Místní příspěvkové organizace
Pokrytí:
Místní příspěvkové organizace jsou součástí místní vlády (S.1313), která patří do Sektoru vládních institucí
(S.13). Tyto příspěvkové organizace jsou zřizovány územními samosprávnými celky pro takové činnosti v jejich
působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní
subjektivitu. Dále může být místní příspěvková organizace zřízena svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou
úkoly v oblasti školství. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností
a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů,
s peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního
fondu a ze zahraničí. Legislativně je postavení a hospodaření místních příspěvkových organizací upraveno
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ke konci roku 2012 bylo evidováno celkem 10 355 příspěvkových organizací zřízených územními
samosprávnými celky (1 995 příspěvkových organizací zřízených kraji a 8 360 příspěvkových organizací
zřízených obcemi). Z hlediska odvětvové struktury dle klasifikace COFOG převažují organizace působící v oblasti
vzdělávání.

Datové zdroje:
Jelikož příspěvkové organizace nezasílají finanční výkazy do Integrovaného informačního systému státní
pokladny, datovým zdrojem je v tomto případě Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace dle vyhlášky
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.

Periodicita:
Čtvrtletní

Termín zveřejňování:
Do konce následujícího čtvrtletí

Revize:
Data nejsou revidována.

Metodický popis:
Účetní data z výkazu zisku a ztráty byla vybrána v takové struktuře, aby se v rámci možností přiblížila
parametrům, které vycházejí z metodiky GFSM 2001 (Government Finance Statistics Manual 2001)
zpracovaného Mezinárodním měnovým fondem, a struktuře zveřejňované s použitím dat z finančních výkazů.
Zveřejňované údaje zahrnují:
VÝNOSOVÉ TRANSAKCE
1 Daně:
11 Přímé daně
12 Nepřímé daně
2 Sociální příspěvky
3 Transfery
4 Ostatní transakce:
41
Úroky
42
Dividendy
43
Prodeje zboží a služeb
44
Ostatní
NÁKLADOVÉ TRANSAKCE
5 Náhrady zaměstnancům
6 Spotřeba zboží a služeb
7 Spotřeba fixního kapitálu

1

8 Úroky
9 Transfery
10 Sociální dávky
11 Jiné transakce
SALDO
NEZAHRNUTO

Formát zveřejňování:
(tabulka v xls formátu)

Značky použité v tabulkách:
jev se nevyskytoval
‐
.
x
0

údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
zápis není možný z logických důvodů
údaj je menší než polovina měřicí jednotky

Číslo
položky

Název položky

Obsahové vymezení položek
(1+2+3+4)

VÝNOSOVÉ
TRANSAKCE
‐
1

Daně

‐
2

3

Sociální
příspěvky

Transfery

Položka obsahuje zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek,
nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní,
poplatků a jiných obdobných dávek.
syntetický účet: 672
(41+42+43+44)

4

Ostatní transakce
Položka obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů
a poskytnutých půjček.

41

Úroky
syntetický účet: 662
‐

42

Dividendy

2

43

Prodeje zboží a
služeb

Tato kategorie zahrnuje např. výnosy z prodeje zboží, vlastních výrobků, služeb,
z pronájmu. Dále obsahuje náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou
přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
syntetické účty:
(604‐504‐506‐507+601+602+603+609+649‐508)
Tato kategorie obsahuje výnosy z pokut, penále a úroků z prodlení (s výjimkou úroků
z prodlení podle smlouvy o úvěru) a ostatní finanční výnosy.

44

Ostatní

NÁKLADOVÉ
TRANSAKCE

5

Náhrady
zaměstnancům

syntetické účty:
(641+642+669)
(5+6+7+8+9)
Tato položka obsahuje osobní náklady, např. náklady na veškeré požitky zaměstnanců
ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, náklady z titulu
zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného
zdravotního pojištění, apod.
syntetické účty:
(521+524+525+527+528)

6

7

Spotřeba zboží a
služeb

Spotřeba fixního
kapitálu

Tato položka zahrnuje spotřebované nákupy a služby, např. náklady na materiál,
energie, prodané zboží, opravy a udržování, cestovné, apod.
syntetické účty:
(501+502+503+511+512+513+516+518+549)
Položka obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v
průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to
zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného
opotřebení.
syntetický účet:
551
Položka obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, půjček a vydaných dluhových
cenných papírů.

8

Úroky

syntetický účet:
562
Položka obsahuje zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek,
nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel
jejich poskytnutí.

9

Transfery
syntetický účet:
572
‐

10

Sociální dávky

3

Položka zahrnuje např. náklady na daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční,
poplatky, pokuty, penále, dary a ostatní finanční náklady.
11

Jiné transakce

syntetické účty:
(531+532+538+591+595+541+542+569+543)
Jedná se o rozdíl mezi „Transakcemi ve výnosech“ a „Transakcemi v nákladech“

SALDO

(VÝNOSOVÉ TRANSAKCE ‐ NÁKLADOVÉ TRANSAKCE)

Kategorie obsahuje následující syntetické účty:
(643+644+648+661+663+664) ‐(544+547+548+555+556+557+561+563+564)
NEZAHRNUTO

4

