
Důvodová zpráva: 

 

 

Město Havířov má zřízených 44 příspěvkových organizací. Z toho je 20 MŠ a 17 ZŠ; tyto 

organizace mají právní subjektivitu. Mezi školské organizace také patří příspěvková 

organizace ASTERIX. Tyto školské organizace mají část provozních výdajů financovány 

z rozpočtu kraje. Tyto finanční prostředky nejsou převáděny na účty školských organizací 

prostřednictvím účtu zřizovatele, ale přímo na účty školských organizací. Mimo uvedených 

školských zařízení má město Havířov ještě následující příspěvkové organizace: 

Městská knihovna Havířov, Městské kulturní středisko Havířov, Sociální služby města 

Havířova, Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Domov seniorů Havířov  

a SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb. 

 

 

Každá příspěvková organizace byla zřízena za tím účelem, aby pro město Havířov zajišťovala  

určitou činnost, respekt. více činností. Výčet těchto činností je dán zřizovací listinou 

příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vytváří příspěvková organizace vlastní výnosy, 

ale také i vlastní náklady. Tyto vlastní náklady jsou určeny na chod vlastní organizace, ale 

především na činnosti, které má příspěvková organizace podle zřizovací listiny zajišťovat  

a vykonávat. Rozdíl mezi těmito výnosy a náklady je saldo = výsledek hospodaření. 

Rozpočtovaný výsledek hospodaření by měl být větší jak 0 a nebo se rovnat 0. K dosažení 

takového výsledku hospodaření musí zřizovatel (město Havířov) poskytnout příspěvkové 

organizaci ze svých vlastních prostředků neinvestiční příspěvek na provoz. Tento příspěvek 

na provoz se stává součástí výnosů příspěvkové organizace. 

Mimo hlavní činnosti může mít příspěvková organizace i činnost vedlejší (doplňkovou). Tato 

činnost musí být uvedena ve zřizovací listině. Vedlejší činnost není dotována, přesto by mělo 

platit pravidlo, že výnosy z vedlejší činnosti jsou větší a nebo minimálně rovny nákladům 

vedlejší činnosti. Dosažený výsledek hospodaření z vedlejší činnosti použije příspěvková 

organizace v hlavní činnosti.  

 

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci poskytnout investiční příspěvek. Ze státních fondů  

 jiných veřejných rozpočtů může být příspěvkové organizaci poskytnuta investiční dotace. 

Investiční příspěvek a investiční dotace není ve výnosech, ale je zdrojem fondu investic.  

Dle ustanovení § 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, plní úlohu zřizovatele příspěvkových organizací RMH. Proto také 

RMH schvaluje hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací.  

 

 

Mateřské školy: 

 

MŠ dosáhly za rok 2016 výsledek hospodaření +1 552,50 tis. Kč. To je   

o 529,35 tis. Kč  více než za rok 2015. S nulovým výsledkem hospodaření skončila pouze 

jedna MŠ.  Největší výsledek hospodaření měla MŠ ČSA +249,15 tis. Kč.  

 

V následující tabulce jsou MŠ dány do 2 skupin a to podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (tis. Kč): 
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Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015   

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015   

Výnosy 69 749,18 98 611,18 -28 862,00 - - - 

Náklady 69 011,12 97 879,02 -28 867,90 - - - 

Výsledek 

hospodaření 
+738,06 +732,16 +5,90 - - - 

Výnosy 60 287,19 24 950,12 +35 337,07 614,40 548,05 +66,35 

Náklady 59 492,58 24 665,10 +34 827,48 594,57 542,08 +52,49 

Výsledek 

hospodaření 
+794,61 +285,02 +509,59 +19,83 +5,97 +13,86 

Výnosy          ∑ 130 036,37 123 561,30 +6 475,07 614,40 548,05 +66,35 

Náklady        ∑ 128 503,70 122 544,12 +5 959,58 594,57 542,08 +52,49 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+ 1 532,67 +1 017,18 +515,49 +19,83 +5,97 +13,86 

 

Vedlejší činnost má 8 MŠ (MŠ Balzacova, MŠ „U kamarádů“, MŠ ČSA, MŠ E. Holuba, MŠ 

Kosmonautů, MŠ Moravská, MŠ Petřvaldská a MŠ Švabinského). 

 

 

Základní školy: 

 

Výsledek hospodaření základních škol za rok 2016 je ve výši 1 493,82 tis. Kč. Oproti roku  

2015, kdy bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 1 378,39 tis. Kč, je to nárůst  

o 115,43 tis. Kč. Ze 17 ZŠ měly nulový výsledek hospodaření 4 ZŠ, v roce 2015 to bylo 5 ZŠ. 

V roce 2016 měla nejvyšší výsledek hospodaření ZŠ F. Hrubína a to +445,98 tis. Kč. 

Z celkového dosaženého výsledku hospodaření ve výši +1 493,82 tis. Kč je podíl vedlejší 

činnosti 89,31 % (v roce 2015 to bylo 23,67 %).  

 

V následující tabulce jsou ZŠ rozděleny do 2 skupin, podle toho, zda mají jen hlavní činnost 

anebo i činnost vedlejší (tis. Kč): 

 

Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015   

Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015   

Výnosy 7 361,38  83 568,95 -76 207,57 - - - 

Náklady 7 361,02 83 125,08 -75 764,06 - - - 

Výsledek 

hospodaření 
+0,36 +443,87 -443,51 - - - 

Výnosy 379 129,14 286 745,36 +92 383,78 9 914,85 5 865,71 +4 049,14 

Náklady 378 969,81 286 137,04 +92 832,77  8 580,72 5 539,51 +3 041,21 

Výsledek 

hospodaření 
+159,33 +608,32 -448,99 +1 334,13 + 326,20 +1 007,93 

Výnosy          ∑ 386 490,52 370 314,31 +16 176,21 9 914,85 5 865,71 +4 049,14 

Náklady        ∑ 386 330,83 369 262,12 +17 068,71 8 580,72 5 539,51 +3 041,21 

Výsledek 

hospodaření  ∑ 
+ 159,69 + 1 052,19 -892,50 +1 334,13 + 326,20 +1 007,93 
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Z celkového počtu ZŠ (17) vykonává pouze hlavní činnost  jen jedna ZŠ (ZŠ a MŠ Zelená). 

Zbývajících 16 ZŠ vykonává jak hlavní tak i vedlejší činnost. 

 

Výsledky hospodaření podle jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2015 a 2016  

jsou uvedeny v Příloze č. 1.  

 

Příspěvková organizace ASTERIX vykonává pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření je 

za rok 2016 ve výši +300,05 tis. Kč. Oproti roku 2015 je výsledek hospodaření vyšší  

o 104,95 tis. Kč. Výnosy jsou při meziročním srovnání vyšší o 1 049,72 tis. Kč, ale náklady 

oproti roku 2015 vzrostly také a to o 944,77 tis. Kč. Meziroční index výsledku hospodaření je 

1,5379. 

 

Meziroční porovnání výnosů a nákladů v hlavní činnost (tis. Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 11 882,79 10 833,07 +1 049,72 1,0969 

Náklady 11 582,74 10 637,97 +944,77 1,0888 

Výsledek hospodaření +300,05 +195,10 +104,95 1,5379 

 

 

DSH dosáhl v roce 2016 nulový výsledek hospodaření. V roce 2015 byl výsledek hospodaření 

255,63 tis. Kč. Výnosy z hlavní činnosti jsou nižší o 314,99 tis. Kč oproti roku 2015. Na 

pokles výnosů v roce 2016 měl vliv i meziročně nižší příspěvek na provoz od zřizovatele nižší 

dotace z MSK. Náklady DSH spojené s hlavní činností se meziročně snížily o 64,89 tis. Kč.  

 

Meziroční porovnání hlavní a vedlejší činnosti (tis. Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 97 892,07 98 207,06 -314,99 0,9968 

Náklady 97 893,61 97 958,50 -64,89 0,9993 

Výsledek hospodaření -1,54 +248,56 -250,10 - 

     

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 18,49 24,11 -5,62 0,7669 

Náklady 16,95 17,04 -0,09 0,9947 

Výsledek hospodaření +1,54 +7,07 -5,53 0,2178 

 

 

 

MK má jen hlavní činnost, jejíž výsledek hospodaření je za rok 2016 nulový. Výnosy  

i náklady MK jsou oproti roku 2015 vyšší o 330,44 tis. Kč. Při meziročním porovnání má na 

nárůst výnosů vliv mírný nárůst příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 85,33 tis. Kč  

a  zapojení vlastních zdrojů (formou zúčtování fondů). Na nárůst nákladů se nejvíce podílely 

mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 
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Meziroční porovnání ukazatelů hlavní činnosti (tis. Kč):  

 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 22 255,75 21 925,31 +330,44 1,0151 

Náklady 22 255,75 21 925,31 +330,44 1,0151 

Výsledek hospodaření  0,00 0,00 0,00 0,0000 

 

 

MKS mělo v roce 2016 výsledek hospodaření v celkové výši +1 428,90 tis. Kč. Oproti roku 

2015 je to pokles o 4 907,49 tis. Kč. MKS má hlavní i vedlejší činnost.  

Výnosy z hlavní činnosti meziročně klesly o 4 254,83,00 tis. Kč. Na pokles výnosů MKS má 

největší vliv nižší příspěvek na provoz (meziroční pokles o 6 322,93 tis. Kč). Náklady 

z hlavní činnosti MKS se meziročně zvýšily a to o 585,77 tis. Kč. Na růst nákladů se podílely 

vyšší mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

Výnosy a náklady MKS z hlavní činnosti (tis. Kč): 

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 72 871,17 77 123,00 -4 251,83 0,9449 

Náklady 72 738,59 72 152,82 +585,77 1,0081 

Výsledek hospodaření +132,58 +4 970,18 -4 837,60 0,0267 

 

Výnosy a náklady z vedlejší činnosti jsou ve srovnatelné výši jako v roce 2015. Výnosy 

z vedlejší činnosti se meziročně snížily o 37,42 tis. Kč (největší pokles je u položky tržby 

z prodeje služeb). Náklady z vedlejší činnosti jsou jen vyšší o 32,47 tis. Kč. 

 

Výnosy a náklady MKS z vedlejší činnosti (tis. Kč): 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 1 883,96 1 921,38 -37,42 0,9805 

Náklady 587,64 555,17 +32,47 1,0585 

Výsledek hospodaření +1 296,32 +1 366,21 -69,89 0,9488 

 

 

SSmH mají pouze hlavní  činnost. SSmH v roce 2016, tak jako v roce 2015, dosáhly 

nulového výsledku hospodaření. Výnosy i náklady SSmH byly oproti roku 2015 vyšší                   

o 1 031,52 tis. Kč. Výnosy vzrostly zejména díky tržbám z prodeje služeb. Na růst nákladů se 

nejvíce podílely mzdové náklady a s tím spojené zákonné odvody. 

 

Meziroční porovnání výnosů, nákladů a výsledku hospodaření SSmH (tis. Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 63 591,48 62 559,96 +1 031,52 1,0165 

Náklady 63 591,48 62 559,96 +1 031,52 1,0165 

Výsledek hospodaření 0,00 0,00  0,00 0,0000 
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SSRZ má hlavní i vedlejší činnost. Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši 

498,55 tis. Kč, meziroční pokles výsledku hospodaření je 1 968,98 tis. Kč. Výnosy SSRZ 

z hlavní činnosti se meziročně snížily o 1 133,29 tis. Kč. Na pokles výnosů má vliv  

nižší příspěvek na provoz (oproti roku 2015 byl nižší o 1 410,95 tis. Kč) a nižší  

tržby z provozovaného koupaliště. Náklady v hlavní činnosti vzrostly oproti roku 2015  

o 861,31 tis. Kč. Výsledek hospodaření dosažený ve vedlejší činnosti je 33,81 tis. Kč, 

meziroční nárůst o 25,62 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání podle činností (tis.Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 54 823,86 55 957,15 -1 133,29 0,9797 

Náklady 54 359,12 53 497,81 +861,31 1,0161 

Výsledek hospodaření +464,74 +2 459,34 -1 994,60 0,1890 

 

 

SANTÉ má pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření v ní dosažený  je nulový. Oproti 

roku 2015 je to pokles o 220,62 tis. Kč. Výnosy SANTÉ se meziročně snížily o 553,72 tis. Kč 

(největší vliv mělo snížení příspěvku na provoz od zřizovatele o 221,16 tis. Kč oproti roku 

2015). Náklady SANTÉ se meziročně snížily o 333,10 tis. Kč. 

 

Meziroční porovnání ukazatelů hlavní činnosti (tis. Kč):  

Hlavní činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 22 114,91 22 668,63 -553,72 0,9756 

Náklady 22 114,91 22 448,01 -333,10 0,9852 

Výsledek hospodaření 0,00 +220,62 -220,62 - 

 

V Příloze č. 2 je přehled hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v letech 2015  

a 2016 v členění na hlavní a vedlejší činnost. V Příloze č. 4 je návrh na rozdělení výsledků 

hospodaření. 

 

Rozdělení příspěvkových organizací do skupin podle výše dosaženého výsledku hospodaření 

(tis. Kč a počet příspěvkových organizací): 

Výsledek 

hospodaření 

Příspěvková 

organizace 

0 
do 

5 

od 5 

do  

10 

od 10 

do 20 

od 

20 

do 

50 

od 50 

do100 

od 100 

do 250 

od 

250 

do 

500 

od 500 

do 

1000 

od 1000 

do 2000 

od 2000 

do 5000 

nad 

5000 

MŠ 1 2 2 0 3 5 7 0 0 0 0 0 

ZŠ 4 2 1 0 1 1 7 1 0 0 0 0 

Ostatní 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 

Celkem 9 4 3 0 4 6 14 3 0 1 0 0 

Vedlejší činnost 
Skutečnost 

r. 2016 

Skutečnost 

r. 2015 

Rozdíl 

2016 - 2015 

Index 

2016 : 2015 

Výnosy 298,54 106,66 +191,88 2,7990 

Náklady 264,73 98,47 +166,26 2,6884 

Výsledek hospodaření +33,81 +8,19 +25,62 4,1282 
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Příspěvkové organizace, v souladu s § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří tyto své peněžní fondy: 

a) rezervní fond (RF), 

b) fond investic (FI), 

c) fond odměn (FO), 

d) fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP). 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Zásady tvorby 

a použití těchto peněžních fondů jsou stanoveny v § 30 až 33 tohoto zákona.  
 

 

 

Rezervní fond 

 

Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na 

základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do 

fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, 

jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší 

než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu  

a do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní 

dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6. 

  

Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle 

§ 28 odst. 6, používá příspěvková organizace: 

a) k dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

 Účelově určené peněžní dary se použijí v souladu s jejich určením. 

  

Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu, 

s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených podle § 28 odst. 6, 

použila k posílení svého fondu investic. 

 

 

Toky na rezervním fondu za rok 2016 (v tis. Kč): 

 
Počáteční 

stav 

k 1.1.2016 

Převod VH 

(2015) na 

RF 

Tvorba 

RF v       

r. 2016 

Převod 

z RF do 

FI 

Zapojení 

RF 

Konečný 

stav 

k 31.12.2016 

MŠ 2 844,75 +858,15 +101,48 -319,25 -451,44 3 033,69 

ZŠ 4 612,64 +742,96 +1 115,52 -272,72 -1 667,84 4 530,56 

ASTERIX 275,94 +135,10 +70,45 0,00 -70,45 411,04 

DSH 7 126,72 +255,63 +52,00 0,00 -2 630,25 4 804,10 

MK 2 678,73 0,00 +1,00 0,00 -613,18 2 066,55 

MKS 5 100,41 +6 336,39 +828,00 -1 019,55 -838,00 10 407,25 

SSmH 4 187,25 0,00 0,00 -310,00 -1 683,67 2 193,58 

SSRZ 5 138,50 +2 467,53 0,00 -1 500,00 0,00 6 106,03 

SANTÉ 3 247,46 +176,52 +2,50 0,00 -134,31 3 292,17 

CELKEM 35 212,40 +10 972,28 +2 170,95 -3 421,52 -8 089,14 36 844,97 
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Fond investic 
 

Fond investic vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb.  

Zdrojem fondu investic jsou: 

a) peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

b) investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele, 

c) investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů, 

d) příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel 

podle svého rozhodnutí připustí, 

e) peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné 

k investičním účelům, 

f) příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Tvorba fondu investic z odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v hlavní 

činnosti není, v případě městem Havířov zřízených příspěvkových organizací, krytá. Tyto 

odpisy jsou kryty jen u vedlejší činnosti. Proto v čerpání fondů investic je i vyvedení odpisů 

z ostatních výnosů z činnosti. Stavy fondů investic příspěvkových organizací uvedených 

v Příloze č. 1 jsou finančně kryty. 

 

Fond investic příspěvkové organizace se používá: 

a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

b) k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, 

c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, 

d) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, 

který příspěvková organizace používá pro svou činnost. 

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít též investičních úvěrů nebo 

půjček. 

 

Toky na fondu investic za rok 2016 (v tis. Kč): 

 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2016 

Tvorba FI  

v r. 2016 

Převod 

z RF do FI 

Zapojení 

FI 

Konečný stav 

k 31.12.2016 

MŠ 383,64 +3 238,80 +319,25 -3 569,36 372,33 

ZŠ 1 660,88 +16 794,18 +272,72 -16 490,82 2 236,96 

ASTERIX 16,68 +179,09 0,00 -179,09 16,68 

DSH 1 579,26 +6 722,37 0,00 -5 386,86 2 914,77 

MK 38,68 +585,49 0,00 -585,49 38,68 

MKS 438,29 +9 671,15 +1 019,55 -10 499,80 629,19 

SSmH 131,49 +1 365,46 +310,00 -1 733,77 73,18 

SSRZ 2 216,33 +11 060,93 +1 500,00 -13 668,54 1 108,72 

SANTÉ 315,32 +416,50 0,00 -416,50 315,32 

CELKEM 6 780,57 +50 033,97 +3 421,52 -52 530,23 7 705,83 

Pozn.: v tabulce jsou ve sloupci „Tvorba FI“ zahrnuty i nekryté odpisy, ty jsou však současně 

zahrnuty i ve sloupci „Zapojení FI“. 
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Fond odměn  
 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do 

výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % objemu prostředků na platy stanoveného 

zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na 

platy. 

Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel. 

Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí případné 

překročení stanoveného objemu prostředků na platy. 

 

Toky na fondu odměn za rok 2016 (v tis. Kč): 

 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2016 

Převod VH 

(2015) na FO 
Zapojení FO 

Konečný stav 

k 31.12.2016 

MŠ 572,76 +165,00 -144,42 593,34 

ZŠ 1 825,75 +635,43 -556,95 1 904,23 

ASTERIX 209,60 +60,00 -10,00 259,60 

DSH 189,73 0,00 0,00 189,73 

MK 624,89 0,00 -80,00 544,89 

MKS 1 118,00 0,00 -446,75 671,25 

SSmH 1 762,76 0,00 -664,00 1 098,76 

SSRZ 1 101,42 0,00 0,00 1 101,42 

SANTÉ 441,38 +44,10 0,00 485,48 

CELKEM 7 846,29 +904,53 -1 902,12 6 848,70 

 

 

FKSP 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní 

plnění za vykonávanou práci. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu  

s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci 

účetní závěrky.  

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších 

potřeb a je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, žákům 

středních odborných učilišť a učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při 

prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným 

fyzickým nebo i právnickým osobám. 

  

Další příjmy, výši tvorby a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb stanoví 

Ministerstvo financí vyhláškou. 

 

Toky na fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2016 (v tis. Kč): 

 
Počáteční stav 

k 1.1.2016 
Tvorba FKSP 

Zapojení 

FKSP 

Konečný stav 

k 31.12.2016 

MŠ 623,09 +991,31 -716,67 897,73 

ZŠ 1 296,05 +3 076,28 -2 431,74 1 940,59 
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ASTERIX 50,37 +73,42 -49,34 74,45 

DSH 235,80 +685,84 -526,24 395,40 

MK 118,35 +161,90 -149,91 130,34 

MKS 31,66 +223,10 -173,36 81,40 

SSmH 48,17 +465,13 -301,18 212,12 

SSRZ 27,61 +269,54 -153,05 144,10 

SANTÉ 93,49 +178,59 -93,18 178,90 

CELKEM 2 524,59 +6 125,11 -4 594,67 4 055,03 

 

Počáteční a konečné stavy fondů všech příspěvkových organizací za rok 2016 jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 

 

 

 

Žádná, městem zřízená příspěvková organizace, nevytváří ze své činnosti takové výnosy, 

které by financovaly její potřeby, a to ani s přispěním vedlejší činnosti. Proto město Havířov 

poskytuje svým příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a v určitých případech 

investiční příspěvky. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byla na příspěvky na provoz 

určena částka 230 134,00 tis. Kč (ze zdrojů města). Rozpočtovými úpravami došlo ke zvýšení 

příspěvků na provoz, které poskytnul zřizovatel, na částku 236 641,36 tis. Kč.  

Do schváleného rozpočtu se nezahrnují neinvestiční a investiční dotace (transfery), protože 

poskytovatelem těchto průtokových dotací není město Havířov a jsou řešeny až v průběhu 

roku. Neinvestiční dotace byly poskytnuty v částce 26 844,84 tis. Kč a investiční dotace 

dosáhly částky 1 680,53 tis. Kč. 

Na investiční příspěvky příspěvkovým organizacím byla ve schváleném rozpočtu částka  

1 560,00 tis. Kč a po rozpočtových úpravách to bylo 1 417,00 tis. Kč. 

 

 

 

Přehled příspěvků na provoz, investičních příspěvků, neinvestičních a investičních dotací  

(v tis. Kč): 

 

 
Příspěvek na provoz 

„Schválený rozpočet“ 

Příspěvek na provoz 

„Upravený rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

příspěvek na provoz 

MŠ 21 055,00 21 691,32 21 691,32 

ZŠ 58 855,00 61 133,69 61 133,69 

ASTERIX 2 511,00 2 763,01 2 763,01 

DSH 21 867,00 24 867,00 24 867,00 

MK 18 283,00 18 363,33 18 363,33 

MKS 39 026,00 39 117,36 39 117,36 

SSmH 28 801,00 28 801,00 28 801,00 

SSRZ 30 688,00 30 820,81 30 820,81 

SANTÉ 9 048,00 9 083,84 9 083,84 

CELKEM 230 134,00 236 641,36 236 641,36 
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Investiční příspěvek 

„Schválený rozpočet“ 

Investiční příspěvek 

„Upravený rozpočet“ 

Skutečně vyplacený 

investiční příspěvek 

MŠ 530,00 530,00 530,00 

ZŠ 1 030,00 887,00 887,00 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 0,00 0,00 0,00 

MK 0,00 0,00 0,00 

MKS 0,00 0,00 0,00 

SSmH 0,00 0,00 0,00 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 0,00 0,00 0,00 

CELKEM 1 560,00 1 417,00 1 417,00 

 

 

 
Skutečně přijaté 

neinvestiční dotace 

Skutečně přijaté 

investiční dotace 
Přijaté dotace celkem 

MŠ 0,00 0,00 0,00 

ZŠ 575,93 0,00 575,93 

ASTERIX 0,00 0,00 0,00 

DSH 11 722,91 1 680,53 13 403,44 

MK 953,00 0,00 953,00 

MKS 150,00 0,00 150,00 

SSmH 7 172,00 0,00 7 172,00 

SSRZ 0,00 0,00 0,00 

SANTÉ 6 271,00 0,00 6 271,00 

CELKEM 26 844,84 1 680,53 28 525,37 

 

RMH v roce 2016 schválila podání žádostí do Operačního programu Výzkum, vývoj  

a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ  

a ZŠ. Na předfinancování projektů byla příspěvkovým organizacím poskytnuta záloha na 

příspěvek na provoz na rok 2017 (PO předloží do 30.6.2017 vyúčtování poskytnuté zálohy na 

jehož základě jim bude příspěvek na provoz v roce 2017 snížen).  

MŠ Horymírova    43 000,00 Kč 

MŠ Lípová      80 000,00 Kč 

MŠ „U Kamarádů“   25 000,00 Kč 

MŠ Petřvaldská            150 000,00 Kč 

MŠ U Topolů   50 000,00 Kč 

ZŠ a MŠ Frýdecká   43 000,00 Kč 
 

Přehled změn transferů příspěvkovým organizacím mezi schváleným rozpočtem a konečným 

rozpočtem roku 2016 a dosaženou skutečností je v Příloze č. 3. 

 


