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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o příspěvkové organizaci jako účetní jednotce a daňovém 

subjektu. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická 

část obsahuje charakteristiku neziskových organizací, pozornost je věnována příspěvko-

vým organizacím zřizovaným územními samosprávnými celky. Dále je obsažen daňový 

režim, především daň z příjmů právnických osob. Praktická část je věnována konkrétní 

příspěvkové organizaci z oblasti školství. Je zaměřena na zdroje financování, zejména fon-

dy, a na daň z příjmů právnických osob z pohledu příspěvkové organizace. 

 

Klíčová slova: neziskové organizace, příspěvková organizace, hlavní a doplňková činnost, 

fondy příspěvkové organizace, daň z příjmů 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with an allowance organization. It is treated as an accountant unit and tax 

subject. The work is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theo-

retical part  contains characteristics of non-profit organizations, pays attention to allowance 

organizations established by local authorities or municipal govermment. Then tax regime, 

particularly the tax on corporate income is discussed. The practical part is devoted  to a 

specific allowance organization from the area of education. It focuses on sources of finan-

cing, especially funds, and on the corporate income tax from the perspective of an all-

owance organization. 

 

Keywords: non-profit organization, allowance organization, major and complementary 

activities, allowance organization fund, income tax 
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ÚVOD 

Problematika organizací neziskového sektoru je komplikovanou záležitostí, ať už hovoří-

me o vzniku a činnosti organizace, či o účetní a daňové oblasti. Neziskové organizace nej-

sou zakládány za účelem dosažení zisku, jejich hlavním úkolem je zabezpečit statky, které 

jsou považovány za veřejně prospěšné a pro společnost mají zvláštní význam (školství, 

zdravotnictví, kultura). Stát se snaží podporovat činnost neziskových organizací, proto jsou 

jim oproti jiným podnikatelským subjektům poskytnuty určité daňové úlevy a výhody. 

S právní formou příspěvkové organizace se v České republice setkáme poměrně často, je to 

dáno tím, že v rozsáhlé míře působí v oblasti kultury, zdravotnictví či sociální péče 

a v neposlední řade výrazně i ve školství. Ve své práci se zaměřím na příspěvkové organi-

zace zřizované územně samosprávnými celky. Účetnictví těchto organizací se liší od účet-

nictví v podnikatelském sektoru, jelikož nejsou zřízeny za účelem dosahování zisku. 

Jsou to organizace, které většinu svých prostředků získávají ze státního rozpočtu a rozpoč-

tu zřizovatele. Poskytnutí těchto zdrojů bývá účelově vázáno, a proto musí příspěvkové 

organizace pečlivě sledovat zdroje financování, jejich účel a jejich čerpání. Nejsou to však 

jediné zdroje příjmů finančních prostředků, další mohou být např. fondy, zisky z vlastní 

činnosti nebo jiné zdroje. V práci se budu zabývat zdroji finančních prostředků v konkrétní 

příspěvkové organizaci, jejich účelové použití a správnost čerpání a specifickým pojetím 

daní v těchto organizacích. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. 

První část obsahuje charakteristiku neziskových organizací, podrobněji je zaměřena na 

příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky. 

Praktická část navazuje na problematiku, která je řešena v předchozí části práce. Popisuje 

teoretické poznatky specifik na konkrétní příspěvkové organizaci z oblasti školství, jejímž 

zřizovatelem je město Kostelec na Hané. Pozornost je zaměřena na finanční zdroje organi-

zace a jejich čerpání, dále hospodaření s fondy příspěvkové organizace, jejich účetnictví, 

a klíčování nákladů mezi hlavní a doplňkovou činností. Věnuji se i daňové povinnosti pří-

spěvkové organizaci z hlediska daně z příjmů právnických osob. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je analyzovat konkrétní příspěvkovou organizaci, a to z pohledu 

účetního a daňového režimu. Dílčí cíle práce jsou prostudování příslušné odborné literatury 

a sběr dat, což zahrnuje obecné vymezení pojmů. Vymezení postavení a právní úpravy 

příspěvkových organizací podle jejich zřizovatele, podrobněji na základě analyzované or-

ganizace se zaměřením na příspěvkové organizace zřizované územně samosprávnými cel-

ky. Dále analýza hospodaření příspěvkové organizace a to s fondy a zdroji financování. 

U finančních zdrojů odděleně z hlavní a doplňkové činnosti a čerpání těchto zdrojů, a s tím 

související přiblížení problematiky členění hlavní činnosti a klíčování nákladů. Dále 

u těchto zdrojů posoudit, zda jsou finanční prostředky efektivně, účelně a hospodárně vy-

nakládány na dosažení hlavního účelu organizace, kterým je poskytnutí předškolního 

a základního vzdělávání a s tím související zjištění, zda se organizace nedopouští porušení 

rozpočtové kázně. Zjistit, zda je hospodaření s fondy příspěvkové organizace dle platných 

právních předpisů, se zaměřením na vykazování v účetnictví. Poslední dílčí cíl je analýza 

daňové problematiky příspěvkových organizací z pohledu daně z příjmů právnických osob 

pomocí platné legislativy. 

Získané teoretické poznatky budou aplikovány na vybranou příspěvkovou organizaci Zá-

kladní škola a mateřská škola Kostelec na Hané. Údaje potřebné k dosažení cílů bakalářské 

práce jsou účetní informace získané především z jednotlivých účetních výkazů, které tvoří 

kompletní závěrku příspěvkové organizace, z interních směrnic a dokumentů používaných 

pro účetní a daňové účely.

Pro naplnění cílů budou použity metody obsahové analýzy, syntézy a komparace. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Pojem nezisková organizace je obecně používán, ale v České republice není definován 

žádným platným právním předpisem. V České legislativě neexistuje jednotný zákon, který 

by specifikoval neziskovou organizaci, její předmět činnosti, způsob vzniku, hospodaření 

či jak bude zdaněna. Různé typy neziskových organizací jsou řešeny samostatně, zvláštní-

mi zákony. (Merličková Růžičková, 2011, s. 8) 

Neziskovost těchto organizací je dána skutečností, že jakýkoliv zisk (v některých právních 

předpisech definován jako zlepšený výsledek hospodaření) musí být použit v souvislosti 

s dalším rozvojem organizace a její činností. Může se chápat, že neziskovým organizacím 

se v podstatě nezakazuje vedle hlavního účelu činnosti, kterým organizace naplňuje své 

poslání, provozovat vedlejší výdělečné aktivity. Zisk z těchto aktivit ovšem musí být zdro-

jem financování hlavní činnosti. (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 1) 

O neziskových organizacích se do jisté míry hromadně zmiňuje zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Neziskové organizace mají tyto základní charakteristické znaky: 

- jsou právnickou osobou (s výjimkou organizačních složek státu), 

- nejsou zakládány za účelem podnikání a produkce zisku, 

- uspokojují určité konkrétně dané potřeby občanů a komunit, 

- mohou, ale není podmínkou, aby byly financovány z veřejných rozpočtů. 

Z daných charakteristik je patrné, že se jedná o značně široké spektrum organizací či insti-

tucí s rozsáhlým okruhem činností a zájmů, s rozdílným zaměřením hlavní a hospodářské 

(doplňkové) činnosti a rozdílným způsobem hospodaření. (Otrusinová a Kubíčková, 2011, 

s. 3) 

Seaman a Young (2010, s. 6 – 7) ve své knize uvádějí, že neziskový sektor ekonomiky se 

skládá z množství organizací, které sledují různé úkoly a spoléhají na zdroje a finanční 

podporu. Tuto podporu neziskové organizace získávají od vlády prostřednictvím grantů      

a dotací.  

1.1 Členění neziskových organizací  

Neziskové organizace lze rozdělit dle různých hledisek, například: 

- ve vztahu k principům financování, 
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- dle kritéria zakladatele, 

- dle právně organizační normy, 

- dle vykazování účetních informací. 

Dle vztahu k principům financování 

Podle tohoto kritéria dělíme neziskové organizace na: 

- vládní neziskový sektor – veřejný sektor, jedná se zejména o organizační složky 

státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, 

- nevládní neziskový sektor – nazývá se také třetí sektor či soukromý neziskový sek-

tor, patří sem obecně prospěšné společnosti, nadace politické strany, církve. Petr 

Boukal (2009, s. 13) definuje soukromý neziskový sektor takto: „Neziskový sou-

kromý sektor (třetí sektor) je souborem subjektů, které jsou zakládány s primárním 

cílem dosáhnout přímého užitku. Zakladateli jsou soukromé subjekty, které do za-

kládaných soukromých neziskových subjektů (nestátních neziskových organizací) 

vkládají prostředky bez očekávání dosaženého zisku, protože jsou zainteresovány 

na daném přímém užitku (tohoto užitku nelze dosáhnout ziskovým způsobem).“  

Kritérium zakladatele 

Podle kritéria zakladatele členíme v neziskovém sektoru organizace takto: 

- veřejnoprávní organizace – jsou zakládány veřejnou správou a to státní správou ne-

bo územní samosprávou, 

- soukromoprávní organizace – jsou zakládány soukromou fyzickou nebo právnickou 

osobou, 

- veřejnoprávní organizace – veřejná služba je v tomto případě dána povinností ze 

zákona (např. veřejná vysoká škola). 

Kritérium právně organizační normy 

Jedná se o neziskové organizace, které jsou založeny podle následujících právních norem: 

- organizace založené podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o znění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- organizace založené podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

- organizace založené podle jiných zákonů, které jsou platné pro neziskové organiza-

ce, 
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- organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 3) 

U členění dle kritéria organizační normy, je potřeba upozornit na skutečnost, že poslední 

bod, a to organizace založené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, není zcela správný. V souvislosti s přijetím nového občanského záko-

níku byl od 1. ledna 2014 tento zákon nahrazen zákonem novým, a to zákonem č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích. Ten je především zaměřen na obchodní společnosti a druž-

stva, problematiku příspěvkových organizací neupravuje. 

Vykazování účetních informací 

Dle kritéria vykazování účetních informací a vedení účetnictví dělíme neziskové organiza-

ce následovně: 

- nevýdělečné organizace, které účtují podle Vyhlášky MF ČR č. 504/2002 Sb., tou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění poz-

dějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není podnikání hlavním předmětem 

činnosti, 

- organizace veřejného sektoru, které účtují podle vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, tou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je určena pro 

některé vybrané účetní jednotky, např. územní samosprávné celky, svazky obcí, 

příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, pozemkový fond 

ČR. (Otrusinová a Kubíčková, 2011, s. 3) 

1.1.1 Neziskové organizace dle legislativy České republiky 

Do 1. 1. 2014 vymezení neziskových organizací nejlépe vystihoval zákon o daních z pří-

jmů č. 586/1992 Sb. v § 18 odst. 8, který definoval, že jde o právnické organizace, které 

nejsou zřízené za účelem podnikání, a jde zejména o tyto: 

- „zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu 

a nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti, 

- občanská sdružení, včetně odborových organizací, 

- politické strany a politická hnutí,  

- registrované církve a náboženské společnosti,  

- nadace, nadační fondy,  
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- obecně prospěšné společnosti,  

- veřejné vysoké školy,  

- veřejné výzkumné instituce,  

- školské právnické osoby podle zvláštního právního předpisu,  

- obce,  

- organizační složky státu  

- kraje 

- příspěvkové organizace,  

- státní fondy a subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon.“ 

Od 1. 1. 2014 zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů vymezuje pouze v § 17a Veřejně pro-

spěšného poplatníka, a to následovně: 

„Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským práv-

ním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako 

svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 

Veřejně prospěšným poplatníkem není: 

a) obchodní korporace, 

b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, 

c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatel-

ských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, 

s výjimkou organizace zaměstnavatelů, 

d) zdravotní pojišťovna, 

e) společenství vlastníků jednotek a  

f) nadace, 

1. která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zaklada-

teli nebo 

2. jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.“ (Česko, 1992) 

1.2 Druhy neziskových organizací územních samosprávných celků Čes-

ké republiky  

Druhy organizací územních samosprávných celků upravuje § 23 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento paragraf vymezuje územní samo-

správné celky, které může ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména 
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k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností, 

územní samosprávný celek zřizovat, a to: 

- vlastní organizační složky jako svá zařízení bez právní subjektivity, 

- příspěvkové organizace jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevy-

tvářejí zisk, 

- obchodní společnosti (a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), 

- ústavy (podle zvláštního zákona), 

- školské právnické osoby (podle zvláštního právního předpisu), 

- veřejné výzkumné instituce (podle zvláštního zákona). (Česko, 2000) 

1.3 Příspěvkové organizace 

Petr Boukal (2009, s. 11) v knize Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe) uvádí: 

„Příspěvkové organizace jsou subjekty, které mohou být zřízeny organizační složkou státu 

(ministerstvo) nebo územními samosprávnými celky (obce, kraje). Příspěvkové organizace 

zřizované samosprávnými celky jsou na rozdíl od příspěvkových organizací zřízených or-

ganizačními složkami státu zapisovány do obchodního rejstříku. Zřizovatel vytváří příspěv-

kovou organizaci k veřejně prospěšnému účelu, který svým významem a rozsahem vyžaduje 

samostatné institucionální zakotvení.“  

Další vymezení příspěvkové organizace zní: „Do sféry veřejného sektoru patří i příspěv-

kové organizace, které působí zejména v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče, ob-

rany, bezpečnosti, správy majetku a kultury. Jelikož své služby poskytují bezplatně anebo 

za ceny nižší, než jsou skutečné ceny, nelze jejich činnost provozovat na principu samofi-

nancování. Jsou vždy právnickou osobou a vybranou účetní jednotkou. Jsou zřizovány pro 

takové činnosti v působnosti zřizovatele, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, 

struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.“ (Otrusinová a Kubíčková, 

2011, s. 6) 

Jak bylo zmíněno výše, podle zřizovatele můžeme příspěvkové organizace rozdělit na: 

- příspěvkové organizace státu, 

- příspěvkové organizace územních samosprávných celků. 
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1.3.1 Příspěvkové organizace státu 

Příspěvkové organizace státu upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů. Podle daného zákona se řídí jejich vlastní hospodaření. (Růžičková, 2009, s. 34) 

Jsou zřizované státem nebo organizačními složkami státu v podobě např. ministerstev nebo 

jiných právních úřadů státu. 

Zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vzta-

zích, se řídí výkon zřizovatelských nebo zakladatelských funkcí pro příspěvkové organiza-

ce, které jsou zřízeny organizačními složkami státu. (Růžičková, 2009, s. 33) 

1.3.2 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Možnost územním samosprávným celkům ve své působnosti zřizovat příspěvkové organi-

zace ukládá zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zně-

ní pozdějších předpisů. Příspěvkové organizace jsou zpravidla zřizovány pro činnosti, je-

jichž cílem není dosažení zisku a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu. (Růžičková, 2009, s. 34) 

 

Zaměření praktické části bakalářské práce je na příspěvkovou organizaci zřízenou městem, 

proto další teoretické poznatky budou směřovány převážně na příspěvkové organizace 

územních samosprávných celků. 
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2 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ 

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nám 

říká: 

„(1) Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu.“ 

Zřizovatel PřO k jejím činnostem svěřuje majetek, který pak tato organizace spravuje, dále 

hospodaří s majetkem, který v průběhu existence získala (např. dary, dědictví atd.). Pří-

spěvková organizace zaznamenává a účtuje odděleně o majetku, který je jí svěřený do uží-

vání, a o majetku „vlastním“ (získaný v průběhu existence). (Boukal, 2009, s. 11) 

2.1 Specifika příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace má tyto zásadní specifika: 

- první specifikum - vazba na zřizovatele (hlavně jeho rozpočet). Zřizovatel posky-

tuje příspěvek na provoz zpravidla v návaznosti na výkony či na jiná kritéria po-

třeb. Příspěvková organizace je jmenovitě vedena v rozpočtu zřizovatele, ten s ní 

počítá a pokrývá její finanční potřeby; 

- druhé specifikum - existence rozpočtových a ostatních finančních účtů (příspěvků 

a dotací na provoz ze strany zřizovatele), 

- třetí specifikum – hospodaření na základě fondů, jedná se o zdroje krytí prostřed-

ků PřO (fondy majetkové, finanční a peněžní), 

- čtvrté specifikum – oddělené sledování nákladů a výnosů z hlediska hlavní a hos-

podářské činnosti. (Boukal, 2009, s. 12) 

2.2 Vznik, rozdělení, sloučení a zrušení příspěvkové organizace 

O zřízení, rozdělení, sloučení nebo zrušení příspěvkové organizace rozhoduje pouze zastu-

pitelstvo příslušného územně samosprávného celku. Daná pravomoc u obcí plyne ze záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), z § 84 odst. 2 písm. e), ve znění pozdějších 

předpisů, u krajů ze zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. O vzniku pak vydá zřizovatel zřizo-

vací listinu, ta musí obsahovat nutné minimální náležitosti. (Otrusinová a Kubíčková, 

2011, s. 25) 
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„Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází 

dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její maje-

tek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zruše-

ní organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, 

práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může 

dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele.“ (Česko, 2000) 

2.3 Zřízení příspěvkové organizace 

Zřízení příspěvkové organizace územně samosprávným celkem je plně v kompetenci da-

ných zastupitelstev. Tyto PřO se zapisují do obchodního rejstříku. K povinnosti zápisu 

bylo vydáno Sdělení Ministerstva financí o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací 

územních samosprávných celků do obchodního rejstříku. (Merlíčková Růžičková, 2011, 

s. 40) 

2.3.1 Zřizovací listina 

O zřizovací listině můžeme říct, že je základním dokumentem příspěvkové organizace. Ve 

zřizovací listině jsou ustanovena základní pravidla řízení PřO a má pro její organizaci 

a další fungování zcela zásadní význam. (Havlan, 2008, s. 38) 

§ 27 v odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb. udává: 

„Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: 

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

- název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo osoby poskytnuté 

správcem základního registru osob; název musí vylučovat možnost záměny s názvy 

jiných organizací, 

- vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

- označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

- vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předá-

vá k hospodaření, 

- vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 

hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené 

s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, 

rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále 

pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, 
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práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným 

subjektům a podobně, 

- okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou 

jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské mož-

nosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního 

účelu organizace a sleduje se odděleně,  

- vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.“ 

2.3.2 Hlavní a vedlejší činnost příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace provozuje hlavní činnost a činnost vedlejší. 

2.3.2.1 Hlavní činnost 

Hlavní činnosti příspěvkové organizace se dají definovat jako činnosti, pro kterou byla 

založena nebo zřízena. Příspěvková organizace není založena za účelem podnikání. Z toho 

vyplývá, že hlavní činnost je v zájmu zajištění veřejných statků nezisková, tedy nesplňuje 

jeden zásadních znaků podnikání. (Kopek, 2006, s. 8) 

2.3.2.2 Vedlejší činnost 

Jak již bylo zmíněno výše, podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdější předpisů, zřizovatel vy-

mezí ve zřizovací listině okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace, která navazu-

je na její hlavní účel. Zřizovatel ji povolí k tomu, aby mohla příspěvková organizace lépe 

využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost 

však nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace, pro nějž byla zřízena, a sleduje 

se odděleně. 

Smyslem povolení resp. vymezením doplňkové činnosti v zřizovací listině příspěvkové 

organizace je zájem zřizovatele (i příspěvkové organizace) o co nejefektivnější využití 

veškerého ekonomického potenciálu příspěvkové organizace, který má ve svěřeném majet-

ku i v odborné způsobilosti svých pracovníků. (Zprávy MF ČR, 2013, s. 2) 

Zákon č. 250/2000 Sb. v § 28 odst. 5 říká: „Pokud příspěvková organizace vytváří ve své 

doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel mů-

že organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.“  
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Jestliže zřizovatel své příspěvkové organizaci v její zřizovací listině vymezil okruhy do-

plňkové činnosti, učinil tak s vědomím, že tato doplňková činnost nebude ztrátová, ale na-

opak se díky tomuto sníží neziskovost příspěvkové organizace z hlavní činnosti. Proto 

má použití zisku neziskové činnosti pro činnost hlavní přednost. Neexistuje žádný právní 

předpis, který by omezoval příspěvkovou organizaci v časovém použití finančních pro-

středků pocházejících z doplňkové činnosti. Z toho vyplývá, že lze tyto prostředky 

v průběhu roku použít na dokrytí provozních nákladů v hlavní činnosti. (Zprávy MF ČR, 

2013, s. 2) 

2.4 Hospodaření příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získává vlastní činností 

(pro kterou byla zřízena), a s prostředky, které přijímá z rozpočtu svého zřizovatele. Hos-

podaří i s prostředky svých fondů, s financemi z doplňkové činnosti, dále i s dary od práv-

nických a fyzických osob, včetně finančních prostředků ze zahraničí. (Rektořík, 2007, 

s. 58) 

Příspěvková organizace, aby mohla financovat svoji činnost, si musí obstarávat kapitál 

z různých zdrojů. Jedná se o činnost získávání finančních prostředků na činnosti účetní 

jednotky a zároveň i splácení těchto finančních prostředků, pokud jsou ovšem návratné. 

Hovoříme-li o finančních prostředcích cizích (návratných), je nutné je vrátit i s úroky. Dal-

ší finanční prostředky, například získané od státu nebo zřizovatele, či z Evropské unie 

a jiných zahraničních fondů, jsou za určitých podmínek, které jsou dány smlouvou, nená-

vratné. V tomto případě hovoříme o transferech. (Máče, 2012, s. 177) 

Dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. příspěvková organizace dále hospodaří: 

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

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu a financování těchto 

výdajů, 

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

rých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanismu Ev-

ropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu 

švýcarsko-české spolupráce.“ 

Pokud však příspěvková organizace takto získané prostředky (transfery z EU či spolufi-

nancováni z EU) nespotřebuje do konce kalendářního roku, převede je do rezervního fondu 
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jako zdroje financování v následujících letech a může je použít pouze na stanovený účel. 

Tyto zdroje musí příspěvková organizace v rezervním fondu sledovat odděleně.  Pokud by 

prostředky nebyly použity na stanovený účel, podléhají finančnímu vypořádání se státním 

rozpočtem za rok, ve kterém byl splněn účel, na který byly poskytnuty. (Česko, 2000) 

2.4.1 Rozpočtová kázeň 

Při hospodaření s finančními prostředky se může příspěvková organizace dopustit i poru-

šení rozpočtové kázně (porušení rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo za-

držení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu), a to v těchto případech: 

- finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, použije v rozporu 

se stanoveným účelem, 

- do peněžního fondu převede více finančních prostředků, než rozhodl zřizova-

tel či než stanoví zákon, 

- své peněžní prostředky z peněžního fondu použije na jiný účel nebo v jiné výši, než 

stanoví zákon nebo jiný právní předpis, 

- své provozní prostředky použije na účel, na který měly být použity prostředky 

z peněžního fondu, 

- na platy překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků, 

- nebo neprovede odvod ve lhůtě stanovené zřizovatelem. (Česko, 2000) 

2.5 Úvěry 

Zástupcem externího financování jsou úvěry. Tyto zdroje plynou od subjektů, které stojí 

mimo účetní jednotku (státu nebo zřizovatele účetní jednotky). Zástupcem je bankovní 

úvěr, který představuje prodej peněž, v němž banka vystupuje jako věřitel a účetní jednot-

ka je v roli dlužníka. Další formou úvěru mohou být například krátkodobé finanční výpo-

moci. (Máče, 2012, s. 177) 

2.6 Transfery 

Pojem transfer vyjadřuje nejen poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, ale 

i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, hlavně 

v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv nebo státních fondů. Zejména 

dotace, granty, příspěvky a subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory 

či peněžní dary. 
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Transferem není přijetí či poskytnutí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů, daně, poplatky či obdobné dávky, pokuty a penále, odvody a ob-

dobné platby nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku jím zřizované 

příspěvkové organizace. (Máče, 2012, s. 179) 

Ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., § 54 odst. 1 transfery zahrnují: 

- příspěvek na provoz ze státního rozpočtu nebo odvod z provozu do státního rozpoč-

tu, 

- individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

- návratná finanční výpomoc, 

- odvod z odpisů, 

- dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Ev-

ropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto vý-

dajů, 

- dotace na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kte-

rých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů 

včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů. 

Příspěvek na provoz poskytuje zřizovatel své příspěvkové organizaci v návaznosti na vý-

kony popřípadě i jiná kritéria jejích potřeb. (Rektořík, 2007, s. 58) 

2.7 Fondy 

Fondy můžeme chápat jako formu interního financování, kdy se zdroje financování vytváří 

uvnitř účetní jednoty, a to jak provozní tak investiční činností. Jde o vlastní zdroje, které 

účetní jednotka získala převážně jako výsledek své činnosti, ale i formou transferu. Vytvá-

ření fondů je vázáno na tvorbě zlepšeného výsledku hospodaření. (Máče, 2012, s. 183) 

Zákon č. 250/2000 Sb. v § 29 udává: 

„(1) Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy 

- Rezervní fond, 

- Investiční fond, 

- Fond odměn, 

- Fond kulturních a sociálních potřeb. 

(2) Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.“ 
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Vyhláška č. 410/2009 Sb. v příloze určuje rozvahu příspěvkových organizací, ta udává 

následující členění peněžních fondů: 

- Fond odměn (411), 

- Fond kulturních a sociálních potřeb (412), 

- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413), 

- Rezervní fond z ostatních titulů (414), 

- Fond reprodukce majetku, investiční fond (416), 

- Ostatní fondy (419). 

Uvedené fondy jsou fondy peněžními, proto se předpokládá, že jejich krytí bude finanční-

mi prostředky. Krytím se zde rozumí, že součet jejich hodnot je roven stavu peněžních 

prostředků na „Běžném účtu“, který je zvýšen o nezaplacené pohledávky a snížen o neu-

hrazené závazky (vyjma hospodářské činnosti). V případě, že tato rovnost není splněna, 

je nezbytné ve výši rozdílu účtovat nekrytí fondu. (Máče, 2012, s. 184) 

2.7.1 Fond odměn 

Fond odměn se vytváří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

a to do výše jeho 80 %. Jeho maximální výše je však do 80 % objemu prostředků plateb 

stanovených zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem a peněžními dary, které jsou 

účelově určeny na platy. Zřizovatel schvaluje převod prostředků do fondu. Hradí se z něj 

odměny zaměstnanců a přednostně případné překročení prostředků na platy. (Česko, 2000) 

2.7.2 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Tvorbu a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb., 

o fondu kulturních a sociální ch potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v § 2 říká, že základní pří-

děl, kterým je fond tvořen, činí 1 % z ročního objemu nákladů na platy (náhrady platů) 

a na mzdy (náhrady mzdy), odměny za pracovní pohotovost, odměny a ostatní plnění 

za práci vykonanou v rámci odborného výcviku žákům učilišť (nezahrnují se ostatní osobní 

náklady), příjmem peněžních darů a náhrad od pojišťovny.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je užíván na pořízení hmotného majetku, který slouží 

kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců, půjčky zaměstnancům na bytové účely, so-

ciální výpomoci a půjčky, nákupy rekreačních poukazů, a na příspěvek na stravování, do-

volenou, kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport, příspěvek na pobytové náklady v rámci 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 

 

výměnných akcí, příspěvek na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření), pojistné 

na soukromé životní pojištění či příspěvek odborové organizaci. (Máče, 2012, s. 187) 

2.7.3 Rezervní fond 

Rezervní fond tvoří příspěvková organizace ze zlepšeného výsledku hospodaření snížené-

ho o případné převody do fondu odměn (rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku 

hospodaření) a peněžními dary, příjmy z prodeje majetku a odvody neoprávněně použitých 

nebo zadržených peněžních prostředků (rezervní fond tvořený z ostatních titulů). Výši pří-

spěvku schvaluje zřizovatel po skončení roku. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvková 

organizace vytvoří tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým 

provozním příspěvkem větší, než náklady provozní. Rozdělení zlepšeného výsledku hos-

podaření do rezervního fondu a do fondu odměn podléhá schvalovacímu procesu zřizova-

tele.  

Použití peněžních prostředků z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospo-

daření udává zákon, a to k: 

- dalšímu rozvoji své činnosti, 

- časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

- úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně 

- úhradě své ztráty za předchozí léta. (Česko, 2000) 

2.7.4 Fond reprodukce majetku, investiční fond 

Příspěvková organizace fond vytváří ze zlepšeného výsledku hospodaření, dále: 

- z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

- z přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku, 

- výnosy z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, 

- z darů a z výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické 

zhodnocení hmotného, nehmotného dlouhodobého majetku, 

- výnosy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla 

ve prospěch státu darem nebo děděním, 

- prostředky poskytnutými ze zahraničí určenými účelově na pořízení a technické 

zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.  

Dle § 31 odst. 2 zákona č. 250/2002 Sb. je fond čerpán na pořízení a na technické zhodno-

cení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (mimo drobného hmotného a ne-
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hmotného dlouhodobého majetku), na financování údržby a oprav majetku využívaného 

příspěvkovou organizací pro svou činnost, na splátky přijatých úvěrů či půjček na dlouho-

dobý majetek, popřípadě k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud odvod zřizovatel uložil.  

2.8 Právní úprava účetnictví 

Příspěvkové organizace se řídí zejména těmito zákony, vyhláškami a standardy: 

2.8.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je základním právním předpisem. Je rozdělen do sed-

mi částí. Část první udává obecná ustanovení (§ 1 - § 8), část druhá rozsah vedení účetnic-

tví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy (§ 9 - § 17), část třetí vymezuje účetní 

závěrku (§ 18 - § 23b), část čtvrtá způsoby ocenění (§ 24 - § 28), část pátá inventarizaci 

majetku a závazků (§ 29 – § 30), část šestá úschovu účetních záznamů (§ 31 - § 32) a část 

sedmá obsahuje ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 33 – 38a). 

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

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky 

Poslední změna vyhlášky č. 410/2009 Sb. je ze dne 20. prosince 2013. Je rozdělena na čty-

ři části – první část vymezuje předmět úpravy a působnost (§ 1 - § 2), druhá část účetní 

závěrku (§ 3 - § 54), třetí část některé účetní metody (§ 55 - § 75) a část čtvrtá pojednává 

o směrné účetní osnově (§ 76 - § 78). 

V § 1 nám vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje požadavky pro vedení účetnictví v plném 

a zjednodušeném obsahu:  

- způsob a rozsah sestavování účetní závěrky PřO,  

- uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, zá-

vazků a jiných pasiv v účetní závěrce (zahrnující i uspořádání, označování a obsa-

hového vymezení podrozvahových účtů), 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení výsledků hospodaření včetně nákladů 

a výnosů v účetní závěrce, 

- úprava a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze 

v účetní závěrce (zahrnující i informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu 

a rozpočtů územních samosprávných celků), 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#cast2
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563#cast2
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- úprava a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách 

vlastního kapitálu, 

- směrnou účtovou osnovu PřO, 

- účetní metody, hlavně způsoby oceňování a jejich použití (včetně oceňování soubo-

ru majetku), postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, 

tvorby a použití rezerv, 

- povinný vzor části účetní závěrky.  

V § 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nalezneme vymezení účetních jednotek, na které se vy-

hláška vztahuje: „Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) 

zákona, které jsou územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí (dále jen 

„svazky obcí“), regionálními radami regionů soudržnosti, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy podle rozpočtových pravidel a organizačními složkami státu“  

2.8.3 České účetní standardy č. 701 až 710 

Příspěvková organizace se řadí dle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví mezi 

vybrané účetní jednotky. Vybrané účetní jednotky jsou povinny při vedení účetnictví dodr-

žovat České účetní standardy a to č. 701 až č. 710. Těmito standardy ministerstvo financí 

ČR upravuje a sjednocuje účetní postupy. (Maderová Voltnerová, 2013, s. 5) 

Cílem standardů je tedy stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění poz-

dějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení záko-

na č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky, ve znění pozdějších předpisů, základní postupy při účtování za účelem docílení 

souladu při používání účetních metod vybranými účetními jednotkami. 

- Český účetní standard č. 701 Účty a zásady účtování a účtech – upravuje základní 

postupy účtování na účtech.  

- Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih – stanovuje zá-

kladní postupy účtování při otevírání a uzavírání účetních knih. 

- Český účetní standard č. 703 Transfery – vymezuje základní postupy účtování 

transferů.  

- Český účetní standard č. 704 Fondy účetní jednotky – stanovuje základní postupy 

účtování o fondech účetní jednotky podle § 27 vyhlášky.  

- Český účetní standard č. 705 Rezervy – určuje základní postupy účtování o tvorbě, 

zvýšení, snížení, použití a zrušení rezerv. 
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- Český účetní standard č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek – upravuje 

základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek. 

- Český účetní standard č. 707 Zásoby – vymezuje základní postupy účtování o zá-

sobách.  

- Český účetní standard č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku – stanovuje zá-

kladní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování těchto od-

pisů a oprávek, dále postupy pro změnu metody.  

- Český účetní standard č. 709 Vlastní zdroje 

- Český účetní standard č. 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek 

(Svobodová, 2012, s. 298 - 384) 
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3 DANĚ PLACENÉ PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI 

3.1 Základní pojmy 

Definice daně může mít více podob, nejčastěji používanou vystihl Široký (2008, s. 9) 

v knize Daňové teorie: s praktickou aplikací, která definuje „…daň jako povinnou, záko-

nem předem stanovenou částku, kterou se odčerpává na nenávratném principu část nomi-

nální důchodu ekonomickému subjektu“. Daně jsou placené dvojím způsobem, buď pravi-

delně (např. důchodové daně), nebo můžou být zaplaceny jednorázově při naplnění určité 

skutečnosti (např. daň darovací). Můžeme říct, že daň představuje transfer finančních pro-

středků od soukromého k veřejnému sektoru, jelikož daněmi se odnímají příjmy soukro-

mému sektoru, aby se jejich výnosy mohly stát příjmem veřejných rozpočtů. 

Rozlišuje se osoba plátce daně a poplatníka daně. Za plátce daně se považuje ten, kdo má 

ze zákona povinnost daň zaplatit, případně vybrat, zkontrolovat a odvést. Zatímco poplat-

ník daně je osoba, k jejíž títi daň připadne, ta, která nese daňové břemeno. (Široký, 2008, 

s. 10) 

3.1.1 Funkce daní 

Daně mohou plnit nebo plní celou řadu funkcí, nejdůležitější jsou: 

- fiskální – je primární funkcí daně, vyjadřuje schopnost naplnit veřejný rozpočet, 

- alokační – vyplývá ze selhání tržních mechanizmů na některých trzích, 

- redistribuční – vychází ze skutečnosti, že rozdělení důchodů ve společnosti na zá-

kladě tržních mechanizmů může být pro společnost neakceptovatelné, i když tržně 

efektivní. Daň plní funkci vhodného nástroje pro zmírnění rozdílů v důchodech 

jednotlivých subjektů (ve větší míře je vybírána daň od bohatších, to umožňuje stá-

tu prostřednictvím transferů zvyšovat příjmy chudším), 

- stimulační – využívá toho, že daně jsou vnímány většinou jako újma, stát proto 

subjektům poskytuje různé formy daňových úspor a na druhé straně je vystavuje 

vyššímu zdanění, pokud se např. chovají nezodpovědně, 

- stabilizační – tato funkce funguje jako opatření ke zmírnění výkyvů ekonomického 

cyklu. (Vančurová, 2014, s. 11 – 13) 
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Daně ČR

přímé

z příjmů

majetkové

z nemovitých 
věcí

z nabytí 
nemovitých věcí

silniční daň

nepřímé

z přidané 
hodnoty

spotřební

z lihu

z piva

z vína

z tabáku

z paliv a maziv

3.1.2 Rozdělení daní v České republice 

Od počátku roku 2014 proběhla změna v České republice v daňových zákonech. Zákon 

č. 357/1992 Sb., který upravoval daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí byl 

s účinností od 1. 1. 2014 zrušen. Daň dědická a darovací je nyní zahrnuta do daně z příjmů. 

K dani dědické se vztahovalo osvobození poplatníků v I. a II. Skupině dle příbuzenského 

vztahu (tj. příbuzní v řadě přímé a pobočné). Tato osvobození se rozšířilo i na poplatníky 

ve III. Skupině (všichni ostatní), což znamená, že se tato daň už nebude platit. Podmínky 

osvobození pro poplatníka daně darovací zůstávaní obdobné. Situace k 1. lednu 2014 je 

tedy následující: 

- daň dědická byla zrušena, dědictví se nyní vnímá jako bezúplatné nabytí a je dle 

§ 4a zákona o daních z příjmů od daně z příjmů osvobozeno, 

- dary, nově označované jako bezúplatné příjmy, jsou začleněny do kategorie ostat-

ních příjmů v zákoně o daních z příjmů (§ 10), 

- daň z převodu nemovitostí byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. trans-

formována na daň z nabytí nemovitých věcí 

- Od 1. 1. 2014 je tedy v České republice platné následující členění daní. 

 Schéma 1 Členění daní v České republice 
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3.2 Daň z příjmů 

Daň z příjmů upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon je rozdělen do šesti částí a část druhá, od § 18 dále, se zabývá daní 

z příjmů právnických osob, řeší také záležitosti neziskových organizací. 

3.2.1 Výsledek hospodaření a základ daně 

Schéma 2 Postup při zjištění základu daně 

 

zdroj: Stuchlíková a Komrsková, 2011, s. 48 

Základ daně 

Základ daně se zjistí jako rozdíl mezi příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a příjmů osvobozených od daně, a náklady, při respektování jejich věcné a časové 

souvislosti v daném zdaňovacím období. Rozdíl se následně upraví podle zákona 

č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (Česko, 1992) 
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Příjmy, které jsou součástí základu daně, mohou pocházet ze ziskové hlavní činnosti, tak 

i z výdělečné doplňkové činnosti. Zákon o daních z příjmů příspěvkových organizacím 

ukládá povinnost vést v účetnictví odděleně jednotlivé kategorie příjmů (kterou nejsou 

předmětem daně, příjmy, kterou jsou předmětem daně a dále příjmy, které jsou od daně 

osvobozeny od příjmů, které nejsou předmětem daně. 

K zjištění základu daně slouží výpočet hospodářského výsledku, může to být buď zisk, 

nebo ztráta. Pokud dojdeme k zisku, hovoříme o tzv. „zlepšeném výsledku hospodaření“ 

naopak však, pokud nám vyjde ztráta, hovoříme o tzv. „zhoršeném výsledku hospodaření“. 

3.2.2 Předmět daně 

V zákoně o dani z příjmů je nově vymezen veřejně prospěšný poplatník, na toto vymezení 

navazuje § 18a zákona, který upravuje zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně pro-

spěšných poplatníků. V odst. 1 toto ustanovení vymezuje příjmy, které nejsou u veřejně 

prospěšných poplatníků předmětem daně, dále v odst. 2 příjmy, které jsou předmětem daně 

naopak vždy.  Toto ustanovení zároveň rozděluje veřejně prospěšné poplatníky na ty, 

u nichž je uplatňován tzv. úzký základ daně a ty, u kterých je tzv. široký základ daně (ta-

kové, u nichž jsou předmětem daně všechny příjmy, ale s výjimkou investičních dotací). 

Příspěvková organizace spadá do skupiny, ve které se uplatňuje zdanění pouze některých 

druhů příjmů, které plynou hlavně z doplňkové či z jiné činnosti PřO. (Morávek, Prokůp-

ková, 2014, s. 43) 

Předmětem daně tedy dle § 18a odst. 2, zákona o daních z příjmů, budou vždy příjmy 

z reklamy, z členského příspěvku (s osvobozením podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP  - tyto 

osvobozené příjmy uvedu podrobněji níže), z nájemného, s výjimkou nájmu státního ma-

jetku, a nově též příjmy ve formě úroků. To znamená, že jsou předmětem daně úrokové 

příjmy, ale současně se musí brát v potaz § 36 odst. 9 ZDP, podle kterého se u veřejně pro-

spěšného poplatníka uplatní na úrokový příjem z účtu zvláštní sazba daně ve výši 19 %. 

Zdaňovat je tedy bude plátce těchto daní příjmů srážkovou daní, z čehož vyplývá, že tyto 

příjmy samy o sobě nepovedou k povinnosti podat daňové přiznání. Zmíněná úprava, která 

zdaňuje zvláštní sazbou, se netýká všech veřejně prospěšných poplatníků, avšak PřO patří 

mezi ty, u kterých uplatňována bude. (Morávek, Prokůpková, 2014, s. 44) 

Další změnou od roku 2014, která ovlivňuje předmět daně je ta, že došlo ke zrušení daně 

dědické a daně darovací. Příjmy z darování jsou podřízeny pod daň z příjmů (zákon 

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
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předpisů, byl zrušen). Ze zákona je tedy vypuštěna úprava, která se týkala vyloučení 

z předmětu daně příjmy, kterou budou získané děděním či darování. Velká část těchto pří-

jmů je nyní osvobozena od daně podle § 19b ZDP. (Morávek, Prokůpková, 2014, s. 46) 

U PřO jsou vždy předmětem daně příjmy z doplňkové činnosti, a to bez ohledu na výsle-

dek této činnosti, tzn., že příjmy z této činnosti budou po snížení o související daňově 

uznatelné náklady pokaždé součástí základu daně PřO. I z nyní zmíněného důvodu v § 18a 

dost. 4 ZDP předepisuje neziskovým poplatníkům povinnost, aby vedli účetnictví tak, aby 

nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně 

a příjmy, které předmětem daně nejsou nebo jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Toto platí 

obdobně i u vykazování nákladů (výdajů). Příjmy z doplňkové činnosti jsou též vedeny 

a vykazovány zvlášť. (Morávek, Prokůpková, 2014, s. 48) 

3.2.3 Osvobození od daně 

V souladu s § 19 odst. 1 písm. a) ZDP je od daně osvobozen bezúplatný příjem z nabytí 

dědictví či odkazu, jiné podmínky nejsou určeny (tzn., že se jedná o univerzální osvoboze-

ní těchto příjmů). U právnických osob včetně PřO se tyto příjmy vyskytují většinou docela 

výjimečně. Pokud se však u PřO vyskytne, bude vyloučen ze základu daně jako osvoboze-

ný příjem od daně. (Morávek a Prokůpková, 2014, s. 46) 

V případě příjmů z darování jsou tyto příjmy osvobozeny jedině u veřejně prospěšných 

poplatníků, tak jak je uvedeno ve zmíněném § 17a ZDP, jestliže tyto příjmy jsou nebo bu-

dou použity k účelům vymezeným v § 15 odst. 1 nebo v § 20 odst. 8 ZDP (na účely, které 

umožňují uplatnit dar jako položku snižující základ daně – na vědu a vzdělávání, výzkum-

né a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, požární ochranu, na podporu a ochranu 

mládeže a dále) nebo jeho kapitálové dovybavení. (Morávek a Prokůpková, 2014, s. 46) 

Bezúplatný příjem by měl být použit na účel, pro který byl získaný, pokud by tento účel 

nebyl naplněn, nárok na osvobození zaniká a je nezbytné postupovat dle § 23 odst. 3 písm. 

a) bod 3 ZDP a o danou částku navýšit základ daně ve zdaňovacím období či období, 

za které se podává daňové přiznání, ve kterém k porušení došlo. Dle § 19b odst. 3 zákona 

o daních z příjmů se veřejně prospěšný poplatník může rozhodnout, že osvobození daru 

neuplatní (důvodem může být možnost uplatnění souvisejících nákladů jako daňově uzna-

telných). V případě, že je příjem osvobozen, je u souvisejících nákladů nutné postupovat 

dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP a tyto náklady považovat za daňově neuznatelné, ale pokud 

osvobození uplatněno není, neuplatňuje se ani ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP 
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na související náklady. Rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění nelze později změnit. (Mo-

rávek a Prokůpková, 2014, s. 47) 

Dále se osvobozuje bezúplatný příjem plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo 

charitativní účel a bezúplatný příjem přijatý z veřejné sbírky. Podle § 19 odst. 1 písm. 

a) ZDP jsou osvobozeny od daně i některé členské příspěvky přijaté řadou veřejně pro-

spěšných poplatníků. Tato úprava má význam hlavně u PřO ve školství, kde tyto většinou 

spolupracují se spolky typu sdružení rodičů a přátel školy. 

3.2.4 Příjmy, které nejsou předmětem daně 

Příjmy, které nejsou předmětem daně ZDP vyjmenovává zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, v § 18a odst. 1 takto: 

„U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně: 

a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené 

podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší, 

b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů, 

c) podpora od Vinařského fondu, 

d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci 

nebo kraji, 

e) úplata, která je příjem státního rozpočtu za: 

1. převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu 

a státními organizacemi, 

2. nájem a prodej státního majetku, 

f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi.“  

3.2.4.1 tzv. třicetiprocentní odpočet 

Příspěvkové organizace si mohou základ daně dle § 20 odst. 7 snížit až o 30 %. Pokud by 

činilo 30 % základu daně částku nižší, než je 300 000 Kč, může si PřO odečíst 300 000 Kč, 

maximálně však do výše základu daně. Uplatnění třicetiprocentního odpočtu je podmíněno 

použitím prostředků získaných touto úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů souvise-

jících s činnostmi, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně, a to během tří bezpro-

středně následujících zdaňovacích období.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 36 

 

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELEC NA 

HANÉ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organiza-

ce, se sídlem Sportovní ul. č. p. 850, 798 41 Kostelec na Hané, vnikla 1. ledna 2002, právní 

subjektivitu (příspěvková organizace) nese od 1. ledna 1996. Zřizovatelem PřO je Město 

Kostelec na Hané, IČO 00288373, se sídlem Jakubské nám. č. p. 138, 798 41 Kostelec 

na Hané. Historie školy však sahá až do 17. století, kdy jsou o ní první zmínky. Budova 

školy, ve které je nyní umístěn první stupeň, byla postavena roku 1909, sídlí na ulici Ja-

kubské náměstí 106, roku 1997 byla otevřena nová budova základní školy na adrese Spor-

tovní 850, kam byl přestěhován celý druhý stupeň. Mateřská škola je umístěna v další bu-

dově, na ulici Sportovní 797, stravovna a družina je provozována tamtéž. 

V současnosti má škola 57 stálých zaměstnanců, viz tabulka 1. 

 

Tabulka 1 Přehled stálých zaměstnanců v roce 2014 

Zaměstnanci 
Pedagogičtí  
pracovníci 

Ostatní  
pracovníci 

Pracovníci doplň-
kové činnosti 

Stálí pracovníci 
celkem 

Počet 35 18 4 57 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

4.1 Hlavní činnost 

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov, příspěvková organiza-

ce, byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, zabezpečuje rozumovou 

výchovu ve smyslu vědeckého poznání. Vykonává činnost i mateřské školy, ta poskytuje 

rozvoj osobnostních struktur dítěte předškolního věku. Svou činnost doplňuje provozem 

školní družiny a školního stravování. Školní jídelna s kuchyní pro školní stravování 

je umístěna v nové budově na ulici Sportovní 850. Základní škola má vypracovaný vzdělá-

vací program  ŠVP „Žáci žákům“ pro 1. – 9. ročník s platností od 1. září 2007. Dále má 

zpracován i vzdělávací program pro mateřskou školu, tato výchovně vzdělávací práce se 

uskutečňovala podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

čj. 32405/2004 – 22 a ze zásad projektu doporučeného MŠMT ČR čj. 17147/95-24 Zdravá 

mateřská škola a projektu „Začít spolu“. Příspěvková organizace vykonává dále činnost 

zařízení školního stravování a školní družiny. 
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Vytíženost školských zařízení je znázorněna v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Přehled využití kapacit školských činností v roce 2014 

Kapacita 
Plán 

Skutečný stav 
k 30. 6. 2014 

MŠ 120 děti 104 dětí 

ZŠ 600 žáků 352 žáků 

ŠD 90 žáků 90 žáků 

ŠJ 710 jídel 400 jídel/den 

 zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

 V současné době je ve škole 18 tříd a navštěvuje ji 352 žáků, z toho 202 žáků prvního 

stupně a 150 žáků stupně druhého, kapacita školy je zaplněna z 59 %. Mateřská školka 

je naplněna z 87 %, avšak díky vyhlášce 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých je to 

nyní maximální možná kapacita, školní družina má kapacitu zaplněnu ze 100 %. Školní 

jídelna je vytížená na porce z 56 %. 

Dle zřizovací listiny, v souladu s hlavním účelem, zřizovatel umožnil organizaci zajišťovat 

nebo vykonávat tyto činnosti: 

- pronájem bytových a nebytových prostor, částí nemovitostí nebo jiných prostor tře-

tím osobám za úplatu, a to: 

o pronájem služebních bytů, jednotlivých místností školy a jejich částí, 

o pronájem zařízení speciálních učeben, 

o pronájem přístrojů, 

o pronájem půdních a střešních prostor, 

- poskytování bezplatného užívání majetku zřizovatele svěřeného organizaci, a to na 

základě smluvního vztahu se třetími osobami po schválení příslušným orgánem 

města Kostelec na Hané, 

- pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorských činností 

pro třetí osoby za úplatu. (zdroj: interní materiály školy) 
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4.2 Doplňková činnost 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, každá PřO může po udělení souhlasu od zřizovatele 

vedle hlavní činnosti vykonávat i činnost doplňkovou. 

ZŠ a MŠ Kostelec na Hané jako doplňkovou činnost provozuje hostinskou činnost -

stravovnu. Stravovna s vlastní kuchyní je umístěna v areálu mateřské školy, prostory 

a činnost stravovny jsou tímto odděleny od stravování pro hlavní činnost. Zde se stravují 

zájemci z řad občanů či firem z Kostelce a okolních vesnic, matky na mateřské dovolené 

a důchodci. Jídlo si mohou odebrat domů v jídlonosičích, konzumovat v místě výdeje nebo 

si je nechat přivézt do místa bydliště. Dovoz obědů však už není v činnosti PřO, ale zajištu-

je jej služby města Kostelec na Hané. 

4.3 Majetek příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví a s majetkem ve vlast-

nictví zřizovatele.  

Ve svém vlastnictví má hmotný majetek získaný od cizích subjektů darem, dědictvím 

a majetek pořízený z vlastních zdrojů (z doplňkové činnosti či z účelových dotací jiných 

subjektů). 

Z představení PřO vyplývá, že škola má k dispozici několik objektů, a to budovu 1. stupně, 

na adrese Jakubské nám. 106, budovu 2. stupně se sportovní halou a školní jídelnou na 

adrese Sportovní 850 a budovu mateřské školy s adresou Sportovní 797. V budově mateř-

ské školy příspěvková organizace provozuje stravovnu. Budovy jsou v majetku zřizovatele 

a škola je spravuje a užívá. Zřizovatel je PřO předal do správy k jejímu vlastnímu hospo-

dářskému využití na základě smluv o výpůjčce, a to ze dne 1. 1. 1996, dodatkem 

ke smlouvě o výpůjčce ze dne 1. 1. 1998 a smlouvou ze dne 24. 9. 2002. 
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5 HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

KOSTELEC NA HANÉ 

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané používá k účtování ve sledovaném roce 

2014 směrnou účtovou osnovu zveřejněnou Ministerstvem financí České republiky 

v novele vyhlášky č. 410/2009 Sb. – ve vyhlášce č. 301/2014 Sb. Ze dne 11. prosince 

2014. Směrná účtová osnova používaná PřO je obsažena v příloze této práce. 

5.1 Úvěry 

Úvěry jsou externí zdroje financování. Analyzovaná účetní jednotka nevyužívá ke svému 

financování dlouhodobé úvěru, které by byly zachyceny na pasivním účtu 451, cizí zdroje, 

ani ve formě krátkodobých úvěru, účet 281, či jiných krátkodobých půjček, účet 289. 

5.2 Transfery a finanční zdroje 

Příspěvková organizace je povinna s přijatými transfery hospodařit tak, aby plnila určené 

úkoly co nejhospodárnějším způsobem, užívala příspěvky na krytí nezbytných potřeb a na 

opatření, které se zakládají na právních předpisech. Hospodařila tak, aby dosahovala efek-

tivním způsobem plánovaných výnosů. (zdroj: interní materiály školy) 

Příspěvková organizace využívá při hospodaření i jiné zdroje, než transfery z rozpočtů 

zřizovatele či státu. Následuje přehled finančních zdrojů v roce 2014 sledované příspěvko-

vé organizace v členění na hlavní a vedlejší činnost. 

5.2.1 Hlavní činnost – zdroje financování 

Tržby z prodeje služeb a tržby z pronájmu – nezanedbatelnou část příjmů tvoří tržby 

z prodeje služeb. Tento titul se skládá z tržeb za stravné, sportovní aktivity a školné za do-

cházku v mateřské škole a školní družině. Získaná částka z prodeje služeb činí 9 % z cel-

kových příjmů organizace. Tržby z pronájmu má příspěvková organizace na základě pro-

nájmu služebního bytu, tělocvičny, bufetu apod. 

Dotace ze státního rozpočtu – zahrnuje příspěvek na přímé vzdělávací náklady, rozvojový 

program MŠMT, vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 

pro žáky se zdravotním postižením, na podporu výuky vzdělávacího programu, na zvýšení 

platů pedagogických pracovníků regionálního školství, na asistenty pedagogů pro děti, 

žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. Nejprve dotace obdrží kraj, ten dále poskyt-
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ne dotaci městu a to poskytuje příspěvek dané škole. Ve sledovaném roce obdržela organi-

zace příspěvek ve výši 17 591 883 Kč. Podrobné členění je uvedeno v tabulce č. 4. 

Příspěvek od zřizovatele – zřizovatel poskytuje finanční prostředky ze svého rozpočtu pří-

spěvkové organizaci na zajištění provozu školy, dále pak na plat a na odměny za práci vy-

konanou na základě dohod, na náklady odvodů do sociálních a zdravotních fondů. Zřizova-

tel může poskytnout příspěvek i na investice. Návrh rozpočtu, který byl školou předložen 

na rok 2014 ve výši 4 302 320 Kč na činnost organizace, byl zřizovatelem ponížen na cel-

kovou částku 4 100 000 Kč. Z toho však částka ve výši 98 000 Kč byla určena pro doplň-

kovou činnost, a to konkrétně na výmalbu a výměnu oken ve školní stravovně v budově 

MŠ, pro hlavní činnost tedy byla vymezena částka 4 002 000 Kč. Tato částka zahrnovala 

odpisy ve výši 51 020 Kč, během roku ale byla na základě potřeb organizace ještě navýše-

na. V roce 2014 tedy poskytl zřizovatel Základní škole a mateřské škole Kostelec na Hané 

příspěvek na provoz v celkové výši 4 148 223 Kč. Hlavní část, více jak 96 %, tvoří částka 

čerpaná v souvislosti s předmětem činnosti organizace, dále přispívá na odpisy, popřípadě 

na specifické situace, které nastanou. V roce 2014 dostala příspěvek na rozdělení 9. roční-

ků. Příspěvek od zřizovatele byl naplňován a umožnil tak plánované financování činnosti 

školy. 

Ostatní zdroje z hlavní činnosti – v této položce jsou zahrnuty výnosy z prodeje materiálu 

dlouhodobého hmotného majetku, ostatní výnosy z činnosti či ostatní finanční výnosy. 

Prostředky z programu EU – tyto prostředky sledovaná příspěvková organizace nevyužívá. 

 

Tabulka 3 Zdroje financování hlavní činnosti v roce 2014 

Tržby z prodeje služeb 2 177 446,91 Kč 

- stravné 1 817 763,81 Kč 

- sportovní aktivity 214 975,10 Kč 

- školné MŠ a ŠD 144 708,00 Kč 

Tržby z pronájmu 103 222,50 Kč 

Čerpání fondů 50 158,00 Kč 

Transfery - příspěvek ze státního rozpočtu 17 591 883,00 Kč 

Transfery - příspěvek od zřizovatele 4 148 223,00 Kč 

-hlavní činnost 3 950 980,00 Kč 

-dotace na rozdělení 9. ročníků 143 548,00 Kč 

-odpisy 53 695,00 Kč 

Ostatní zdroje hlavní činnost 304 413,37 Kč 

Celkem 24 375 346,78 Kč 
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Nejvýraznější část zdrojů financování u příspěvkové organizace tvoří dotace ze státního 

rozpočtu, takto získaná částka činí 72 % všech příjmů za daný rok. Další významnější 

částkou se podílí na financování zřizovatel, a to ve výši 17 % všech příjmů.  

 

 

Graf 1 Zdroje financování hlavní činnosti PřO v roce 2014, zdroj: interní materiály školy, 

vlastní zpracování 

 

V následující tabulce je uvedeno finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpoč-

tu Krajského úřadu Olomouckého kraje za rok 2014, tyto dotace PřO zachycuje na účtu 

672. Přehled uvádí výši dotace převedenou poskytovatelem na účet příjemce, Základní 

školy a mateřské školy Kostelec na Hané, do 31. 12. 2014, v dalším sloupečku je uvedena 

skutečná výše použitých prostředků z poskytnuté dotace, také k 31. 12. 2014. Poslední 

sloupec zachycuje vratku dotace při finančním vypořádání. Vratka je pouze v případě do-

tace na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky 

se zdravotním postižením, kdy bylo poskytnuto 8 000 Kč a pročerpáno pouze 7 890 Kč. 
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Tabulka 4 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2014 

Položka 
Poskytnuto  Čerpáno  Vratka dotací při  

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 fin. vypořádání 

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM 17 591 883,00 Kč 17 591 773,00 Kč 110,00 Kč 

z toho: 

Přímé náklady na vzdělávání 17 324 400,00 Kč 17 324 400,00 Kč 0,00 Kč 

Rozvojový program MŠMT pro děti 
-cizince ze 3. zemí 

5 070,00 Kč 5 070,00 Kč 0,00 Kč 

Vybavení škol pomůckami kompen-
začního a rehab. charak. pro žáky 
se zdravotním postižením 

8 000,00 Kč 7 890,00 Kč 110,00 Kč 

Podpora výuky vzdělávacího pro-
gramu "Další cizí jazyk" 

9 300,00 Kč 9 300,00 Kč 0,00 Kč 

Zvýšení platů pedagogických pra-
covníků reg. školství 2014 

29 274,00 Kč 29 274,00 Kč 0,00 Kč 

Zvýšení platů pedagogických pra-
covníků regionálního školství 

90 917,00 Kč 90 914,00 Kč 0,00 Kč 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a 
studenty se soc. znevýhodněním 

124 925,00 Kč 124 925,00 Kč 0,00 Kč 

INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

DOTACE CELKEM 17 591 883,00 Kč 17 591 773,00 Kč 110,00 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

5.2.2 Hlavní činnost - čerpání zdrojů 

Získané zdroje financování příspěvková organizace musí čerpat v souladu se všemi plat-

nými předpisy. Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané zdroje čerpala řádným 

způsobem, byly využity účelně, hospodárně a efektivně pro svoji činnost, v souladu 

se schváleným rozpočtem. 

Spotřeba materiálu – v roce 2014 částka spotřebovaná z tohoto titulu činila 

2 528 334,23 Kč. Spotřeba se skládá z nákladů na nákup potravin pro stravování z hlavní 

činnosti, ta činila největší část ze spotřeby materiálu, a to 1 595 053,73 Kč, nákladů na 

nákup učebnic a učebních pomůcek do výuky a nákladů na provoz hlavní činnosti (kance-

lářské potřeby, hygiena a úklid, pohonné hmoty).   

Spotřeba energie – zachycuje náklady na energie spotřebované na provoz budov pro hlavní 

činnosti (plyn, vodné, stočné, elektrická energie). Spotřeba energie za rok 2014 činí částku 

1 708 249 Kč. 
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Mzdy a sociální pojištění spojené se mzdou – položka zahrnuje mzdy zaměstnanců i mzdy 

pro osoby, které jsou zaměstnány z titulu dohod. Náklady na mzdy ve výši 13 388 857 Kč 

tvoří více jak polovinu všech čerpaných zdrojů na hlavní činnosti. Dohromady s náklady 

na sociální pojištění tvoří položka tři čtvrtiny z celkové částky zdrojů. 

Náklady dlouhodobého drobného hmotného majetku – zde jsou zachyceny zdroje, které se 

čerpaly na dovybavení pomůcek pro výuku cizího jazyka (učebnice, software).  

Ostatní náklady hlavní činnosti – položka zahrnuje mimo jiné i náklady spojené se stravo-

váním zaměstnanců zachyceným na účtu 527 – Zákonné sociální náklady, cestovné a ná-

klady na reprezentaci. Částky zachycené na účtech 518 – Ostatní služby a 549 – Ostatní 

náklady z činnosti reprezentují nevyšší výdaje v této oblasti. V ostatních službách je za-

chycen například náklad na revize (komínů, vzduchotechniky, výtahů). 

 

Tabulka 5 Přehled čerpaných zdrojů z hlavní činnosti v roce 2014 

Spotřeba materiálu 2 528 334,23 Kč 

- potraviny do školní jídelny 1 595 053,73 Kč 

- pomůcky do výuky 393 386,48 Kč 

- na provoz hlavní činnosti 539 894,02 Kč 

Spotřeba energie 1 708 249,00 Kč 

Opravy a udržování 391 887,08 Kč 

Náklady na mzdy 13 388 857,00 Kč 

Sociální náklady spojené se mzdou 4 504 204,00 Kč 

- zákonné sociální pojištění 4 450 581,00 Kč 

- jiné sociální pojištění 53 623,00 Kč 

Odpisy 53 695,00 Kč 

Náklady dl. drobného hmotného majetku 420 048,44 Kč 

Ostatní náklady hlavní činnosti 1 220 874,05 Kč 

Celkem 24 216 148,80 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Z celkové výše čerpaných zdrojů nejvýznamnější část zabírá částka čerpána na mzdy za-

městnancům příspěvkové organizace a dále na odvody státu na povinném sociálním pojiš-

tění. Tato částka činí 74 % čerpaných zdrojů. Nezanedbatelnou část tvoří i nákladový účet 

spotřeba materiálu, který činí 2 528 334,23 Kč ve sledovaném roce, v procentním vyjádře-

ní plní 10 % z čerpaných zdrojů na hlavní činnost. Dále související s provozem budov spo-
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třeba energií 7 % a ostatní náklady z hlavní činnosti tvoří 5 % z celkových čerpaných zdro-

jů. 

 

Graf 2 Čerpání zdrojů z hlavní činnosti PřO v roce 2014, zdroj: interní materiály školy, 

vlastní zpracování 

 

5.2.3 Doplňková činnost 

V doplňkové činnosti organizace hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní čin-

nosti. V roce 2014 však zřizovatel poskytl na tuto činnosti i příspěvek ze svého rozpočtu 

ve výši 98 000 Kč na výmalbu a výměnu oken ve školní stravovně v budově MŠ. Transfer 

od zřizovatele je zachycen na účtu 672 s analytickým členěním v doplňkové činnosti 0100.  

Hospodaření příspěvkové organizace v doplňkové činnosti je podrobněji rozebráno v kapi-

tole 5. 4 Doplňková činnost. 

5.3 Hospodaření s fondy a jejich účtování 

Fondy jsou forma vlastního financování, zdroje financování provozní a investiční činnosti 

se tvoří uvnitř účetní jednotky. Jejich čerpání podléhá ve většině případů u organizace 

schvalovacímu procesu u zřizovatele, ten může jejich čerpání i omezit.  
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5.3.1 Fond odměn 

Fond odměn PřO zachycuje na pasivním účtu vlastního kapitálu 411, je tvořen ze zlepše-

ného výsledku hospodaření organizace. Tvorbu fondu provádí účetní jednotka až po schvá-

lení výsledku hospodaření zřizovatelem. Příděl do fondu také schvaluje zřizovatel, navrho-

vaná částka příspěvkovou organizací se může lišit od částky, která bude schválena a do 

fondu přidělena. Přednostně z něj hradí případné překročení prostředků na platy, dále 

je určen na výplatu odměn zaměstnancům. 

Způsob účtování fondu odměn příspěvkové organizace znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 6 Přehled možných účetních transakcí fondu odměn 

  Název operace MD / DAL 

1. vyúčtování nároku na příděl do fondu ze 
zlepšeného výsledku hospodaření 

431 / 411 

2. překročení mzdových prostředků 

a) předpis úhrady překročení (sankce) 549 / 347, 349 

b) použití fondu 411 / 648 

c) úhrada překročení z bankovního účtu 347, 349 / 241 

3. čerpání fondu na odměny (předpis) 521 / 331 

4. použití fondu k úhradě odměn 411 / 648 

5.  výplata odměn 331 / 241 

6. zdravotní a sociální pojištění 331 / 336 

7. úhrada pojištění 336 / 241 

zdroj: Nováková, 2014, s. 138 – 139 

 

Stav fondu odměn k 1. 1. 2014 vykazoval 8 193 Kč. Po schválení zřizovatelem bylo 

do fondu přiděleno 70 000 Kč (což je 38 %) ze zlepšeného výsledku hospodaření. Škola 

tuto částku navrhovala, zřizovatelem byla plně odsouhlasena. Prostředky fondu odměn má 

účetní jednotka kryty finančními prostředky, krytí má rozlišeno samostatnou analytikou 

241/31. 

Předpis účtování znázorňuje tabulka číslo 7. 
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Tabulka 7 Účtování ve fondu odměn sledované PřO v roce 2014 

  Název operace Částka v Kč MD / DAL 

  Počáteční stav fondu odměn k 1. 1. 2014 8 193,00 Kč   

1. příděl do fondu 70 000,00 Kč 431 / 411 

  Konečný stav fondu odměn k 31. 12. 2014 78 193,00 Kč   

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Příspěvková organizace v roce 2014 účtovala o fondu takto: ve fondu proběhla pouze jedna 

transakce, a to příděl ve výši 70 000 Kč. Čerpání z fondu neproběhlo, což znamená, 

že příspěvková organizace v roce 2014 nepřekročila prostředky určené na platy.  

K 31. 12. 2014 ve fondu zůstalo 78 193 Kč, tento zůstatek se převádí do dalšího období 

5.3.2 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond je sledován na účtu 412, tvoří se odlišným způsobem, než ostatní. Tvorba je možná 

pouze z nákladů organizace základním přídělem (z rozpočtu běžného roku). Dle ustanovení 

vyhlášky číslo 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, v § 3, které se týká peněžních prostředků fondu, mají být peněžní prostředky 

uloženy na samostatném účtu u banky. PřO musí mít zřízen samostatný běžný účet, o němž 

účtuje dle směrné účtové osnovy na samostatném účtu 243 – Běžný účet FKSP. Pokud 

příspěvková organizace má příjmy a výdaje do fondu v hotovosti, má samostatnou pokla-

du, tak musí být rozdělena analytikou k účtu 261 – Pokladna. 

Příklady účtování ve fondu uvádí následující tabulka.  
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Tabulka 8 Přehled možných účetních transakcí FKSP 

1. příděl do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů organizace na 
platy a na mzdy (bez ostatních osobních nákladů) 

a) provozní náklad 527 / 412 

b) převod finančních prostředků do FKSP - 
výpis z běžného účtu 

262 / 241 

c) výpis z účtu FKSP 243 / 262 

2. příjem peněžního daru 243 / 412 

3. náhrady od pojišťovny 

a) předpis 377 / 412 

b) přijatá náhrada 243 / 377 

4. nákup rekreačních poukazů 412 / 243 

5. úhrada části ceny rekreačních poukazů za-
městnanci 

243 / 412 

6. půjčka zaměstnancům z fondu - předpis 
pohledávky 

335 / 243 

7. částečná splátka půjčky 243 / 335 

8.  splátka srážkou ze mzdy 331 / 335 

9. příspěvek na stravování formou snížení nákladů provozu 

a) výpis z účtu FKSP 412 / 243 

b) výpis z běžného účtu 241 / 518 

10. připsaný úrok z účtu FKSP 243 / 378 

11. poplatky za vedení účtu FKSP 377 / 243 

12. převod úroků z FKSP na běžný účet 241 / 662 

13. výpis z účtu FKSP (lze provést jednou část-
kou čtvrtletně k datu sestavení rozvahy) 

378 / 243 

14. převod výše poplatků za vedení účtu FKSP z 
běžného účtu - vpis z běžného účtu 

549 / 241 

15. přijetí do FKSP - výpis z účtu (lze provést 
jednou částkou čtvrtletně k datu sestavení 
rozvahy) 

243 / 377 

16. nákup materiálu (způsob A) 112 / 243 

17.  výdej materiálu do spotřeby 412 / 112 

18. nákup materiálu (způsob B) 501 / 243 

19. koncem účetního období zaúčtování poříze-
ného materiálu 

-501 
/   

412 

20. pořízení DHM 042 / 243 

21. převod do dlouhodobého majetku 02x / 042 

22. použití fondu na nákup DHM 412 / 648 

23. tvorba zdrojů krytí 548 / 401 

24. odpisy dlouhodobého hmotného majetku 
podle odpisového plánu 

551 / 08x 

25.  úprava zdrojů krytí 401 / 416 

zdroj: Nováková, 2013, s. 102 - 103 
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Fond příspěvková organizace tvoří ve výši 1 % z přidělených prostředků na platy z hlavní 

činnosti a platů z doplňkové činnosti.  Příděl v roce 2014 činil 134 692 Kč. 

 

Tabulka 9 Účtování FKSP ve sledované PřO v roce 2014 

  Název operace Částka v Kč MD / DAL 

  Počáteční stav FKSP k 1. 1. 2014 31 372,33 Kč   

1. příděl do fondu 134 692,00 Kč 527 / 412 

2. čerpání fondu v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. 

- stravování 42 815,00 Kč 412 / 243 

- rekreace 41 500,00 Kč 412 / 321 

- kultura, tělovýchova a sport 13 390,00 Kč 412 / 321 

  - ostatní užití fondu 36 479,00 Kč 412 / 321 

  Konečný stav FKSP k 31. 12. 2014 33 880,33 Kč   

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Organizace z fondu přispívá zaměstnancům na stravování, rekreaci, kulturu a tělovýchovu. 

Na stravu přispívá organizace částkou 5 Kč/osobu/oběd, a to jak pro zaměstnance z hlavní 

činnosti (37 710 Kč), tak na stravování pro zaměstnance z doplňkové činnosti (5 105 Kč). 

Na tuto položku vyčerpala z fondu organizace nejvíce peněžních prostředků, a to ve výši 

32 % z částky přídělu do fondu v daném roce.  

Na rekreaci byla z fondu vyčerpaná částka ve výši 31 % z částky přídělu do fondu. Organi-

zace z FKSP přispívá do výše 1 000 Kč/osobu na dětskou rekreaci podle finančních mož-

ností organizace v kalendářním roce a na rekreaci a zájezdy zaměstnanců školy do výše 

1 500 Kč/osobu. V roce 2014 organizace vyčerpala 41 500 Kč. Prostředky z fondu jsou 

vypláceny na základě předložených faktur za dovolenou, tato částka však bývá vyšší, než 

schválený příspěvek z fondu. Škola fakturu zaplatí celou a rozdíl mezi schváleným pří-

spěvkem a výší faktury předepíše zaměstnanci k úhradě. Úhrada částky z faktury ve výši 

schváleného příspěvku s předpisem uvedeným v tabulce 412/321, předpis úhrady rozdílu 

zaměstnanci 335/321, úhrada probíhá z běžného účtu FKSP na základě předložených fak-

tur v plné výši s předpisem 321/243 a zaměstnanec následně dorovná rozdíl na účet FKSP 

243/335.  

Oproti tomu nejnižší částku přispívá na kulturu a tělovýchovu, kde čerpaná částka činila 

10 % z přidělené částky. V kultuře jsou zejména zahrnuty zájezdy pořádané na divadelní 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 

 

představení. V roce 2014 bylo čerpáno na akci bowling ve výši 3 030 Kč a na tenis ve výši 

500 Kč, na rafty a aquapark 4 360 Kč a na divadlo 5 500 Kč.  

V ostatním užití fondu má PřO obsaženy dary zaměstnancům při životním jubileu, při pra-

covním výročí a při prvním odchodu do důchodu. Dle vyhlášky takto vynaložená částka 

může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu do fondu. Částku z limitu, kterou organiza-

ce nevyčerpá, může převést do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit. Pří-

spěvková organizace tuto částku však překročila (vyčerpala 16 %), ale nejedná se o poru-

šení rozpočtové kázně, jelikož částka, která byla v loňském roce čerpána nad rámec, byla 

z nevyčerpaných limitů z předcházejících let. Příspěvková organizace má v Zásadách hos-

podaření s prostředky FKSP pro rok 2014 určeny maximální částky při pracovních a život-

ních výročí. Při pracovním výročí 20, 25, 30, 35 let a více přispívá do 1 000 Kč, při život-

ním výročí příspěvek na dožití 50 let věku do 2 000 Kč, pří životním výročí 55 a 60 let 

věku do 1 000 Kč, výročí 60 let věku do 1 500 Kč, při prvním odchodu do důchodu 

do 1 500 Kč. Další užití z fondu bylo vyplaceno na životní výročí ve výši 11 700 Kč, pra-

covní výročí ve výši 7 990 Kč a první odchod do důchodu ve výši 6 000 Kč. Dále na ob-

čerstvení při turnaji v bowlingu (6 363 Kč), masáže (500 Kč), odměny (4 000 Kč), a maje-

tek (3 926 Kč).  

Na bankovním účtu FKSP jsou i úroky, které organizace musí převést na bankovní účet 

a strhávané bankovní poplatky, které zase musí škola zaslat z běžného účtu. Tyto položky 

organizace čtvrtletně vyrovnává z bankovního účtu školy. 

5.3.3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

O rezervním fondu tvořeném ze zlepšeného výsledku hospodaření se účtuje na pasivním 

účtu 413, řadí se do vlastního kapitálu. Zůstatek na účtu fondu k 1. 1. 2014 činil 

65 262,29 Kč.  
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Tabulka 10 Přehled možných účetních transakcí rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

výsledku hospodaření 

  Název operace MD / DAL 

1. zúčtování nároku přídělu do fondu ze zlep-
šeného výsledku hospodaření (po skončení 
běžného účetního období) 

431 / 413 

2. použití fondu na úhradu zhoršeného vý-
sledku hospodaření minulých let 

413 / 432 

3. použití fondu na úhradu zhoršeného vý-
sledku hospodaření minulého roku 

413 / 431 

4. použití fondu na úhradu sankcí při porušení pravidel hospodaření s 
rozpočtovými prostředky 

a) předpis sankce 549 / 349 

b) použití fondu 413 / 648 

c) odvod sankce 349 / 241 

5. na další rozvoj činnosti 413 / 648 

zdroj: Nováková, 2014, s. 142 – 143 

 

Příspěvková organizace hospodařila tak, že dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření a po 

schválení zřizovatelem bylo do fondu přiděleno 114 169,21 Kč (což činí 62 % zlepšeného 

výsledku hospodaření za rok 2013). Přidělenou částku škola navrhovala, zřizovatel plně 

vyhověl.  

Prostředky fondu má příspěvková organizace kryty finančními prostředky, krytí má rozli-

šeno samostatnou analytikou 241/42. 

 

Tabulka 11 Účtování rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 

sledované PřO v roce 2014 

  Název operace Částka v Kč MD / DAL 

  

Počáteční stav rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření k 1. 1. 2014 

65 262,29 Kč 
  

1. příděl do fondu 114 169,21 Kč 431 / 413 

2. posílení investičního fondu  70 000,00 Kč 413 / 416 

3. ostatní čerpání 40 886,00 Kč 413 / 648 

  Konečný stav rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření k 31. 12. 2014 

68 545,50 Kč 
  

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 
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Z fondu došlo k převodu 70 000 Kč do investičního fondu na návrh příspěvkové organiza-

ce a se souhlasem zřizovatele. Škola z daného rezervního fondu posiluje investiční fond 

každý rok pravidelně. 

Dále byl fond použit na opravu elektronické zabezpečovací signalizace na budově Spor-

tovní 850. Na tuto opravu byl fond čerpán do výše 40 886 Kč. Účetní případ probíhal 

v několika krocích, firma, která prováděla opravu, předložila fakturu k úhradě, tu příspěv-

ková organizace zaúčtovala předpisem na nákladový účet 511 – Opravy a udržování, oproti 

krátkodobému závazku – Dodavatelé takto: 511/321. Úhrada faktury byla provedena 

z běžného účtu s předpisem 321/241, jako poslední krok proběhlo čerpání fondu, které 

je zachyceno v tabulce číslo 11.  

K 31. 12. 2014 činil zůstatek fondu 68 545,50 Kč, zůstatek byl převeden do další-

ho období. 

5.3.4 Rezervní fond z ostatních titulů 

Rezervní fond z ostatních titulů je zachycen na účtu 414, opět se jedná o pasivní účet 

vlastního kapitálu. 
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Tabulka 12 Přehled možných účetních transakcí rezervního fondu tvořeného z ostatních 

titulů 

  Název operace MD / DAL 

1. příjem peněžních darů 241 / 414 

2. předpis příjmu prostředků převedených 
podle jiných právních předpisů 

672 / 414 

3. příjem peněžních prostředků převedených 
podle jiných právních předpisů 

241 / 672 

4. profinancování provozu z prostředků pře-
vedených podle jiných předpisů 

tř. 5 / 241 

5. použití prostředků podle jiných právních 
předpisů 

414 / 672 

6. prostředky poskytnuté ze zahraničí 241 / 414 

7. použití fondu na úhradu sankcí při porušení pravidel hospodaření s 
rozpočtovými prostředky 

a) předpis sankce 549 / 349 

b) použití fondu 414 / 648 

c) odvod sankce 349 / 241 

8. použití fondu se souhlasem zřizovatele na 
posílení investičního fondu 

414 / 416 

9. využití k překlenutí časového nesouladu 
nákladů a výnosů (akce nezajištěné v roz-
počtu zřizovatele) 

414 / 648 

10. čerpání na další rozvoj činnosti 414 / 648 

11. použití prostředků účelového daru na zajištění např. studentské 
soutěže 

a) faktura za pronájem sálu 518 / 241 

b) pohoštění hostů a poroty 513 / 214 

c) finanční odměny studentům 549 / 241 

d) použití fondu 414 / 648 

12. úhrada penále z provozních prostředků za 
pozdní odvod daně 

542 / 241 

13. použití fondu na úhradu penále 414 / 648 

zdroj: Nováková, 2014, s. 143 – 144 

 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2014 byl nulový. Škola v roce 2013 fond plně vyčerpala. 

Změny ve fondu během roku 2014 znázorňuje následující tabulka. 
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Tabulka 13 Účtování rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů sledované PřO v roce 

2014 

  Název operace Částka v Kč MD / DAL 

  

Počáteční stav rezervního fondu tvořeného z 
ostatních titulů k 1. 1. 2014 

0,00 Kč 
  

1. příděl do fondu finanční dary 11 734,00 Kč 241 / 414 

2. příděl do fondu věcné dary 16 702,79 Kč 241 / 414 

3. čerpání fondu finanční dary 6 234,00 Kč 414 / 648 

4. čerpání fondu věcné dary 16 702,79 Kč 414 / 648 

  Konečný stav rezervního fondu tvořeného z 
ostatních titulů k 31. 12. 2014 

5 500,00 Kč 
  

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Během roku příspěvková organizace obdržela finanční dary ve výši 11 734 Kč a věcné 

dary ve výši 16 702,79 Kč.  

Finanční dary ve výši 6 234 Kč dostala od místních podnikatelů, z toho 1 940 Kč do mateř-

ské školy na farmu pro děti, 1 294 Kč také do mateřské školy na domeček a částka 

3 000 Kč na rozloučení s 9. třídou. Finanční dar, který obdržela od místního hasičského 

sboru a České strany sociálně demokratické, ve výši 5 500 Kč, nebyl v roce 2014 vyčer-

pán, bude použit s dalšími finančními dary obdrženými v roce 2015 na nákup skluzavky 

do mateřské školy. Jelikož byl drobný movitý majetek pořízený do mateřské školy 

v hodnotě do 3 000 Kč včetně, tak jej PřO účtovala i na podrozvahových účtech, a to 

902/999. 

Věcné dary, televizor a přehrávač LG, v hodnotě 16 702,79 Kč, byly zařazeny do majetku 

příspěvkové organizace a jsou využívány k hlavní činnosti. Televizor i přehrávač byly jed-

notlivě v pořizovací ceně nad 3 000 Kč, příspěvková organizace tedy účtovala nejen čerpá-

ní fondu, které je zachyceno v tabulce číslo 13, ale zachytila je i na účtu samostatných 

hmotných movitých věcí a souborech hmotných movitých věcí (022), a to s předpisem 

022/082. 

Na konci roku, k 31. 12. 2014, zůstatek na účtu rezervního fondu tvořeného z ostatních 

titulů činil 5 500 Kč. 
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5.3.5 Investiční fond 

O tomto fondu se účtuje na účtu 416. Investiční fond je nejvíce sledován zřizovatelem. 

Disponovat s ním může PřO jen se souhlasem zřizovatele. Od schváleného plánu se nemů-

že odchýlit. Pokud by příspěvková organizace čerpala z fondu na jiný účel, nebo by jej 

tvořila nesprávně, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně. PřO sestavuje odpisový plán 

pro účetní odpisy sama, doba odepisování je nastavena s ohledem na životnost majetku, 

tak, aby bylo splněno ustanovení ČÚS č. 708, zákona o účetnictví a vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. Takto sestavený plán schvaluje zřizovatel. Účetní odpisy jsou počítány 

měsíčně. Daňové odpisy se řídí podle zákona o dani z příjmů. 

Přehled účtování investičního fondu znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 14 Přehled možných účetních transakcí investičního fondu 

TVORBA FONDU 

1. zúčtování odpisů podle odpisového plánu schvále-
ného zřizovatelem 

551 / 
07x, 
08x 

2. 
vypořádání zdrojů krytí ve výši zúčtovaných odpisů 401 / 416 

3. zúčtování nároku na účelovou dotaci na dlouhodo-
bý majetek z územního rozpočtu prostřednictvím 
limitního bankovního účtu 

neúčtuje se 

4. zúčtování nároku na účelovou dotaci na dlouhodo-
bý majetek od ÚSC 

348 / 416 

5. přijetí dotace na bankovní účet 241 / 348 

6. přijetí dotace na dlouhodobý majetek ze státních 
fondů (zkráceně) 

241 / 416 

7. 
výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet-
ku pokud dá k tomu zřizovatel souhlas (zkráceně) 

241 / 416 

8. 
přijetí finančního daru na dlouhodobý majetek 241 / 416 

9. posílení fondu prostředky rezervního fondu ve výši 
povolené zřizovatelem 

414 / 416 
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POUŽITÍ FONDU 

10. 

poskytnutí příspěvku na sdruženou výstavbu 
416 / 241 

11. použití prostředků na financování oprav a udržování nemovitého majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, který PřO používá 

a) úhrada faktury do nákladů 511 / 241 

b) použití zdrojů fondu 416 / 648 

12. splátky přijatých krátkodobých úvěrů na dlouhodo-
bý majetek 

281 / 241 

13. splátky přijatých dlouhodobých úvěrů na dlouho-
dobý majetek 

451 / 241 

14. 
pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého 
majetku 

022 / 321 

15. úhrada faktury 321 / 241 

16. tvorba zdrojů krytí 416 / 401 

zdroj: Nováková, 2014, s. 151 – 152 

 

I u tohoto fondu má účetní jednotka prostředky fondu kryty finančními prostředky, krytí 

má rozlišeno samostatnou analytikou 241/43. 

Počáteční stav k 1. 1. 2014 byl 224 979,50 Kč. Příspěvková organizace navýšila fond 

o 123 695 Kč, a to z odpisů a z přídělu z rezervního fondu, a to následujícím způsobem: 

Zdroje během roku celkem 123 695 Kč, z toho: 

- odpisy ze stávajícího DNM a DHM ve výši 53 695 Kč, z toho: 

o odpis podlahového mycího stroje 14 752 Kč, 

o odpis konvektomatu, pořízeného do školní kuchyně 32 948 Kč, 

o odpis vstupního čipového systému 3 992 Kč, 

- odpisy z majetku pořízeného 2014 ve výši 2 003 Kč, z toho: 

o odpis pořízené telefonní ústředny 2 003 Kč, 

- převody z rezervního fondu  ve výši 70 000 Kč. 
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Tabulka 15 Účtování investičního fondu sledované PřO v roce 2014 

  Název operace Částka v Kč MD / DAL 

  Počáteční stav investičního fondu k 1. 1. 2014 224 979,50 Kč   

1. příděl do fondu 

  - ve výši odpisů DNM a DHM 53 695,00 Kč 401 / 416 

  - převod z rezervního fondu 70 000,00 Kč 413 / 416 

2. čerpání fondu 

  - financování investičních výdajů 120 161,97 Kč 416 / 401 

  - odvod do rozpočtu zřizovatele 100 000,00 Kč 416 / 349 

  Konečný stav investičního fondu k 31. 12. 2014 128 512,53 Kč   

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Během roku 2014 organizace z fondu pouze pořídila elektronickou telefonní ústřednu, 

je využívána všemi budovami školy. Odvod zřizovateli byl na mateřskou školu, na opravu 

sanitárního zařízení. 

Použití celkem 220 161,97 Kč, z toho: 

- nákupy ostatního DHM a DNM celkem 120 161,97 Kč, z toho: 

o stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace 120 161,97 Kč, 

- odvod do rozpočtu zřizovatele 100 000 Kč. 

Na konci roku stav k 31. 12. 2014 činil 128 512,53 Kč. 

V roce 2015 má příspěvková organizace v plánu nakoupit vybavení pro úklid a vybavení 

do tříd. Plánované investice již zrealizovala a to v celkové částce 100 695,91 Kč. Čerpání 

z fondu proběhlo dle zákona. 

5.4 Doplňková činnost 

Doplňkovou činnost povoluje organizaci zřizovatel a je uvedena ve zřizovací listině, nesmí 

být provozována na úkor činnosti hlavní. O provozování doplňkové činnosti a použití pro-

středků z ní rozhoduje v rámci platných předpisů ředitel Základní školy a mateřské školy 

Kostelec na Hané. Jako další činnost provede rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy, 

vypracovává vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost a provádí kontrolu hospodářské čin-

nosti. Ředitel je omezen v rámci rozhodování o činnosti doplňkové zřizovatelem PřO 

a zřizovací listinou. 
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Dle zřizovací listiny a na základě živnostenských oprávnění PřO provozuje doplňkovou 

činnost - hostinskou činnost. Obsahová náplň hostinské činnosti je stanovena jako příprava 

pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, ve které jsou podávány. V rámci 

činnosti je možné poskytovat i ubytovací služby. 

 

Tabulka 16 Přehled doplňkové činnosti v roce 2014 

Doplňkové činnost Náklady Výnosy  

I. Náklady a výnosy z činnosti  1 720 519,30 Kč 1 633 582,31 Kč 

II. Finanční náklady a výnosy 0,70 Kč 3,75 Kč 

III. Náklady a výnosy na transfery 0,00 Kč 98 000,00 Kč 

Celkem za DČ 1 720 520,00 Kč 1 731 586,06 Kč 

   VH za doplňkovou činnost 11 066,06 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Prostředky získané doplňkovou činností PřO využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti, 

na dokrytí potřeb v hlavní činnosti, které zřizovatel finančně nepokryl. Doplňková činnost 

je v účetnictví sledována po celé účetní období odděleně od běžného hospodaření na analy-

tických účtech. Na konci hospodářského roku spojí hospodářské výsledky z hlavní a do-

plňkové činnosti po zdanění do jednoho zlepšeného hospodářského výsledku a ten rozdělí 

do fondů. Z toho plyne, že škola nepoužívá pro zkvalitnění své hlavní činnosti tyto pro-

středky přímo, ale až po jejich přetransformování do svých fondů. 

Na doplňkovou činnost nemohou být použity prostředky ze státního rozpočtu a prostředky 

od zřizovatele, které byly určeny na činnost hlavní. Pokud zřizovatel schválí, může po-

skytnout organizaci, mimořádně i finanční prostředky na doplňkovou činnost. Doplňková 

činnost nesmí být v ročním úhrnu ztrátová, ztráta je přípustná u jednotlivých druhů této 

činnosti za předpokladu, že ji škola uhradí v rámci celkového výsledku hospodaření doplň-

kové činnosti. Zřizovateli se dokládá v ročním výsledku hospodaření efektivnost provozo-

vání doplňkové činnosti. Pokud by ztrátovost z doplňkové činnosti trvala déle, může zřizo-

vatel PřO možnost provozovat doplňkovou činnost zrušit. (Směrnice ředitele školy – do-

plňková činnost, 2013) 
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5.4.1 Klíčování nákladů doplňkové činnosti 

Příspěvková organizace musí zajistit oddělené sledování nákladů a výnosů z hlavní činnos-

ti od nákladů a výnosů z činnosti doplňkové (vedlejší hospodářské činnosti). V organizaci 

se vyskytují náklady a výnosy, které lze jednoznačně přiřadit k hlavní či doplňkové činnos-

ti (přímé náklady). Jsou tu ale i náklady, které tak jednoznačně přiřaditelné nejsou, 

tzv. režijní náklady, jsou to například náklady vynaložené na energie, tedy náklady, které 

se nevztahují přímo k jedné činnosti, ale ke všem určitou částí. Tyto náklady je nutné roz-

klíčovat na část, která připadne na hlavní činnost a část, která souvisí s činností doplňko-

vou. 

5.4.1.1 Metodika stanovení výše přiřazeného nákladu doplňkové činnosti 

Náklady na materiál jsou zúčtovány dle pokladních dokladů a faktur, které přímo zajišťuje 

vedoucí stravovny, proto u těchto nákladů organizace nemusí klíčovat náklady – jsou pří-

mo přiřaditelné k doplňkové činnosti.  

Mzdové náklady (včetně povinných odvodů) jsou pro doplňkovou činnost ve většině pří-

padů jednoznačně přiřaditelné. Doplňková činnost má své vlastní zaměstnance, jsou s nimi 

uzavírány samostatné smlouvy, a jsou vedeni odděleně od zaměstnanců z hlavní činnosti. 

Pouze jeden zaměstnanec z doplňkové činnosti je využíván i pro hlavní činnost, jeho mzda 

je čtvrtletně účtována z doplňkové činnosti do činnosti hlavní – dle odpracovaných hodin. 

Režijní náklady jsou společné pro mateřskou školu (hlavní činnost) a stravovnu (doplňko-

vá činnost). Jedná o následující: 

- elektrická energie – budova stravovny má vlastní odpočtové měřidlo, 

- plyn – poměr je stanoven dle objemu otopné plochy dle plánů – 75 % mateřská 

škola a 25 % doplňková činnost, 

- voda – rozdělení spotřeby vody je rovnoměrné, tedy 50 % mateřská škola a 50 % 

stravovna, 

- ostatní režijní náklady, které nelze určit přímo (např. práce v kotelně) jsou klíčová-

ny jako „plyn“. 

Odpisy PřO nemusí klíčovat dle činností, jelikož stravovna v tuto chvíli nemá v evidenci 

odepisovaný majetek. 
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Tabulka 17 Přehled nákladových položek doplňkové činnosti v roce 2014 

Druh nákladu Účet Popis Částka 

Spotřeba materiálu 501.0299 VHČ - závěrečný 648 315,87 Kč 

z toho 501.0110 potraviny 630 195,51 Kč 

501.0111 cenové rozdíly 14,00 Kč 

501.0112 potraviny na akce 3 488,86 Kč 

501.0120 spotřební materiál 201,74 Kč 

501.0130 kancelářské potřeby 4 387,64 Kč 

501.0140 hygiena a úklid 5 404,83 Kč 

501.0160 předplatné 464,00 Kč 

501.0171 DHM v OE 313,22 Kč 

501.02000 spotřební materiál 3 846,07 Kč 

Spotřeba energie 502.0299 VHČ - závěrečný 162 976,40 Kč 

z toho 502.0130 plyn 45 230,77 Kč 

502.0140 vodné 13 639,98 Kč 

502.0141 stočné 13 924,47 Kč 

502.0150 el. energie 90 181,18 Kč 

Opravy a udržování 511.0299 VHČ - závěrečný 73 266,61 Kč 

z toho 511.0100 doplňková činnost 73 266,61 Kč 

Ostatní služby 518.0299 VHČ - závěrečný 93 646,33 Kč 

z toho 518.0100 rozvoz obědů 76 547,50 Kč 

518.0120 praní prádla 640,00 Kč 

518.0130 telefonní poplatky 4 964,73 Kč 

518.0140 ostatní 4 366,62 Kč 

518.0150 odvoz odpadu 2 644,48 Kč 

518.0160 revize 2 232,50 Kč 

518.0170 nehmotný majetek 2 250,50 Kč 

Mzdové náklady 521.0299 VHČ - závěrečný 545 080,00 Kč 

z toho 521.0100 doplňková činnost 521 080,00 Kč 

521.0101 OON DČ 24 000,00 Kč 

Zákonné soc. poj. 524.0299 VHČ - závěrečný 177 157,00 Kč 

z toho 524.0100 doplňková činnost 177 157,00 Kč 

Jiné soc. pojištění 525.0299 VHČ - závěrečný 2 190,00 Kč 

z toho 525.0100 zákonné pojištění 2 190,00 Kč 

Zákonné soc. náklady 527.0299 VHČ - závěrečný 6 084,18 Kč 

z toho 527.0100 FKSP 5 209,00 Kč 

527.0200 OOOP 875,18 Kč 

Prodaný materiál 544.0299 VHČ - závěrečný 11 802,91 Kč 

z toho 544.0110 potraviny 11 802,91 Kč 

Ostat. fin. náklady 569.0299 VHČ - závěrečný 0,70 Kč 

z toho 544.0110 cenové rozdíly z faktur 0,70 Kč 

CELKEM DČ     1 720 520,00 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 
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Příspěvková organizace má nejvyšší náklady ze spotřeby materiálu pro svou činnost stra-

vovny, a to 38 % z celkových nákladů. Další významnou položkou jsou mzdové náklady, 

ty dělají 32 % bez dalších odvodů, odvody z mezd dohromady činí necelých 11 % z celko-

vých nákladů. Následuje spotřeba energií, 10 % z nákladů, a ostatní služby v celkové vý-

ši 5 %. 

 

 

Graf 3 Rozložení nákladů z doplňkové činnosti v roce 2014, zdroj: interní materiály školy, 

vlastní zpracování 

 

5.4.2 Výnosy z doplňkové činnosti 

Na rozdíl od nákladů jsou výnosy z doplňkové činnosti přesně definované dle předmětu 

doplňkové činnosti a nemusí se klíčovat. Příspěvková organizace má nejvyšší příjmy 

z výnosů z prodeje služeb (hostinské činnosti), tedy ze stravného, placeného strávníky. 

Stravovna využívá i možnosti pronajmout prostory stravovny pro soukromé účely – oslavy, 

výročí, svatby, jak fyzickým osobám, tak i organizacím. Možnosti pronájmu stravovny 

bylo v roce 2014 využito 8 krát. Činnost pronájmu u doplňkové činnosti však nemá orga-

nizace uvedenou ve zřizovací listině, ale i přesto má u doplňkové činnosti tyto výnosy 
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účtovány na účtu 603 – Výnosy z pronájmu, s analytickým členěním příslušným pro danou 

doplňkovou činnost. 

 

Tabulka 18 Přehled výnosových položek doplňkové činnosti v roce 2014 

Druh výnosu Účet Popis Částka 

Výnosy z prod. služeb 602.0299 VHČ - závěrečný 1 614 631,90 Kč 

z toho 602.0110 stravné 1 613 005,30 Kč 

602.0130 vodné Starostovi 1 626,60 Kč 

Výnosy z pronájmu 603.0299 VHČ - závěrečný 7 147,50 Kč 

z toho 603.0100 doplňková činnost 7 147,50 Kč 

Ostatní výn. z činnosti 644.0299 VHČ - závěrečný 11 802,91 Kč 

z toho 644.0110 potraviny 11 802,91 Kč 

Ostatní fin. výnosy 669.0299 VHČ - závěrečný 3,75 Kč 

z toho 699.0110 cenové rozdíly   3,75 Kč 

Výnosy vybran. míst. 672.0299 VHČ - závěrečný 98 000,00 Kč 

z toho 672.0100 doplňková činnost 98 000,00 Kč 

CELKEM DČ     1 731 583,06 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Z přehledu výnosů je zřejmé, že hlavním příjmem je stravné, a to činí 93 % z celkových 

výnosů z doplňkové činnosti. Opomenout se nedá ani částka získaná od zřizovatele, která 

činí necelých 6 % z výnosů. Jak bylo již zmíněno, zřizovatel tuto částku poskytnul na vý-

měnu oken a výmalbu. Dotace nebyla plně vyčerpána, zřizovatel po organizaci nevyžado-

val vyúčtování poskytnutých finančních prostředky, v tomto případě následné vrácení ne-

vyčerpané částky. Další výnosy, z pronájmu a z prodeje zboží, činí zbylé 1 %. Příjmy 

z prodeje potravin stravovna realizuje, pokud má nakoupeno více materiálu, než se díky 

malému množství odebraných obědů povede spotřebovat. Tak tyto potraviny prodá koneč-

nému spotřebiteli za nákupní náklady, většinou zaměstnancům či strávníkům, aby je nemu-

sela nespotřebované vyhazovat a celý nákup by zůstal v nákladech. 

Z výsledku hospodaření z doplňkové činnosti, uvedeného v tabulce číslo 16, je zřejmé, 

že se stravovna nestala v roce 2014 ztrátovou. 
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Graf 4 Rozložení výnosů z doplňkové činnosti v roce 2014, zdroj: interní materiály školy, 

vlastní zpracování 
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6 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JAKO DAŇOVÝ SUBJEKT 

Příspěvková organizace je právnickou osobou a dotýká se jí daňová povinnost vůči státu. 

6.1 Daň z příjmů 

Příspěvková organizace sleduje odděleně náklady a výnosy z hlavní činnosti a náklady 

a výnosy z doplňkové činnosti (hospodářské činnosti). Odděleně také zjistí jednotlivé zá-

klady daně. 

6.1.1 Postup výpočtu vlastní daňové povinnosti 

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané postupovala při výpočtu daňové povin-

nosti za rok 2014 následovně: 

1. Stanovení výsledku hospodaření příspěvkové organizace 

o výsledek hospodaření z hlavní činnosti 

VH hlavní činnost = Výnosy – Náklady = 24 375 236,78 - 24 216 148,80 = 

159 087,98 Kč 

o výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 

VH doplňková činnost = Výnosy – Náklady = 1 731 586,06 - 1 720 520 = 

11 066,06 Kč 

o výsledek hospodaření příspěvkové organizace 

VH za příspěvkovou organizaci = VH hlavní činnosti + VH doplňková čin-

nost = 159 087,98 Kč + 11 066,06 Kč = 170 154,04 Kč 

 

2. Úprava zjištěného výsledku hospodaření o položky zvyšující a snižující 

základ daně 

Výsledek hospodaření příspěvková organizace snížila o výnosy týkající se 

její hlavní činnosti a zvýšila o náklady, které s touto činnosti souvisejí, a to 

ve stejné výši. 

ZD1 = 170 154,04 - 24 216 149,00 + 24 216 149,00 = 170 154,04 Kč 

 

3. Snížení základu daně 

Základ daně zjištěný v předchozím kroku organizace dále upravuje, a to 

o odečitatelné položky. Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané 

uplatňuje tuto položku dle § 20 odst. 7 ZDP do výše ZD1. 
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ZD2 = 170 154,04 - 170 154,04 = 0 Kč 

 

4. Určení daně a výsledné daňové povinnosti 

Zjištěný základ daně pro výpočet daňové povinnosti v roce 2014 je nulový, 

v tomto případě je tedy i nulová daň. Sazba daně v roce 2014 pro výpočet 

daně činila 19 %. 

 

Příspěvková organizace podobně hospodařila i v předešlých letech, 

po uplatnění tzv. 30 % odpočtu vyšel nulový základ daně a daňová povin-

nost tímto nevznikla. 

6.1.2 Výsledek hospodaření  

Tvorba výsledku hospodaření z hlavní činnosti. 

 

Tabulka 19 Tvorba výsledku hospodaření v roce 2014 

VH hlavní činnost (výnosy 24 375 236,78 Kč - náklady 24 216 148,80 Kč) 159 087,98 Kč 

VH doplňková činnost (výnosy 1 731 586,06 Kč - náklady 1 720 520 Kč) 11 066,06 Kč 

VH (VH hl. činnost 159 087,98 Kč + VH dopl. činnost 11 066,06 Kč) 170 154,04 Kč 

+ položky zvyšující základ daně 24 216 149,00 Kč 

- položky snižující základ daně 24 216 149,00 Kč 

základ daně před odpočty od základu daně 170 153,00 Kč 

- odečitatelné položky   

          ● daňová ztráta 0,00 Kč 

          ● 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vý-
voje 0,00 Kč 

          ● odpočty od základu daně § 20 odst. 7  
170 153,00 Kč 

             (tzv. 30 % odpočet max. 300 000 Kč nebo do výše ZD) 

základ daně po odpočtech od základu zaokrouhlený na celé tisíce dolů 0,00 Kč 

    

daň z příjmu 19 % 0,00 Kč 

- slevy na dani 0,00 Kč 

DAŇ Z PŘÍJMŮ 0,00 Kč 

zdroj: Jurajdová a Šelešovský, 2004, s. 80, vlastní zpracování 
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6.1.3 Proúčtování daně z příjmů 

Při účtování musí příspěvková organizace dodržovat, že by daň měla být nákladem účetní-

ho období, kterého se týká (tzn., za které byla vypočítána). K 31. 12. 2014 musí zároveň 

vyjádřit závazek z vypočtené daně z příjmů. 

 

Tabulka 20 Proúčtování daně z příjmů u PřO 

Popis účetního případu  Okamžik  MD  / D  

Daň z příjmů - hlavní činnost  31. 12. 2014 591xy  / 341 

Daň z příjmů - doplňková činnost  31. 12. 2014 591xz  / 341 

Korekce daňové povinnosti - hlavní 
činnost 

31. 03. 2015 341 / 591xy  

Korekce daňové povinnosti - doplňko-
vá činnost 

31. 03. 2015 341 / 591xz  

Odvod daně z příjmů  31. 03. 2015 341 / 241 

zdroj: Schneiderová a Nejezchleba, 2012, s. 441 

 

Sledovaná příspěvková organizace díky odečitatelné položce dosáhla nulového základu 

daně pro výpočet daně a tím i nulovou daň. V tomto případě o dani neúčtuje. 

6.1.4 Příděl do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření 

Příspěvková organizace navrhla rozdělit zlepšený výsledek hospodaření (výsledek hospo-

daření za hlavní a doplňkovou činnost po zdanění), kterého dosáhla v roce 2014, do re-

zervního fondu a fondu odměn. Návrh znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 21 Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 

Rozdělení Návrh přídělu Schválen příděl 

do rezervního fondu 100 154,04 Kč 100 154,04 Kč 

do fondu odměn 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 

Celkem 170 154,04 Kč 170 154,04 Kč 

zdroj: interní materiály školy, vlastní zpracování 

 

Zřizovatel schválil rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dle návrhu organizace bez 

výhrad. 
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6.2 Ostatní daně 

Příspěvkové organizace dále mohou platit daň z nemovitých věcí či nabytí nemovitých 

věcí, daň silniční a daň z přidané hodnoty. 

Daň z nemovitých věcí se sledované příspěvkové organizace netýká, jelikož nemá 

ve vlastnictví žádnou nemovitou věc, vlastníkem nemovitostí je zřizovatel a organizace 

je pouze využívá ke své činnosti. 

Silniční dani organizace podléhá, ale jen v případě, že ředitel školy schválí zaměstnanci 

pracovní cestu v rámci doplňkové činnosti vlastním motorovým vozidlem, jelikož osobní 

automobil škola žádný nevlastní. Toto vyplývá ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

ve znění pozdějších předpisů, který v § 2 stanovuje, že předmětem daně silniční jsou sil-

niční motorová vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjim-

kou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů PO, v případě, 

že příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů. V případě využívání pro 

doplňkovou činnost či jinou hospodářskou činnost předmětem daně motorové vozidlo je. 

Plátcem daně z přidané hodnoty příspěvková organizace je. Registrovaná se stala díky do-

plňkové činnosti. Tato daň však není předmětem práce, jedná se o rozsáhlou problematiku, 

jejíž řešení by přesahovalo rámec práce. 
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7 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, příspěvková organizace, vznikla 

na základě zřizovací listiny, a je zapsána v obchodním rejstříku. Zřizovatelem je územně 

samosprávný celek – město Kostelec na Hané. Řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpoč-

tových pravidlech územních rozpočtů. 

Organizace hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví (drobný hmotný majetek) 

a s majetkem ve vlastnictví zřizovatele, jedná se o nemovitosti, ve kterých PřO působí. 

Zřizovatel je PřO předal do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití na základě 

smluv o výpůjčce, škola je spravuje a užívá. V podrozvaze organizace tyto výpůjčky nevy-

kazuje. Doporučovala bych veškeré výpůjčky zinventarizovat a zobrazovat v podrozvaze. 

Příspěvkové organizace jako účetní jednotky – právnické osoby – nejsou na rozdíl od pod-

nikatelských subjektů zřizovány za účelem dosažení zisku. Zabezpečují statky, které jsou 

nezbytné pro společnost, v našem případě v oblasti školství. Příspěvkové organizaci, která 

je zřízená územním samosprávným celkem, jsou poskytnuty finanční prostředky na provoz 

z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Prostředky získané ze státního rozpočtu jsou 

použity organizací na přímé náklady na vzdělávání, např. mzdy. Jsou významným příjmem 

školy, neboť pokryjí velkou část nákladů na provoz hlavní činnosti. V roce 2014 hospoda-

řila škola s peněžními prostředky ve výši 17 591 883 Kč, což tvoří 72 % všech jejich pří-

jmů. S finančními zdroji od zřizovatele, které činily 4 148 223 Kč, výši 17 % příjmů, tvoří 

většinu příjmů příspěvkové organizace. Zbylá část příjmů je tvořena z větší části z tržeb 

z vlastní činnosti (9 %), dále pak např. z tržeb z pronájmu či čerpání fondů. Škola se snaží 

se svými prostředky hospodařit efektivně, účelně a hospodárně, hospodaří tak, aby se ne-

dopouštěla porušení rozpočtové kázně, ze strany zřizovatele je její činnost hodnocena 

kladně. 

Příspěvková organizace dále hospodaří s finančními prostředky svých fondů. Tvorba fondů 

u těchto organizací je povinná a dána zákony, povinně vytváří všechny fondy. I jejich čer-

pání je účelově vázáno a je upraveno zákony. Dílčím cílem bylo posoudit, zda sledovaná 

organizace s fondy hospodaří dle platné právní úpravy a zda je tvorba a čerpání fondů 

z hlediska účetnictví správně vykazováno. Na základě provedené analýzy jednotlivých 

fondů organizace bylo zjištěno, že jsou vytvářeny i čerpány v souladu se zákony, účetní 

operace jsou zachyceny na příslušných účtech. Příspěvková organizace se v tomto směru 

nedopouští porušení rozpočtové kázně u žádného z fondů. 
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Sledovaná organizace v současné době při hospodaření nevyužívá prostředků z fondů Ev-

ropské Unie. V roce 2015 bude však zahájeno další programové období pro čerpání pro-

středků z Evropských strukturálních a investičních fondů. PřO doporučuji sledovat aktuální 

výzvy k čerpání prostředků z těchto fondů. Je to možnost, jak získat další významné fi-

nanční zdroje k financování své hlavní činnosti (např. možnosti získání investic na dovy-

bavení učeben či prostředky pro další vzdělávání pedagogů). Současně čerpání fondů může 

mít i jako další důsledek úsporu prostředků zřizovatele. 

Příspěvková organizace může se souhlasem zřizovatele provozovat i vedlejší (hospodář-

skou) činnost. Tato činnost musí být zisková, jinak ji může zřizovatel zrušit, nesmí narušo-

vat plnění hlavního účelu, pro který byla organizace zřízena, a musí se sledovat v účetnic-

tví odděleně od hlavní činnosti. Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané vedle 

své hlavní činnosti provozuje stravovnu jako doplňkovou činnost. Pro uživatele účetních 

informací, jak interní tak externí, jsou ve výkazech organizace, rozvaze a výkazu zisku 

a ztrát, údaje z hlavní činnosti a vedlejší činnosti vykazovány přehledně zvlášť. Toto vyka-

zování slouží i pro stanovení daňové povinnosti. 

Organizace má ve své zřizovací listině uvedenou jako doplňkovou činnost hostinskou čin-

nost, předmětem činnosti je zajištění přípravy a prodeje pokrmů a nápojů určených k bez-

prostřední konzumaci v provozovně, v níž jsou prodávány. Zahrnuje i ubytovací služby. 

Hostinskou činnost provozuje prostřednictvím stravovny pro třetí osoby. PřO účtuje a ve 

výnosech i vykazuje výnosy z pronájmu nemovitého majetku, jehož prostory jsou určeny 

primárně k vykonávání doplňkové činnosti. Pronájem však nemá jako doplňkovou činnost 

povolenou, jeho vykazování tedy náleží do činnosti hlavní. S ohledem na charakter organi-

zace se výnosů z pronájmů stravovny nejedná o významnou částku. Příspěvkové organiza-

ci však navrhuji v následujících letech vykazovat výnosy z pronájmu jednotně, a to v rámci 

hlavní činnost.  

U odděleného vykazování hlavní a doplňkové činnosti může nastat problém při rozlišení 

výnosů a nákladů z těchto činností. U výnosů zpravidla až tak velké komplikace nejsou, 

větší problém nastává u nákladů, kdy některé druhy mohou být společné pro více činností. 

Sledovaná organizace se klíčováním nákladů zaobírá u společných nákladů na energie 

v budově mateřské školy, ve které je provozována i doplňková činnost. Škola má prostřed-

nictvím vnitropodnikové směrnice definovány přesná pravidla, podle kterých tyto náklady 

klíčuje. Správné zaúčtování nákladů přispívá k lepšímu pohledu na hospodaření školy 

v jednotlivých činnostech, především i ke zjištění výsledku hospodaření z hlavní a hospo-
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dářské činnosti. Z důvodu složitosti klíčování nákladů bych organizaci doporučovala vni-

tropodnikovou směrnici pro doplňkovou činnost každý rok aktualizovat, součástí by měla 

být i kalkulace doplňkové činnosti. V současné době má tuto směrnici platnou k 1. 1. 2013. 

Pravidelná aktualizace dopomáhá k zajištění ziskovosti doplňkové činnosti. 

Příspěvkové organizaci dále navrhuji zaměřit se na výnosy z doplňkové činnosti. Ve sle-

dovaném roce sice dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření, ale pouze ve výši 11 066,06 

Kč. Stravovna se potýká s dlouhodobějším postupným úbytkem zájemců o obědy. Navrho-

vala bych škole, aby hospodářskou činnost zviditelnila přiměřenou reklamou. Například 

vytvořením letáčku s nabídkou stravování a dovozu obědů. Letáčky bych umístila v okolí 

do firem a na veřejné informační tabule. Tento druh propagace by školu nemusel stát žádné 

výrazné vedlejší náklady, jen na tisk, a mohl by vést k přísunu nových strávníku. 

Při sestavování daňového přiznání a zjišťování daňové povinnosti z titulu daně z příjmů 

právnických osob organizace využívá všech možností ke snížení základu daně a odpočtu 

daní. Zejména využívá možnost tzv. 30 % odpočtu, díky možnosti si snížit základ daně 

o 30 %, nebo až o 300 000 Kč, maximálně do výše základu daně, škole vychází nulová 

povinnost. Tato skutečnost je vzniklá i tím, že příspěvkové organizace nejsou založeny 

za účelem dosahování zisku, zisk je tvořen převážně z výnosů z vlastní činnosti, a tím pá-

dem není dosahováno vysokých zlepšených výsledků hospodaření. Účetní jednotce dále 

doporučuji jako podklad k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob vyhoto-

vovat výsledky hospodaření i po činnostech v rámci činnosti hlavní, aby bylo dostatečně 

podloženo tvrzení v daňovém přiznání. Vykazování v daňovém přiznání upravit do správ-

ných řádků, a to příjmy dle § 18a na řádek 101, dary vykazovat na řádku 109 dle § 19b 

a čerpání fondů na řádku 162. 
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ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem zaměřila na příspěvkovou organizaci v roli účetní jednotky a daňo-

vého subjektu. Pro práci byla využita Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané. 

Práce je rozdělena na část praktickou a část teoretickou. 

Teoretickou část jsem sestavila z poznatků, které jsem získala prostudováním odborné lite-

ratury a právních norem. První kapitola vymezuje neziskové organizace a jejich členění. 

Z hlediska analyzované právnické osoby je v další kapitole kladen důraz na příspěvkové 

organizace zřizované územně samosprávnými celky, na jejich zřízení, okruhy činností 

a hospodaření. Konkrétně jsem popsala zdroje financování organizace a její fondy. Dále 

jsem vymezila právní úpravu účetnictví. V třetí kapitole teoretické části jsem se zabývala 

příspěvkovou organizací v roli daňového subjektu při uplatňování daně z příjmů právnic-

kých osob. 

Praktická část představuje konkrétní příspěvkovou organizaci – Základní školu a mateř-

skou školu Kostelec na Hané. V páté kapitole jsem se zaměřila na hospodaření příspěvkové 

organizace, na získané zdroje financování a jejich čerpání, podrobně jsem popsala tvorbu 

a čerpání fondů i z hlediska vykazování v účetnictví. Poznatky jsem zpracovala na základ-

ně informací z účetnictví, vnitropodnikových směrnic a interních zdrojů. V šesté kapitole 

se věnuji dani z příjmu placené organizací. 

Poznatky získané v průběhu práce jsem sumarizovala v závěru praktické části a navrhla 

jsem doporučení, která mohou přispět ke zlepšení hospodaření příspěvkové organizace či 

lepšímu vykazování informací pro jejich uživatele. 
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