11. Organiza ní složky státu a státní p ísp vkové organizace. Státní fondy
Barbora Slintáková

Cílem této p ednásky je:
vymezit organiza ní složky státu a státní p ísp vkové organizace,
popsat základní principy financování a hospoda ení organiza ních složek státu a
státních p ísp vkových organizací,
charakterizovat státní mimorozpo tové ú elové fondy,
uvést argumenty pro a proti existenci mimorozpo tových fond a
popsat základní principy fungování státních fond .

11.1 Organiza ní složky státu a státní p ísp vkové organizace1
11.1.1 Vymezení organiza ní složky státu a státní p ísp vkové organizace
Organiza ní složky státu (dále jen OSS) nebo státní p ísp vkové organizace (dále jen SPO)
jsou organizace, jejichž primární funkcí, úkolem i posláním je zabezpe ení základních funkcí
státu (tj. zákonodárné, soudní a výkonné moci státu) na daném území. Tyto organizace
zodpovídají za poskytování (nap . Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy reguluje nebo
dotuje vzd lávací instituce) nebo p ímo poskytují (nap . ú ady práce poskytují služby
uchaze m o zam stnání) ur ité statky spole nosti jako celek (nap . statek ”národní obrana”
nebo ”vnit ní bezpe nost”) nebo domácnostem i jednotlivc m (nap . statek ”vzd lání” nebo
”zdravotní pé e”) na netržní bázi (tj. bezplatn
zabezpe ují p erozd lování d chod

nebo za tzv. poplatek). Krom

toho

ve spole nosti - nap . prost ednictvím poskytování

sociálních transfer (nap . ú ady práce zajiš ují poskytování dávek státní sociální podpory).
Takto jsou podle (MMF, 2001) vymezeny tzv. vládní instituce (angl. government units).
Organiza ními složkami státu jsou r zné orgány státní správy nebo instituce, p edevším jsou
to ”ministerstva a jiné správní ú ady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší
kontrolní ú ad, Kancelá prezidenta republiky, Ú ad vlády R, Kancelá Ve ejného ochránce
práv, Akademie v d
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R, Grantová agentura R a jiná za ízení, o kterých to stanoví zvláštní

Podobn fungují i organiza ní složky a p ísp vkové organizace obce nebo kraje.
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právní p edpis anebo tento zákon” (viz § 3 zákona . 219/2000 Sb.). OSS jsou organizace
vždy z ízené bu zákonem (nap . ministerstva jsou z ízena zákonem . 2/1969 Sb., o z ízení
ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy R nebo katastrální ú ady jsou z ízeny
zákonem . 359/1992 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech) nebo orgánem státní
správy, p edevším ministerstvem (nap . Ministerstvo práce a sociálních v cí je z izovatelem
ú ad práce, Ministerstvo financí je z izovatelem finan ních editelství, Ministerstvo vnitra
hasi ských záchranných sbor , Ministerstvo zem d lství krajských veterinárních správ,
Ministerstvo zdravotnictví krajských hygienických stanic atp.).
Státními p ísp vkovými organizacemi jsou nap . v rezortu školství d tské diagnostické
ústavy, d tské domovy nebo speciální školy, v rezortu zdravotnictví fakultní nemocnice nebo
psychiatrické lé ebny, v rezortu v dy a výzkumu jednotlivé výzkumné ústavy AV R nebo v
rezortu kultury muzea, galerie i knihovny celostátního významu. Podobn jako OSS mají
SPO své z izovatele – orgány státní správy (nap . Ministerstvo kultury je z izovatelem
Národního divadla Praha) apod.2
Lze shrnout, že OSS a SPO p sobí zejména v t chto odv tvích národního hospodá ství:
ve ejná správa, obrana, bezpe nost, justice, vzd lávání, v da a výzkum, zdravotnictví,
sociální služby nebo kultura. Vý et statk , resp. rozsah, v jakém jsou ur ité statky
poskytovány t mito státními organizacemi, závisí na ad faktor a m že se v ase m nit
(p íkladem zm n v R m že být období transformace centráln plánované ekonomiky na
tržní ekonomiku, kdy poskytování n kterých statk bylo privatizováno nebo místo ve ejného
poskytování za aly být statky poskytovány soukrom , p i emž stát jejich produkci nakupuje
nebo dotuje, nebo období reformy ve ejné správy, kdy instituce poskytující n které statky
byly p evedeny ze státu na obce nebo na kraje).
Teoreticky lze ve ejné poskytování statk zd vodnit nap . na základ tzv. selhání trhu (viz
nap . Musgrave, Musgraveová, 1994) nebo nerovného rozd lení d chod

a bohatství ve

spole nosti. Obecn ji vymezuje roli neziskových organizací (viz dále) Niskanen (1994).
Niskanenovu definici lze parafrázovat tak, že OSS nebo SPO poskytují takové statky, jejichž
tržní nabídka je podle kolektivního rozhodnutí (ve ejné volby) nedostate ná a které vláda není
p ipravena nakoupit od soukromých organizací.
Rozsah a význam OSS a SPO lze vymezit jednak kvalitativn , a to vyjmenováním statk ,
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P ehled o po tu OSS a SPO z izovaných jednotlivými ministerstvy a jinými správními ú ady státu a základní
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které jsou poskytovány, jednak kvantitativn , a to nap . vy íslením objemu výdaj t chto
organizací na poskytování statk . Protože v tšinou jsou statky t mito organizacemi
poskytovány spot ebitel m bezplatn nebo za tzv. poplatek, tzn. neexistuje tržní ocen ní
statk , vyjad uje se obvykle jejich hodnota pomocí výdaj (náklad ) na produkci - v p ípad
OSS nebo SPO pak jde o výdaje ze státního rozpo tu, na který je organizace napojená (u SPO
však m že jít jen o ást produkce, nebo krom p ísp vku ze státního rozpo tu je SPO
financována i z vlastních p íjm - viz dále). Je t eba upozornit na to, že z teoretického
hlediska nelze výdaje (náklady) na produkci statk ve ejnými organizacemi považovat za
správné ocen ní užitk

ze statk

(tzn. užitk

plynoucích spot ebitel m) v p ípad , kdy

produkce ve ejných organizací je neefektivní nebo výše ve ejných výdaj , které jsou do
organizace alokovány, je nadm rná.3
Pro ilustraci lze uvést, že b žné výdaje státního rozpo tu (tj. náklady na zam stnance a
náklady na provoz organizací) na innost OSS v r. 2003 inily odhadem cca 141,4 mld K , tj.
cca 18,8 % b žných výdaj státního rozpo tu, a p ísp vek SPO ze státního rozpo tu inil v r.
2003 cca 33,9 mld. K , tj. cca 4,5 % b žných výdaj státního rozpo tu.4
Organiza ní složku státu nebo státní p ísp vkovou organizaci m žeme pro naše ú ely
charakterizovat jako ve ejnou (státní) neziskovou organizaci, jejíž innost je financována
z výdaj státního rozpo tu R.
”Zakladatelem” a ”vlastníkem” OSS a SPO je stát. OSS nebo SPO jsou vždy z ízeny bu ze
zákona nebo orgánem státní správy (viz výše). OSS ani SPO nem že z ídit žádná soukromá
osoba. Tyto organizace nedisponují vlastním majetkem, ale hospoda í s majetkem státu. Jak
bude vyloženo dále, innost t chto organizací je bu zcela nebo do ur ité míry financována z
výdaj státního rozpo tu - lze tvrdit, že zejména prost ednictvím OSS dochází k užití výdaj
státního rozpo tu na produkci r zných statk .
Organiza ní složky státu nemají, na rozdíl od státních p ísp vkových organizací, právní
subjektivitu (tj. zp sobilost samostatn nabývat práv a zavazovat se). OSS byly p ed ú inností
zákona

. 219/2000 Sb., o majetku

R a jejím vystupování v právních vztazích tzv.

informace o jednotlivých organizacích jsou dostupné nap . v Registru organizací systému ARIS MF R.
3

K neefektivnosti ve ejných neziskových organizací viz nap . (Niskanen, 1994).

4

Zdroj údaj : Bilance p íjm a výdaj státního rozpo tu v druhovém len ní rozpo tové skladby za období
leden až prosinec 2003, dostupná v systému ARIS MF R.
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rozpo tovými organizacemi s právní subjektivitou, které hospoda ily s majetkem státu.5
Avšak relativn samostatné právní postavení rozpo tových organizací bylo považováno za
neadekvátní z hlediska jejich p ímé vazby ke státu, zejména v oblasti majetkoprávní (tzn. že
organizace realizovaly výkon vlastnických a jiných majetkových práv státu), resp. ke státnímu
rozpo tu (tzn. že organizace byly p ímo a úpln napojeny na státní rozpo et). Podle sou asné
právní úpravy je ú astníkem právních vztah stát (v tom p ípad je právnickou osobou) a
jménem státu právní úkony iní zejména vedoucí OSS, které se právní úkony týkají. ”OSS se
staly pouhými majetkovými orgány státu, i když z ú etních d vod z staly samostatnými
ú etními jednotkami.” (Rubeš, 2003)
OSS a SPO fungují jako tzv. neziskové organizace. Neziskovou organizaci (kterou nazval
ú ad - angl. bureau) definoval Niskanen (1994) jako organizaci, která spl uje následující
charakteristiky. Za prvé, vlastníci a zam stnanci organizací si nemohou p ivlastnit ást rozdílu
mezi p íjmy a výdaji jako osobní p íjem. 6 Za druhé, ást p íjm organizace nepochází z
prodeje jejích produkt . Organizace je pak financována p ímo nebo nep ímo zejména z daní
nebo jiných povinných plateb do ve ejných rozpo t . Což pro OSS nebo SPO platí - ty jsou
financovány ze státního rozpo tu zcela (p edevším OSS) nebo v ur ité mí e (zpravidla SPO).
Primárním cílem neziskové organizace není, na rozdíl od podniku, dosažení zisku, resp.
finan ního prosp chu pro osoby spojené s organizací, ale dosažení ur itého nefinan ního cíle
i poslání. V rámci teorie lze cíl ve ejné organizace formulovat ”normativn ”, tzn. ve ejná
organizace by m la maximalizovat blahobyt spole nosti (viz Bös, 1986). Obvykle je cíl
( innost) ve ejných neziskových organizací vyjád en jako zabezpe ování ur ité služby
(prosp chu) pro ob any, resp. pro spole nost jako celek.
Obecn platí, že nezisková organizace zisku (tj. kladného výsledku hospoda ení) dosahovat
m že, ale na rozdíl od podniku nem že být tento zisk rozd len mezi zakladatele, p edstavitele
i zam stnance organizace nebo jiné osoby spojené s organizací. Podstata ”neziskovosti”
neziskové organizace nespo ívá v tom, že organizace nem že nebo nemá dosahovat zisku, ale
v tom, že zisk nesmí být rozd len mezi fyzické (právnické) osoby, nýbrž musí být použit na
financování innosti, pro kterou byla organizace z ízena. Podstatou neziskové organizace je
zákaz rozd lení zisku - žádní jednotlivci si nemohou p ivlastnit podíl na zisku jako osobní
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Název ”rozpo tová organizace” vystihoval zp sob financování organizace. Název ”organiza ní složka” spíš
odkazuje na právní a majetkové postavení organizace.
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p íjem. To souvisí s absencí vlastnických práv jednotlivc k majetku organizace, zvláš v
p ípad ve ejných organizací.
Fungování ve ejných (neziskových) organizací je ovlivn no odlišnými ekonomickými a
politickými faktory ve srovnání se soukromými (podnikatelskými) subjekty, na jejichž innost
mají vliv p edevším faktory komer ní. Bös (1986) popisuje odlišné podmínky (omezení) pro
fungování ve ejných organizací v souvislosti s (1) postavením organizace na trhu statku, který
organizace poskytuje, nebo na trhu výrobních faktor , (2) produkcí organizace, (3)
financováním produkce a (4) politickým vlivem na innost organizace.
Ve ejná organizace m že mít monopolní postavení na trhu statku, který produkuje. To je
zejména p ípad statk v odv tvích ve ejná správa, obrana, bezpe nost, soudnictví apod. V
jiných odv tvích mohou statky poskytovat jak ve ejné, tak soukromé organizace (nap . v
odv tvích zdravotnictví, vzd lávání, sociální služby, kultura atd.), avšak je t eba dob e
posoudit, kdy lze hovo it o konkurenci mezi soukromými a ve ejnými organizacemi (nap . ne
vždy ve ejné a soukromé organizace poskytují srovnatelný produkt). Monopolní postavení
ve ejné organizace jako dodavatele ur itého statku by mohlo být v n kterých p ípadech
teoreticky vhodné z hlediska maximalizace spole enského blahobytu. Na druhou stranu,
monopolní postavení ve ejné organizace nebo absence konkurence m že být zdrojem
neefektivnosti ve ve ejném sektoru.7 Z hlediska postavení ve ejné organizace na trhu
výrobních faktor

musí ve ejné organizace obvykle sout žit se soukromými subjekty o

zam stnance, ale p i nákupu ur itých statk (nap . v rezortu obrany a bezpe nosti) mohou mít
postavení monopsonu.
Pro produkci ve ejné (neziskové) organizace je charakteristické, že p íjmy za posktování
služeb nepokrývají náklady související s poskytováním služeb. To však není d vod ke zrušení
(bankrotu) organizace.

ada statk je poskytována ve ejnými organizace bezplatn nebo za

tzv. poplatek (viz dále) zám rn . 8 OSS a SPO m žeme podle (MMF, 2001) charakterizovat
jako netržní producenty, kte í poskytují tzv. netržní výstupy. Netržním výstupem je chápán
statek poskytovaný jedinc m nebo spole nosti jako celku zdarma nebo za cenu, která není
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Nap . existuje hypotéza, že monopolní postavení ve ejné organizace, která je napojena na ve ejný rozpo et,
vede k nadm rným ve ejným výdaj m, více viz (Niskanen, 1994). Dále, absence konkuren ního poskytovatele
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vst íc požadavk m klient .
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Argumenty pro ve ejné zabezpe ování statk viz nap . v (Musgrave, Musgraveová, 1994) nebo (Stiglitz, 1997).
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ekonomicky významná. 9 Ekonomicky nevýznamná cena je cena, která neovliv uje poptávku
nebo nabídku statku.10 Pro odlišení ekonomicky nevýznamné ceny od ceny tržní se v
literatu e používá pojmu (uživatelský) poplatek.11
Pokud ve ejná organizace poskytuje statky spot ebitel m bezplatn nebo za tzv. uživatelský
poplatek, který nepokrývá celkové náklady na produkci statku, je nutné, aby organizace byla
financována z ve ejných rozpo t (p íp. z jiných zdroj , kterými mohou být dary nebo zisk z
innosti, která nesouvisí s posláním organizace a kterou organizace provozuje komer n ).
Pokud je produkce ve ejných organizací financována z ve ejného rozpo tu (tj. z daní), musí
být hospoda ení organizací regulováno (tj. upraveno právními p edpisy) a kontrolováno, aby
byly ve ejné prost edky užity hospodárn , ú inn a ú eln .
Nakonec, v innosti nebo rozhodování ve ejných organizací je asto patrný politický vliv,
nap . na zam stnanost, ceny (poplatky), rozpo et, vedení organizace nebo v bec na samu
existenci organizace.

11.1.2 Principy fungování a financování organiza ní složky státu a státní p ísp vkové
organizace
Právní postavení a principy fungování OSS a SPO upravuje zejména zákon . 218/2000, o
rozpo tových pravidlech a zákon . 219/2000, o majetku R a jejím vystupování v právních
vztazích. V následujícím textu jsou shrnuta p edevším vybraná ustanovení zákona . 218/2000
Sb. (Je t eba upozornit, že text nep ináší vy erpávající informace o hospoda ení OSS a SPO.)
OSS nebo SPO jsou z ízeny pro poskytování tzv. ”ve ejn prosp šných služeb” - to je jejich
hlavní innost. Je možné zobecnit, že OSS poskytují statky bezplatn , p íp. za tzv. uživatelský
poplatek (viz výše). Nap . za ”služby” ve ejné správy, obrany, bezpe nosti apod. ob ané
p ímo neplatí (za n které úkony ve ejné správy nebo soud se však vybírají správní nebo
soudní poplatky). SPO poskytují statky bezplatn

nebo za uživatelský poplatek - nap .

organizace v odv tví kultury.
Hlavní innost OSS a SPO je financována z výdaj státního rozpo tu. Mezi OSS a SPO je
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Srov. s definicí netržního statku podle Bénarda - viz (Hamerníková, Kubátová, 1999).

10

Pozn. poptávka po a nabídka statk , které produkují ve ejné organizace, se utvá í v rámci politických a
byrokratických proces .
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však rozdíl ve zp sobu ”napojení” na státní rozpo et a v mí e financování hlavní innosti
organizace ze státního rozpo tu, který je popsán dále.
OSS hospoda í s prost edky státního rozpo tu. Rozpo et OSS stanoví správce kapitoly
státního rozpo tu, tj. z izovatel organizace, v rámci rozpo tu své kapitoly. Rozpo et OSS je
sou ástí rozpo tu správce kapitoly státního rozpo tu, tzn. sou ástí státního rozpo tu.
Organiza ními složkami jsou i samotní správci kapitol.
Rozpo et zahrnuje jen p íjmy a výdaje, které souvisí s inností organizace. Pokud OSS
dosahuje p íjmy v rámci své innosti, nejedná se o její vlastní p íjmy, ale o p íjmy státního
rozpo tu. Výdaje, se kterými organiza ní složka hospoda í, jsou výdaji státního rozpo tu.
V rámci stanoveného rozpo tu OSS je t eba rozlišovat mezi výdaji, ze kterých je hrazen chod
samotné organizace (nap . platy zam stnanc

apod.), a výdaji, které organizace

”p erozd luje”, nap . poskytuje sociální transfery obyvatelstvu (nap . d chody) nebo dotace
r zným organizacím (nap . dotace na sociální služby neziskovým organizacím). Podobn je
t eba odlišit p íjmy, které lze považovat za poplatky za služby poskytované organizací, a
ve ejné p íjmy, které od fyzických a právnických osob organizace ”vybírá” do ve ejných
rozpo t , tj. p edevším dan a pojistné na sociální zabezpe ení. Mezi p íjmy dosahovanými
prost ednictvím OSS a výdaji na innost OSS nemusí být p ímá vazba.
M žeme srovnat výši výdaj na chod OSS (viz výše) s výší p íjm OSS za poskytované
služby - nap . p íjmy z vlastní innosti dosáhly v r. 2003 cca 2,5 mld K , správní poplatky (za
vybrané úkony ú ad ) byly za rok 2003 vybrány ve výši cca 3,5 mld. K a soudní poplatky ve
výši cca 983,5 mil. K .12
Rozpo et OSS se lení podle závazných ukazatel , které ur ují jak výši p íjm , kterých má
OSS dosáhnout, tak výši výdaj , se kterými organizace m že hospoda it. Ukazatele stanoví
zákon o státním rozpo tu (tj. ukazatele rozpo t kapitol) nebo správci kapitol (tj. ukazatele
rozpo t

z izovaných OSS). Rozpo et je stanoven pro rozpo tový rok, kterým je rok

kalendá ní.
OSS m že erpat výdaje státního rozpo tu jen do výše závazných ukazatel (které stanoví
výši výdaj nap . na platy, na financování program reprodukce majetku, sociálních transfer
atd.), které jsou v rozpo tu organizace stanoveny. Za ur itých podmínek m že OSS jednak
p esunovat výdaje v rámci stanovených ukazatel

12

nebo mezi ukazateli, jednak p ekro it

Zdroj údaj : Bilance p íjm a výdaj státního rozpo tu v druhovém len ní rozpo tové skladby za období
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stanovené ukazatele. 13 Organizace by m la dbát na to, aby s výdaji státního rozpo tu, které
tvo í její rozpo et, hospoda ila efektivn . Zákon jí ukládá, aby ve ejné výdaje použila na
”krytí nezbytných pot eb a na opat ení zakládající se na právních p edpisech” (viz § 45
zákona . 218/2000 Sb.). Toto ustanovení má zabránit utrácení ve ejných výdaj nap . na
služby dodávané organizacím, které nejsou nezbytné pro zabezpe ení jejich innosti, nebo na
aktivity, jejichž uskute n ní nevyplývá ze zákon .
Výdaje OSS by m ly být vy erpány v b žném rozpo tovém roce. Z r zných d vod , z nichž
jedním m že být dosažení úspor v d sledku efektivn jšího hospoda ení, nemusí být výdaje
vy erpány ve výši stanovené ukazateli. V takovém p ípad

m že OSS nevy erpané

prost edky p evést do p íštího rozpo tového roku (viz § 47 zákona . 218/2000 Sb.). Toto
opat ení má omezit zbyte né utrácení dosud nevy erpaných rozpo tových prost edk zejména
na konci roku, ke kterému m že docházet, jestliže se organizace ”cítí ohrožena” krácením
rozpo tu na p íští rok, pokud nevy erpá rozpo et na b žný rok.
Krom prost edk státního rozpo tu hospoda í OSS také s tzv. mimorozpo tovými zdroji,
kterými jsou prost edky jejích fond , zisk z tzv. hospodá ské innosti, pen žité dary, p íp.
prost edky ze zahrani í. OSS, pokud zákon nestanoví jinak, nesmí p ijímat nebo poskytovat
úv ry i p j ky ani p ijímat nebo vystavovat sm nky.14
OSS tvo í rezervní fond a fond kulturních a sociálních pot eb. Zdroji rezervního fondu jsou
zejména prost edky ze zahrani í, pen žní dary, p íjmy z prodeje majetku nabytého darem
nebo d d ním a také z p edcházejího roku p evedené nevy erpané výdaje. Prost edky
z rezervního fondu, a to podle druhu p íjmu, lze použít podle zákona, nap . prost edky ze
zahrani í a dary lze použít bu

ú elov , pokud byly ú elov poskytnuty, nebo na úhradu

provozních pot eb, které nejsou zabezpe eny v rozpo tu organizace, nebo p íjmy z prodeje
majetku na výdaje na reprodukci majetku atd. (viz § 48 zákona . 218/2000 Sb.).
Fond kulturních a sociálních pot eb je tvo en p íd lem z rozpo tu OSS, který je ur en jako
podíl výdaj na platy, mzdy i odm ny. Z fondu se financují kulturní, sociální a jiné pot eby
zam stnanc organizace, p íp. jiných osob (nap . rodinných p íslušník zam stnanc ).
Pro stanovení rozpo tu organiza ní složky, resp. rozpo tu kapitoly, potažmo celého státního

leden až prosinec 2003, dostupná v systému ARIS MF R.
13

Viz §§ 23 až 26 (rozpo tová opat ení), p íp. § 45, odst. 11 zákona . 218/2000 Sb.

14

P j ky ale lze poskytovat zam stnanc m z fondu kulturních a sociálních pot eb. Podobn , pouze z tohoto
fondu m že OSS poskytovat dary.
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rozpo tu, je v R typická tzv. p ír stková neboli indexová metoda. P ír stkové rozpo tování
popisuje tzv. inkrementalismus, podle kterého je rozpo et organizace na následující rok
stanoven na základ rozpo tu p edcházejícího roku, který je indexován neboli navýšen o
p ír stek.15 V praxi se obvykle rozpo et organizace na další rok nesestavuje ”od nuly”, ale
vychází se z rozpo tu p edcházejícího roku, který se upraví o p ír stek. Ti, kdo sestavují
rozpo et, tak ”potvrzují” i ”prodlužují” minulá rozhodnutí a závazky o užití ve ejných zdroj
a realizují mezní úpravy p edcházejících rozhodnutí.
Výhodou inkrementálního p ístupu ke tvorb rozpo tu je, že je mén náro ný na data, tj.
nevyžaduje množství informací, kterých by bylo t eba pro stanovení rozpo tu ”od nuly”.
Dále, obvykle není t eba p i sestavování rozpo tu analyzovat a hodnotit n kolik r zných
alternativ. Na druhé stran , nebezpe ím inkrementalismu je, že není flexibilní a konzervuje i
kumuluje v rozpo tu nedostatky i chyby z rozpo t minulých let. Dále, p i tomto p ístupu
nelze vybrat optimální variantu z potenciálních variant dosažení daného cíle, protože se r zné
varianty neanalyzují (zejména z hlediska efektivnosti). Existují však jiné p ístupy k
rozpo tování (nap . programové nebo výkonové rozpo tování, p íp. rozpo tování s nulovou
bází), které na rozdíl od p ír stkové metody kladou d raz na vztah mezi výstupem organizace
a jejím rozpo tem, resp. na efektivní alokaci ve ejných výdaj a jejich efektivní užití. 16
Sestavování rozpo tu OSS, resp. rozpo t správc kapitol a celého státního rozpo tu, probíhá
v rámci tzv. rozpo ového procesu. Jednání o rozpo tu organizace, kapitoly nebo celého
státního rozpo tu lze popsat jako jednání mezi zástupci ú adu, který požaduje rozpo et (nap .
vedoucí OSS, ministr ur itého rezortního ministerstva nebo vláda), a p edstaviteli
nad ízeného orgánu, který rozpo et ú adu schvaluje (nap . ministr rezortního ministerstva,
které z izuje OSS, ministr financí, parlament).17
Dále, financování OSS v sou asné dob v R lze charakterizovat jako tzv. institucionální
financování. Primárním kritériem alokace prost edk

z ve ejného rozpo tu je p i tomto

zp sobu financování samotná existence organizace, tzn. že výdaje státního rozpo tu jsou
alokovány na základ

požadavk

již existujících (p íp. nov

založených) institucí.

Institucionální financování lze srovnat s tzv. ú elovým financováním, pro které je primárním
kritériem alokace ve ejných prost edk ú el (nebo cíl i priorita), kterého má být efektivn

15

Více k rozpo tovému procesu a teorii inkrementalismu viz nap . (Brown, Jackson, 1990).

16

Metody rozpo tování viz nap . v (Ochrana, 2003).

17

Jednání o rozpo tu, chování jednotlivých aktér a d sledky tohoto procesu popisuje Niskanen (1994).
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dosaženo. To znamená, že ve ejné výdaje plynou do t ch organizací, jejichž inností bude
dosaženo daného ú elu nebo cíle. To je typické nap . pro programové rozpo tování, které se
”soust e uje na financování ú elu a snaží se spojit financování s dosažením ú elu”
(Rosenbloom, 1989).18
***
P ísp vková organizace hospoda í v rámci hlavní

innosti, pro kterou byla z ízena, s

prost edky, které zahrnují vlastní p íjmy organizace související s hlavní inností (tj. zejména
uživatelské poplatky za poskytování statk ) a tzv. p ísp vek ze státního rozpo tu (odtud název
p ísp vkové organizace). Na rozdíl od OSS jsou p íjmy SPO za poskytování statk jejími
vlastními p íjmy. Vlastní p íjmy však nemusí pokrýt výdaje související s hlavní inností
organizace a rozdíl mezi p íjmy a výdaji je financován z tzv. p ísp vku na provoz ze státního
rozpo tu. Rozpo et SPO, v . p ísp vku, je stanoven jako vyrovnaný.
Podobn jako OSS musí SPO použít prost edky, se kterými hospoda í, v etn p ísp vku ze
státního rozpo tu, pouze na ”krytí nezbytných pot eb, na opat ení zakládající se na právních
p edpisech a na krytí opat ení nutných k zabezpe ení nerušeného chodu organizace” (§ 53
zákona . 218/2000 Sb.). Navíc, organizace by m la dbát na to, aby hospoda ila efektivn .
P ísp vek se obvykle stanoví jako rozdíl mezi plánovanými vlastními p íjmy a výdaji
souvisejícími s hlavní

inností organizace (organizace by m la do rozpo tu p i jeho

sestavování zahrnout všechny prost edky, o kterých ví, že budou v b žném roce p ijaty nebo
vynaloženy, aby nedocházelo k vyšším nárok m na státní rozpo et). Stanovení p ísp vku na
základ rozdílu mezi plánovanými p íjmy a výdaji m že být nevýhodné v p ípad , kdy je
rozdíl ovlivn n nap . nehospodárností nebo špatným managementem organizace a plánované
p íjmy jsou nižší, než by mohly potenciáln být, nebo výdaje jsou vyšší, než by byla jejich
efektivní úrove . Navíc, m že se stát, že organizace, které poskytují srovnatelný výstup za
srovnatelných podmínek, získají r zn vysoké p ísp vky.
S cílem objektivizovat výši p ísp vku lze výši p ísp vku (a jeho erpání b hem roku) ur it na
základ výkon organizace, tzn. že p ísp vek by byl stanoven jako sou in jednotek výkonu a
”ceny” za jednotku výkonu. Pro tento p ístup je nutné stanovit zp sob m ení výkonu (tzn.
navrhnout ukazatele výkonu) a ”cenu” za jednotku výkonu. Výkonový zp sob stanovení
p ísp vku m že být dobrým nástrojem k ovliv ování chování organizace, nap . tak lze

18

Zp soby financování, resp. modely alokace ve ejných výdaj viz v (Ochrana, 2003).
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ovliv ovat rozsah a kvalitu poskytovaných statk nebo hospoda ení organizace (z hlediska
hospodárnosti i produktivity).
Problémem výkonového financování však v praxi m že být m ení výkonu organizace, tj.
konstrukce takových ukazatel , které objektivn zachytí výkon organizace jak z hlediska jeho
kvantity, tak kvality. To je d ležité nap . u služeb v oblasti zdravotní pé e, vzd lávání,
sociálních služeb apod. Nap . pokud budou ukazatele stanoveny pouze kvantitativn (nap .
jako po et pacient , student nebo klient sociálních služeb) a nebudou zohled ovat kvalitu
výkonu nebo dosažení cíl poskytování služby, resp. spokojenost spot ebitel se službou, pak
m že dojít k situaci, kdy organizace, aby maximalizovala výši p ísp vku, bude zvyšovat
výkon – tj. zvyšovat po et ”obsloužených” pacient , student nebo klient , i nad kapacitu
za ízení, kdy dochází ke snížení kvality poskytované služby (tzn. jevu p etížení u smíšených
statk ).19
V p ípad , že p íjmy související s hlavní inností jsou vyšší než související výdaje, m že
z izovatel SPO stanovit tzv. odvod z provozu do státního rozpo tu. (Nap . v r. 2003 inily
odvody do státního rozpo tu cca 67 mil. K .20) Krom toho m že být stanoven i tzv. odvod
z odpis , pokud se nap . uvažuje o omezení innosti nebo dokonce zrušení organizace.
Výsledek hospoda ení SPO tvo í výsledek hospoda ení dosažený jak v rámci hlavní innosti,
a to po zahrnutí p ísp vku, tak v rámci tzv. jiné innosti (viz dále). Pokud je kladný, mluvíme
o tzv. zlepšeném výsledku hospoda ení, v opa ném p ípad
hospoda ení.

21

o tzv. zhoršeném výsledku

Ztráta SPO je financována z rezervního fondu SPO, z rozpo tu z izovatele

organizace nebo ze zisku organizace v následujícím roce. V p ípad že by ztráta nemohla být
uhrazena, byla by organizace zrušena. 22
Dalšími zdroji financování innosti SPO jsou její fondy, zisk z jiné innosti, dary nebo
prost edky ze zahrani í. SPO nesmí, až na výjimky, p ijímat úv ry a p j ky ani vystavovat
sm nky.
SPO tvo í rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond odm n a fond kulturních a sociálních

19

Konkrétní výsledek závisí na n kolika faktorech, nap . omezení rozpo tu, ze kterého jsou p ísp vky
poskytovány, resp. na cen za jednotku výkonu.
20

Zdroj údaj : Bilance p íjm a výdaj státního rozpo tu v druhovém len ní rozpo tové skladby za období
leden až prosinec 2003, dostupná v systému ARIS MF R.

21

Organizace by m la zajistit, aby nedošlo ke zhoršení stanoveného hospodá ského výsledku.

22

Podmínky financování ztráty však pro n které organizace, nap . zdravotnická za ízení, platí odlišn .
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pot eb. Fondy jsou tvo eny z r zných prost edk a jsou používány na vymezené ú ely. Krom
fondu kulturních a sociálních pot eb, který je tvo en a používán podobn jako v OSS (viz
výše), je do fond rozd lován zlepšený hospodá ský výsledek. Rezervní fond je dále tvo en
nap . z prost edk ze zahrani í a z dar a je používán nap . na úhradu zhoršeného výsledku
hospoda ení nebo na financování ú el , pro které byly prost edky ze zahrani í a dary
poskytnuty. Fond reprodukce je tvo en mj. z odpis nebo p íjm z prodeje hmotného majetku
a je používán nap . na financování po ízení, technického zhodnocení nebo oprav hmotného
majetku. Z fondu odm n lze hradit platy zam stnanc .
Krom hlavní innosti m že SPO provozovat tzv. jinou innost. Statky poskytované v rámci
jiné innosti mohou být podobné jako statky poskytované v rámci innosti hlavní, nebo
odlišné (nap . galerie m že v rámci jiné

innosti prodávat publikace o um ní nebo

reprodukce). Cílem jiné innosti je dosažení zisku, který má sloužit jako dodate ný zdroj
financování hlavní

innosti. Jinou

innost m že organizace provozovat tehdy, má-li

nedostate n využité materiální a personální kapacity a není-li ohrožen rozsah a kvalita její
hlavní innosti.
P íjmy a výdaje související s jinou

inností musí být odd leny od p íjm

a výdaj

souvisejících s hlavní inností. V souladu s podstatou jiné innosti je nep ípustné, aby výdaje
s ní související byly hrazeny z p íjm souvisejících s inností hlavní. To znamená, že je t eba
zajistit, aby jiná innost nebyla ztrátová. Pokud by se tak stalo, musí být jiná

innost

ukon ena. Dalším rizikem jiné innosti u neziskové organizace je možný odklon organizace
od její hlavní innosti, tzn. nap . snížení rozsahu nebo kvality služeb poskytovaných v rámci
hlavní innosti (resp. omezený p ístup klient k t mto službám).
Na konec pojednání o hospoda ení OSS a SPO dodejme, že p íjmy z prodeje a pronájmu
majetku státu, se kterým tyto organizace hospoda í, jsou p íjmy státního rozpo tu, s výjimkou
p íjm z prodeje movitého majektu, se kterým hospoda í SPO, a p íjm z prodeje majetku,
který OSS nebo SPO nabyly darováním nebo d d ním (ty plynou do fond organizací). Nap .
p íjmy státního rozpo tu z pronájmu státního majetku inily v r. 2003 cca 421,5 mil. K . 23

23

Zdroj údaj : Bilance p íjm a výdaj státního rozpo tu v druhovém len ní rozpo tové skladby za období
leden až prosinec 2003, dostupná v systému ARIS MF R.
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11.2 Státní mimorozpo tové ú elové fondy
Státní mimorozpo tový ú elový fond (dále jen fond) m žeme definovat jako zvláštní instituci
- právnickou osobu z ízenou zákonem za ú elem finan ního zabezpe ení zvláš stanovených
úkol a hospoda ení s prost edky pro n ur enými (viz § 28 zákona . 218/2000 Sb., o
rozpo tových pravidlech). Podstatou fond je vytvo ení alternativních (rozumí se ke státnímu
rozpo tu) zdroj

financování ur itých cíl

i priorit vlády. Podstatou innosti fondu je

shromaž ovat finan ní prost edky a tyto rozd lovat mezi vybrané subjekty, které realizují
aktivity i projekty, které by m ly vést k dosažení cíl

i priorit, pro jejichž podporu byl státní

fond z ízen. Fond p ímo neprovozuje konkrétní aktivity– jeho ú elem je je financovat.
Fondy jsou sou ástí rozpo tové soustavy

R. Na rozdíl od státního rozpo tu jsou všechny

p íjmy a výdaje fond ú elov ur eny.
Mezi státní mimorozpo tové ú elové fondy v R zahrnujeme:
Státní fond pro zúrodn ní p dy, z ízený zákonem . 77/1969 Sb., aby zajiš oval návrat
p dy k zem d lským ú el m a správu vodních tok ,
Státní fond životního prost edí, z ízený zákonem . 388/1991 Sb., a to zejména pro
podporu akcí souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prost edí nebo program
výzkumu, vývoje, výroby a zavád ní vhodných technologií v oblasti životního prost edí,
Státní fond pro podporu a rozvoj eské kinematografie, z ízený zák. . 241/1992 Sb. s
cílem podporovat zejména tvorbu, výrobu, distribuci a propagaci eských film ,
Státní fond kultury, z ízený zákonem . 239/1992 Sb. na podporu vzniku kulturních a
um leckých d l nebo na získávání, obnovu a udržování kulturních památek i sbírkových
p edm t ,
Státní fond dopravní infrastruktury, z ízený zákonem . 104/2000 Sb. na podporu rozvoje,
výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železnic a vnitrozemských vodních cest,
Státní fond rozvoje bydlení, z ízený zákonem . 211/2000 Sb. za ú elem podpory bydlení,
a to nap . prost ednictvím ú asti na financování náklad na opravy, modernizaci nebo
výstavby byt ,
(mezi státní fondy se zahrnuje i Státní zem d lský interven ní fond, z ízený zákonem .
256/2000 Sb., který je v sou asné dob

„akreditovanou platební agenturou a

zprost edkovatelem finan ní podpory, kterou EU v rámci opat ení Spole né zem d lské
13

politiky poskytuje R z Evropského zem d lského orienta ního a záru ního fondu“.24)
jsou v tabulce 11.2.1 obsažena data o p íjmech a výdajích

Pro ilustraci významu fond

jednotlivých fond za rok 2003.
Tabulka 11.2.1 P ehled skute ných p íjm a výdaj státních fond v roce 2003 (v mil.
K )
SZIF
Da ové

SFŽP SFPZP

SFK SFPPR K SFRB

SFDI

Celkem

0

1 517

0

0

0

0

19 210

20 727

2 228

1 671

0,31

5,6

82,5

507,3

1 559

6 054

0,4

0

0

0

0

0

0,4

p íjmy
Neda ové
p íjmy
Kapitálové
p íjmy
P ijaté dotace

6 730

0

0

0

0

3 700

27 800

38 230

z toho:ze
státního
rozpo tu

6 730

0

0

0

0

0

0

6 730

P íjmy celkem 8 958

3 189

0,31

5,6

82,5 4 207,3

48 569

65 011

7 661

574

0,15

5,4

54,1

110,9

16 177 24 582,55

56

4 188

0

1,4

2,4

4 121

25 119

33 487,8

0

0

0

0

0

0

0

0

Výdaje celkem 7 717

4 762

0,15

6,8

56,5 4 231,9

41 296

58 070

1 241 -1 572

0,16

-1,2

7 273

6 942

B žné výdaje
Kapitálové
výdaje
Ostatní výdaje

Saldo

26

-24,6

Pramen: Návrh státního záv re ného ú tu eské republiky za rok 2003 (hodnoty byly zaokrouhleny)
Legenda: SZIF – Státní zem d lský interven ní fond, SFŽP - Státní fond životního prost edí, SFPZP - Státní
fond pro zúrodn ní p dy, SFK - Státní fond kultury, SFPPR K - Státní fond pro podporu a rozvoj eské
kinematografie, SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury, SFRB - Státní fond rozvoje bydlení

Ve prosp ch existence (jejich z ízení) mimorozpo tových fond

se uvádí následující

24

Viz Informace o innosti SZIF, dostupná na
http://www.szif.cz/irj/servlet/prt/portal/prtroot/com.sap.portal.navigation.portallauncher.default#
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argumenty. Je t eba upozornit, že uvedené argumenty (podobn to platí pro argumenty proti
fond m uvedeným dále) jsou tvrzení, která v konkrétních podmínkách nemusí platit. Jde o
zoben n poznatky, které neodráží jen praxi v R.
Ú elovost fond . Protože se fondy zam ují na jednu specifickou oblast, p edpokládá se, že
mohou lépe identifikovat problémy a pot eby v dané oblasti. Z d vodu rozsáhlejších a
podrobn jších informací o dané oblasti m že pak být (decentralizované) rozhodování fondu
fundovan jší a efektivn jší, a to ve srovnání s rozhodováním orgánu centrální vlády. Dále,
pokud se ur ité aktivity i pot eby jeví jako nedostate n finan n zajišt né (nap . ze státního
rozpo tu), je možné p esn

vymezenými prost edky fond

zajistit jejich financování.

Vy len ním ur ité oblasti mimo státní rozpo et, ze kterého je financována ada aktivit, m že
daná oblast získat vyšší prioritu a tím i vyšší objem finan ních prost edk .
Ú elovost p íjm a výdaj . Lze argumentovat tím, že zdroje, které vznikají v dané oblasti, by
m ly být použity v této oblasti: nap . poplatky za zne išt ní na financování ochrany životního
prost edí, výnosy z užití filmových d l na financování nových film , silni ní da na výstavbu
silnic atd. Princip ú elovosti p íjm fond je v protikladu k principu neú elovosti ve ejných
p íjm - daní plynoucích do státního rozpo tu.
Jiná pravidla hospoda ení fondu. Mimorozpo tový fond m že mít, na rozdíl od pravidel
hospoda ení s prost edky státního rozpo tu, ”vhodn jší” pravidla pro flexibilní a efektivní
rozhodování o alokaci, užití i zhodnocení prost edk fond . Nap . fondy obvykle mohou bez
omezení p evést z statek hospoda ení b žného roku do rozpo tu následujícího roku nebo
rozhodování o užití prost edk

fond

nemusí být zatíženo r znými administrativními

procedurami (což však na druhou stranu m že být nevýhodou fond - viz dále).
Relativn

stabilní p íjmy. P íjmy fondu jsou vymezené zákonem a mohou dosahovat

každoro n p ibližn stejné úrovn . Navíc, tyto p íjmy (pokud nejde o dotace ze státního
rozpo tu) nejsou závislé na p íjmech státního rozpo tu. Fond tak m že mít dobré p edpoklady
pro plánovaní svých p íjm a výdaj a sou asn není závislý na dota ní politice vlády. Na
druhou stranu m že být p esné vymezené p íjm

fondu v zákon p ekážkou pro jejich

zvýšení, nap . zm na zákona, bez které by ke zvýšení p íjm nedošlo, m že trvat pom rn
dlouhou dobu.
Dlouhodobé projekty. Uvádí se, že fondové financování je vhodné pro dlouhodob jší
projekty, protože rozhodování fondu m že v menší mí e podléhat politickým vliv m (nap .
spojeným s volebním cyklem), a proto m že být dlouhodob konzistentní. Dále, fondy mohou
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mén podléhat výkyv m ve výkonnosti ekonomiky, což se pozitivn odrazí na inkasu jejich
p íjm . Z t chto d vod mohou mít fondy vhodn jší podmínky pro dlouhodobé plánování.
Problém však m že nastat, pokud naplánovaným dlouhodobým výdaj m neodpovídá
struktura p íjm z asového hlediska.
Proti výše uvedeným argument m lze p inejmenším namítnout, že uvedené tvrzení ve
skute nosti neplatí, nebo že platí za ur itých podmínek. Krom toho lze uvést další argumenty
proti existenci (jejich z izování) fond .
Atomizace ve ejných rozpo t . Fondové financování, resp. z izování mimorozpo tových
fond , m že vést k ”rozt íšt nosti” soustavy ve ejných rozpo t , jejímiž d sledky mohou být
nap . narušení jednotné finan ní politiky státu, snížení transparentnosti ve ejných financí nebo
vznik protich dných opat ení v rámci fiskální politiky státu (nap . m že dojít k rozporu mezi
restriktivní fiskální politikou centrální vlády a expanzivní politikou fondu) atd.
Rizikové závazky fondu. Závazky fondu mohou p edstavovat riziko pro státní rozpo et v
p ípad , kdy fond nemá dostatek vlastních finan ních prost edk . Na úhradu výdaj

i

závazk fond m že být ze státního rozpo tu poskytnuta dotace. To ale p edstavuje další
nároky na výdaje státního rozpo tu, které mohou vést i ke zvýšení ve ejného dluhu.
Nedostate ná pravidla hospoda ení a kontrola. Není-li hospoda ení fondu ádn upraveno a
vymezeno,

a

není-li

hospoda ení

fondu

dostate n

kontrolováno,

m že

dojít

k nehospodárnému i neú elnému užití zdroj fondu. Dále, nap . nejasná i nepr hledná
pravidla pro rozhodování o alokaci prost edk , které má fond k dispozici, nemohou zabránit
subjektivismu a vlivu r zných zájmových skupin na rozhodování o alokaci prost edk fondu.
Dodate né administrativní náklady. Odd lené fungování fondu od centrálního rozpo tu m že
znamenat vyšší náklady na správu, zhodnocení a rozd lování prost edk fondu ve srovnání se
situací, kdy by tyto innosti vykonával orgán centrální vlády (nap . z d vodu navýšeného
po tu zam stnanc ve ve ejném sektoru).
Jsou mimorozpo tové fondy opravdu výhodné? Abychom mohli odpov d t na tuto otázku,
museli bychom znát odpov di nap . na následující otázky:
a) Je zabezpe ení vybraných cíl

i priorit prost ednictvím mimorozpo tových fond

efektivn jší než jejich zabezpe ení prost ednictvím státního rozpo tu a orgán

centrální

vlády?
b) Je do vybraných oblastí prost ednictvím fond alokováno relativn více prost edk , než
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kolik by bylo alokováno prost ednictvím státního rozpo tu?
c) Jsou prost edky fond využity efektivn ji než prost edky státního rozpo tu?
Zodpov zení t chto otázek vyžaduje porovnání obou variant, tj. odd leného fondové
financování a financování ze státního rozpo tu v rámci standardních postup , a to zejména
z hlediska náklad

a užitk

souvisejících s ob ma variantami (nap . lze porovnat

administrativní náklady obou variant nebo efekty v pom ru k náklad m u r zných variant
atp.). Nap . podle názoru expert

Sv tové banky, vyvozeného z empirických zkušeností,

náklady na mimorozpo tové aktivity p evyšují jejich výhody. V každém p ípad efektivnost
fondu závisí na ad faktor , nap . na mí e decentralizace rozhodování fondu, mí e regulace a
kontroly jeho hospoda ení, efektivnosti správy (managementu) fondu, transparentnosti
procesu rozd lování prost edk fondu atd.
P estože se innosti jednotlivých fond odlišují, lze popsat základní (obecné) charakteristiky
státních fond v R. 25
Základní právní úprava fond je obsažena v rozpo tových pravidlech, tj. zákonu . 218/2000
Sb. Každý státní fond je právnická osoba z ízená zvláštním zákonem (viz výše). Zákon
stanoví zejména orgán státní správy (ministerstvo), do jehož p sobnosti státní fond pat í,
finan ní zdroje fondu, zp soby užití prost edk

státního fondu a zp sob financování

správních výdaj státního fondu (viz § 28 zákona . 218/2000 Sb.).
Fond pro každý kalendá ní rok sestavuje rozpo et, do kterého zahrne plánované p íjmy a
výdaje, které souvisí s jeho posláním. Výše celkových výdaj

fondu je regulována, a to

zejména z d vodu zabránit možnému vzniku deficitu hospoda ení fondu (v p ípad , kdy by
výdaje p evýšily p íjmy fondu), který by mohl být financován z dotace ze státního rozpo tu.
Výši výdaj jednotlivých fond na konkrétní kalendá ní rok navrhuje Ministerstvo financí a
schvaluje vláda. Vychází se p itom z o ekávaných výdaj

fond

stanovených ve

st edn dobém výhledu (na jehož zpracování se podílí i fond). Celkové výdaje státních fond
jsou sou ástí tzv. st edn dobého výdajového rámce. Rozpo ty fond jsou schvalovány spolu
se státním rozpo tem parlamentem. Státní fond hospoda í s majetkem státu.
Obecn

lze finan ní zdroje státních fond

rozd lit do n kolik skupin (možné p íjmy

jednotlivých fond jsou vymezeny v zákonech, informace o skute ných p íjmech, které fondy
realizují, jsou obsaženy nap . v záv re ných ú tech fond ):
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1. vlastní specifické p íjmy fondu (p íklady p íjm

vymezených zákonem pro jednotlivé

fondy: SFŽP - poplatky za zne iš ování životního prost edí, SFK - výnosy z majetkových
ú astí

R na podnikání právnických osob v kultu e nebo podíl na výnosech z pronájmu

kulturních památek, ke kterým správce fondu vykonává právo hospoda ení, SFPPR K výnosy z majetkových ú astí

R na podnikání právnických osob ve filmovém pr myslu

nebo p íplatek k cen vstupného do kina, SFDI - výnos silni ní dan a ást výnosu ze
spot ební dan z minerálních olej ),26
2. dotace ze státního rozpo tu, p íp. Fondu národního majetku (významnou ást p íjm SZIF
tvo í dotace ze SR, resp. z EU, pro SFRB a SFDI je to dotace z Fondu národního majetku),
3. výnosy z majetku (zejména úroky z vklad , z b žných ú t , výnosy z cenných papír ),
4. úv ry,
5. další p íjmy (nap . dary, výnosy ve ejných sbírek, splátky a úroky z poskytnutých p j ek,
sank ní platby atd.).27
P íjmy státních fond (vymezené zvláštními zákony) jsou osvobozeny od dan z p íjm .
Prost edky státního fondu by m ly být použity zejména na p edem vymezené ú ely, pro které
byl fond z ízen. Prost edky jsou v takovém p ípad poskytovány vybraným subjekt m, které
svými aktivitami dosahují cíl , k jejichž podpo e fond existuje. Subjekty obvykle musí o
prost edky fondu požádat, a to nap . na základ zpracovaného projektu, nebo jinak musí svou
žádost zd vodnit i doložit. Výb r subjekt , kterým budou prost edky fondu poskytnuty,
probíhá podle p edem daných pravidel.
Prost edky fond se poskytují ve form :
1. dotací (grant , p ísp vk ), které jsou nevratné, pokud je subjekt použije na stanovený ú el,
nebo
2. návratných finan ních výpomocí (p j ek).
Orgánem fondu, který rozhoduje o použití prost edk , je bu

”výbor” nebo ”rada”. V ele

”výboru” nebo ”rady” nebo v ele fondu je ministr ministerstva, do jehož p sobnosti fond
spadá.

25

Specifické postavení mezi fondy uvedenými výše má Státní zem d lský interven ní fond.

26

Zkratky názv fond viz v legend tabulky 11.2.1.

27

Podle rozpo tové skladby lze p íjmy fondu d lit na da ové, neda ové, kapitálové a dotace - viz tabulku 11.2.1.
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ást prost edk fondu je použita na správní výdaje fondu, které zahrnují výdaje na chod
fondu, nap . na platy zam stnanc , a úhradu výdaj

len

orgán

fondu podle zákona.

Správní výdaje mohou být hrazeny také dotace ze státního rozpo tu nebo p ímo z prost edk
ministerstva, do jehož p sobnosti státní fond pat í. Jsou-li tyto výdaje financovány
z prost edk

ministerstva, pak se na hospoda ení s nimi vztahují stejná pravidla jako na

erpání výdaj organiza ními složkami státu (viz výše).
Z statky prost edk státního fondu se p evád jí do dalšího rozpo tového roku.
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Otázky a úkoly
Zjist te, které OSS nebo SPO zabezpe ují ur ité funkce, cíle

i aktivity vlády a

shromážd te údaje o jejich hospoda ení.
Zd vodn te, pro jsou n které statky v ekonomice zabezpe ovány (tj. produkovány a
financovány) ve ejnými organizacemi (OSS nebo SPO).
Je možné (za jakých podmínek) vytvo it konkuren ní prost edí pro ve ejné organizace
(OSS nebo SPO)?
Uve te argumenty pro a proti bezplatnému poskytování statk ve ejnými organizacemi
(vyberte si pro to n jaký konkrétní statek nebo organizaci).
Za jakých podmínek mohou být vybírány uživatelské poplatky ve ejnými organizacemi?
Navrhn te mechanismus (principy, zásady i pravidla), který by zajistil hospodárné, ú inné
a ú elné vynakládání výdaj státního rozpo tu a použití státního majetku organiza ními
složkami státu nebo státními p ísp vkovými organizacemi.
V em spat ujete výhody a nevýhody provozování jiné innosti, která nesouvisí s posláním
organizace, neziskovou organizací?
Popište metody, pomocí kterých by bylo možné navrhnout optimální výši rozpo tu OSS
nebo p ísp vku pro SPO.
Jaký ú el má m ení výstup

(výkon ) nebo dopadu

innosti ve ejných organizací?

Navrhn te p ístupy k jejich m ení.
Diskutujte o jednotlivých argumentech pro a proti mimorozpo tovému fondovému
financování (zejména ve srovnání s financováním ze státního rozpo tu).
Analyzujte p íjmy a výdaje konkrétního fondu (nejlépe za celou dobu jeho p sobení).
Shromážd te informace o innosti vybraného státního fondu a pokuste se zhodnotit jeho
efektivnost (tj. porovnat efekty, kterých bylo dosaženo, s náklady, které byly vynaloženy).
Navrhn te vhodná kritéria pro rozhodování státního fondu o p id lení dotace nebo p j ky
fyzické nebo právnické osob na ur itý projektu i aktivitu. (M žete srovnat navrhovaný
postup se skute nými postupy uplat ovanými konkrétními fondy.)
Jakými zp soby mohou fondy získavat finan ní prost edky? Jak mohou volné finan ní
prost edky zhodnocovat?
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M la by být výše správních výdaj

fondu omezena? Jaké zp soby omezení by byly

vhodné?

24

