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                                                                                                     Příloha č. 1 
 

 

                                               Pravidla 

       pro finanční vypořádání hlavní činnosti příspěvkových  organizací   
zřízených Statutárním městem Liberec na rok 2011  a pro doplňko-
vou činnost 

 

Finanční vypořádání hlavní činnosti 

 

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů se vymezují pravidla pro finanční vypořádání výsledků hospodaření 
hlavní činnosti takto:  

 

1. V souladu se zněním § 28, odst. 1, zákona 250/ 2000 Sb. použije organizace k úhradě ná-
kladů v hlavní činnosti přednostně svoje vlastní výnosy. Neinvestiční příspěvky budou krýt 
pouze rozdíl do výše skutečně vynaložených nákladů.  

 

2. Organizace během roku účtuje o poskytnutých neinvestičních příspěvcích z rozpočtu města 
na účet  241-Běžný účet  proti účtu  348 – Pohledávky za rozpočtem územně správních celků. 
Současně se účtuje nárok na dotaci (příspěvek) na účty 348  a  672.  

Před sestavením řádné (roční) účetní závěrky upraví organizace nárok na příspěvek na účtu  
672 – Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky rozpočtů územně správních celků  
na výši rozdílu účtové třídy 5 (náklady) a účtové třídy  6 (výnosy)  hlavní činnosti (maximál-
ně však do schválené výše příspěvků z rozpočtu města).  

 

3. Postup úpravy nároku na dotaci uvedený v bodu  č. 2. těchto pravidel se neuplatní, pokud 
zřizovatel v roce 2011 mimořádně poskytl organizaci  příspěvek na úhradu ztráty minulých 
let.  V takovém případě se organizace při úpravě nároku na příspěvek řídí pokyny Odboru 
ekonomiky SML.         

 

4. Nevyčerpaná část neinvestičních příspěvků se při finančním vypořádání odvede na účet 
zřizovatele - Statutárního města Liberec.  

 

5. Při finančním vypořádání organizace odvede na účet SML 100% úspory neinvestičního 
příspěvku vzniklé z titulu neplnění počtu zaměstnanců z důvodů nezajištění nového úkolu *). 
Tyto nečerpané prostředky nesmí organizace bez souhlasu zřizovatele použít k jinému účelu. 
Stejně tak postupuje i v případě úspor jiných druhů nákladů, se kterými bylo počítáno 
v příspěvku zřizovatele pro zajištění nového úkolu, pokud úkol nebyl realizován. Povinnost 
odvést zřizovateli úsporu neinvestičního příspěvku vzniklého z důvodu neplnění počtu za-
městnanců se nevztahuje na školské příspěvkové organizace. 
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*) nesplněný limit počtu zaměstnanců k 31.12.2011 x plánovaný roční průměrný plat + povinné pojiš-
tění;  úspora musí být finančně kryta. 

Odvod neinvestičního příspěvku z titulu neplnění počtu zaměstnanců podle bodu 6. se týká příspěvko-
vých organizací odměňovaných podle § 109, odst. 3 zákona 262/2006 Sb. s výjimkou organizací 
usměrňovaných podílem mimotarifních složek. 

 

6.  Příspěvky poskytnuté zřizovatelem pro běžný rok samostatně   

- na odpisy, 

- k úhradě nákladů na energii, 

- k úhradě nákladů na stravování žáků, 

nesmí  organizace použít k financování jiných potřeb provozu bez souhlasu zřizovatele.  

 

7. Úspora neinvestičního příspěvku musí být finančně kryta. 

 

8. Ke krytí případné ztráty hlavní činnosti použije organizace zisk dosažený v doplňkové čin-
nosti po splnění daňových povinností nebo rezervní fond. 

 

9. Pokud organizace v běžném rozpočtovém roce nedočerpá účelové prostředky na jmenovité 
akce (investiční i neinvestiční), nesmí v následujícím roce v jejich financování pokračovat do 
rozhodnutí zřizovatele o ponechání či odvodu těchto prostředků. 

 

10. Finanční vypořádání investičních akcí se provádí samostatně za každou akci. Čerpání in-
vestičních akcí (překročení – nedočerpání) nelze kumulovat. 

 

11. Finanční vypořádání poskytnutých účelových prostředků od zřizovatele, ze státního roz-
počtu, z rozpočtu krajského úřadu, z evropských fondů nebo z dalších zdrojů se provádí 
v rozsahu a termínech stanovených příslušnými poskytovateli prostředků. 

 

12. Příspěvkové organizace, s výjimkou školských PO, odvedou zřizovateli své investiční 
zdroje ve výši  odpovídající  zaúčtovaným ročním odpisům ze svěřeného nemovitého majet-
ku. Odvod budou provádět zálohově, čtvrtletně, v termínech  

do  25.  3.  2011 za  I.   čtvrtletí 

do  25.  6.  2011 za  II.  čtvrtletí 

do  25.  9.  2011 za  III. čtvrtletí 

do  15.12.  2011 za  IV. čtvrtletí. 

Vyrovnání záloh odvodu na skutečnost bude provedeno v rámci finančního vypořádání roku.  

 

13. Školské příspěvkové organizace odvedou v roce 2011 zřizovateli investiční zdroje odpo-
vídající výši odpisů z nemovitého a movitého svěřeného majetku zaúčtovaných za rok 2011. 
Odvody investičních prostředků budou provádět čtvrtletně ke dni účetní uzávěrky. 
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Odvody budou prováděny formou vzájemného zúčtování mezi zřizovatelem a organizacemi, 
tj. bez bankovních převodů finančních prostředků. Případné nedočerpání příspěvku na odpisy 
za rok 2011 je organizace povinna nahlásit do odd. controllingu a analýz zdrojů  SML  nej-
později do 10. 1. 2012. 

  

14. Rada Statutárního města Liberec může při vyúčtování výsledků hospodaření za daný rok 
rozhodnout: 

a) o odvodu do rozpočtu SML, jestliže investiční zdroje organizace jsou větší než je jejich 
potřeba užití, 

b) o odvodu do rozpočtu SML, pokud se prokáže, že organizace porušila rozpočtovou kázeň.   

 

Doplňková činnost 

 

Z důvodu lepšího využití všech svých hospodářských možností může organizace provozovat 
doplňkové (hospodářské) činnosti navazující na její vymezený hlavní účel.  

1. Oprávnění provozovat doplňkovou činnost dává organizaci zřizovatel ve zřizovací listině, 
ve které stanoví základní podmínky pro její provádění. 

  

2. Zisk z doplňkových činností není zahrnován do vztahu k rozpočtu zřizovatele. 

 

3. Dosažený zisk z doplňkové činnosti po splnění daňových povinnosti může organizace pou-
žít pouze ve prospěch své hlavní činnosti. Jiné použití tohoto zdroje může povolit organizaci 
pouze zřizovatel. 

 

4. Ze zisku z doplňkové činnosti, nebo z jeho části nepoužité na krytí případné ztráty hlavní 
činnosti, navrhne organizace příděly do svých fondů.  

 

5. Pokud bude v běžném roce doplňková činnost ztrátová, musí být ztráta uhrazena ze zisku 
doplňkové činnosti následujícího roku. V opačném případě musí organizace přehodnotit kal-
kulaci výnosů nebo tuto činnost ukončit.  

 

Společná ustanovení 

1. Organizace předloží zřizovateli ke schválení svůj návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 
hospodaření po řádné účetní závěrce, nejpozději však do 25. února 2012. 

 

2. V pravomoci Odboru  ekonomiky SML je  upravit formu a způsob předkládání podkladů 
organizacemi pro finanční vypořádání  roku 2011.  

 

 

Liberec, únor 2011 


