Rozpočet příspěvkových organizací (PO)
Identifikace problému:
Účetnictví je založeno na akruálním principu
vs
Rozpočtová legislativa je založena na peněžní bázi, nicméně pro PO založena na akruální bázi
(rozpočet na náklady a výnosy)
Přestože se peněžní fondy mají tvořit z výsledku hospodaření (na bázi akruálního principu), musí být
kryty peněžními prostředky a jejich tvorba a čerpání je rovněž vázána na pohyb peněžních prostředků.
Důsledek:
-

-

Nemožnost naplnění některých peněžních fondů PO peněžními prostředky = nekrytí fondu
a z toho plynoucí zkreslování účetního zachycení (účetní závěrky nepodávají věrný a poctivý obraz
účetnictví) a zároveň současné tituly tvorby a čerpání peněžních fondů příspěvkových organizací
a související postupy účtování vedou ke zkreslování výsledku hospodaření.
Správné stanovení výše potřeby peněžních prostředků na daný rok v rámci příspěvku na provoz
již v současné době není možné bez očekávaného vyčíslení příjmů a výdajů PO.
Praxe:

Příspěvkové organizace nemají dostatek peněžních prostředků k tvorbě peněžních fondů.
Navrhované řešení:
-

Zrušení fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn bez náhrady.
Sestavování rozpočtu příjmů a výdajů a jejich třídění podle rozpočtové skladby
příspěvkovými organizacemi.

Pozn.: V případě fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) by nedošlo k žádným úpravám.
Sestavování rozpočtu příspěvkových organizací na příjmy a výdaje přinese:
-

-

-

činnost zřizovatelů bude zjednodušena při stanovení výše příspěvku na provoz, ze kterého
bude zřejmá skutečná výše potřeby peněžních prostředků od zřizovatele na daný rok
a zároveň příspěvkové organizace snadněji odůvodní reálnou potřebu a výši peněžních
prostředků z rozpočtu zřizovatele,
vyšší míra srovnatelnosti hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací,
zřizovatelé budou mít na základě aktuálního stavu plnění rozpočtu PO vedeného na peněžní
bázi možnost v průběhu roku reálně porovnávat plánovanou a skutečnou výši veřejných
výdajů i příjmů PO a v případě potřeby neprodleně přijímat potřebná opatření,
efektivnější řízení finančních toků v rámci celé veřejnoprávní korporace,
možnost navázání střednědobého výhledu rozpočtu PO na střednědobý výhled
rozpočtu svého zřizovatele,
příspěvkové organizace budou moci lépe vyhodnocovat a řídit finanční rizika a reagovat na ně
přijetím vhodných opatření.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky.
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