzu se zúčastní 5 osob a bude se pořádat 3x a školní rok 

Náklady: 2400*5= 12000*3=36000 Kč 

Výnosy: 3200*5= 16000*3= 48000 Kč 

Zisk = 12 000 Kč.  

3500 Kč za 10 lekcí 

Pořádáním těchto kurzů by se využila volná kapacita multimediálních jazykových 

učeben, a ještě by se tím mohlo gymnázium dostat více do podvědomí veřejnosti. 

Samozřejmě veškeré návrhy se musí projednat a záleží pouze na rozhodnutí ředitele a 

kraje, zdali se z návrhů bude nějaký realizovat. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala tématem zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, 

a to konkrétně Gymnázia Ústí nad Orlicí. Toto gymnázium je všeobecně zaměřené a má 

dva studijní plány – osmiletý a čtyřletý. Pro zpracování bakalářské práce bylo vybrané 

období v letech 2013-2017. 

Cílem této práce bylo zhodnotit současný stav hospodaření gymnázia, analyzovat 

náklady a výnosy, vypracovat zkrácenou finanční analýzu a na základě zjištěných 

výsledků navrhnout tipy pro zlepšení finanční situace.  

Práce je rozdělena na tři celky, které na sebe navazují. První část je věnována teoretickým 

východiskům a je zaměřena více obecně. K jejímu zpracování bylo zapotřebí nastudovat 

odbornou literaturu související s tématem. V první části je vysvětlena většina pojmů, 

které se týkají příspěvkových organizací, školství, modifikované finanční analýzy apod. 

Druhá část navazuje na první celek. Popisuje konkrétní subjekt, jeho uspořádání a zabývá 

se nejprve analýzou nákladů a výnosů z hlavní činnosti, poté následuje modifikovaná 

finanční analýza pro příspěvkovou organizaci. Jsou vybrány ukazatele, které nepracují se 

ziskem a jsou vhodné pro tuto zkrácenou analýzu. Poslední, co je uvedeno ve druhé 

kapitole, je souhrnné zhodnocení, ve kterém bylo zjištěno, že příspěvková organizace 

nemá žádné velké nedostatky ve svém hospodaření, ale je možné zvýšit výnosy. 

Třetí – návrhová část obsahuje vlastní návrhy na zlepšení a zefektivnění hospodaření 

organizace. Po rozhovorech s účetní a ředitelem gymnázia se jako problém ukázal 

nedostatek provozních zaměstnanců. Návrh na přijetí nových zaměstnanců ale práce 

neobsahuje, protože v současné době by mělo gymnázium pouze náklady s těmito 

zaměstnanci a výnos se projeví až do budoucna. Proto není efektivní tuto změnu 

navrhovat nyní.  Návrhová část vychází z části analytické. V příspěvkových organizacích 

je těžší navrhovat změny, protože by musely být schváleny zřizovatelem, kterým je 

Pardubický kraj.  
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