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1 ÚVOD 

Vzdělávání lze definovat jako přenos vědomostí z jedné generace na druhou 

formou přímé výuky. Je to proces, který umoţňuje získávání soustavy poznatků, 

dovedností a návyků z různých vědních oborů. Je povaţováno za významnou 

sociálně-kulturní hodnotu a je nástrojem v procesu socializace.  

Motivem a současně efektem vzdělávání je přínos uţitku jak individuálního, 

tak i společenského. Vzdělání je vnímáno jako faktor ţivotního úspěchu, znalosti se 

stávají ekonomickou kategorií a předmětem trţní směny. Vzdělanost umoţňuje 

jedinci snadnější adaptabilitu na měnící se poměry na trhu práce. Sociálně kulturní 

funkce vzdělávání spočívá ve vlivu na formování lidské osobnosti, na kultivaci 

lidských schopností a vůbec utváření kulturního a duchovního obzoru lidí. Investice 

státu do rozvoje lidského potenciálu je nejúčinnější forma vládních investic. Ústřední 

role vzdělávání je podtrţena v ekonomickém rozvoji, v boji proti nezaměstnanosti, 

proti sociálním nerovnostem, jakoţ i ve zvyšování konkurenceschopnosti evropských 

zemí.  V kaţdém státě je vzdělanost předpokladem pro další hospodářský rozvoj, 

snadnější zvládání nových a náročnějších technologií v národním hospodářství 

a základem pro zajištění produkce kvalitních statků všeho druhu.   

Stát tudíţ vnímá atmosféru nutnosti realizace vzdělávací politiky jako 

veřejného zájmu. Instituce státní správy, počínaje ministerstvy a konče přenesenou 

státní pravomocí v místních úřadech prezentují, formulují, posléze organizují 

a zabezpečují implementaci vytvořených strategií, rámcových programů, systémů 

a globálních koncepcí. Významným aktérem se stává i široká veřejnost;  rodiny, 

občané; jelikoţ tato očekává legitimitu uspokojení svých potřeb.  

V České republice je vytvořena výchovně vzdělávací soustava, legislativně je 

upraveno organizační uspořádání a správa, s čímţ souvisí způsob financování 

školství. Veškeré finance jsou soustředěny v kapitole státního rozpočtu, odkud jsou 

přerozdělovány na niţší územní úrovně. Územně samosprávné celky pak přidělují 

finance příspěvkovým organizacím, které zřizuje za účelem poskytování vzdělávání 

jako veřejné sluţby.  

Diplomová práce je zaměřena na sledování účinného vyuţití poskytnutých 

finančních prostředků konkrétní střední školy, zřízené samosprávným územním 
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celkem – krajem -  Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické 

v Olomouci.  

Cílem práce je navrhnout doporučení pro budoucí vývoj ekonomického 

zabezpečení provozu školy na základě analýzy hospodaření v letech 2006 - 2010.   

 Hypotéza předpokládá, ţe finanční prostředky, které škola získává 

ze státního rozpočtu, a od zřizovatele jsou vyhovující.  K ověření hypotézy bude 

pouţita metoda popisu, analýzy a komparace.  

V obecné části je seznámení s aplikací školské politiky na regionální úrovni, 

se státní správou a samosprávou, legislativou, organizační strukturou školství. Na ni 

navazuje kapitola s popisem vzniku příspěvkových organizací, včetně zřizovací 

listiny, pravidel hospodaření, právní úprava financování, tvorby peněţních fondů a 

v závěru o vedení účetnictví.   

V kapitole třetí je charakterizována konkrétní příspěvková organizace, vznik, 

poslání a cíle, vymezení její hlavní a doplňkové činnosti. V následující části je dále 

provedena analýza hospodaření s přidělenými příspěvky od zřizovatele a státními 

dotacemi, seznámení s finančními toky na účtech jednotlivých fondů, financování 

z jiných zdrojů (např. z EU). Praktická část je uzavřena podáním návrhu řešení 

zefektivnění hospodaření školy.  

Řešení se opírá o odborné publikace týkající se školství, o legislativní zdroje, 

informace institucí zabývající se vzděláváním zveřejněné na internetových stránkách, 

především Ministerstva školství a Ministerstva financí. Podpůrnými podklady 

pro zpracování analytické části byly interní zdroje poskytnuté střední školou, výroční 

zprávy, data o hospodaření a statistické výkazy týkající se sledovaného období. 
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2 STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ  

 

2.1. Legislativní rámec 

Kaţdá škola či školské zařízení provádí svou činnost na principech 

legalizovaných v zákonech. Tím nejvýše postaveným je Ústava České republiky 

z r. 1992 s účinností od 1. 1. 1993., jejíţ součástí je Listina základních práv a 

svobod, ve které je vytyčeno právo na vzdělání kaţdého občana a právo 

na bezplatné vzdělání na základních a středních školách.  

K cílům vzdělávání, vzdělávací soustavě, ke školám a školským zařízením, 

ke způsobu vzdělávání, organizaci vzdělávání ve školách se vyjadřuje zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje všechny 

typy vzdělávání mimo vysokoškolského. V § 8 ukládá kraji, obci a dobrovolnému 

svazku obcí, jejichţ předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, zřizovat školy 

a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace. 1 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, v platném znění,2 s účinností od 01. 01. 2005, definuje pedagogického 

pracovní, předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, rozsah přímé 

pedagogické činnosti, atd. 

Reforma veřejné správy přinesla obrat i v systému regionálního školství. 

K 31. 12. 2002 došlo ke zrušení okresní úřadů a veškeré jejich kompetence byly 

přeneseny na kraje a obce s rozšířenou působností. Od 01. 01. 2003 začal systém 

financování škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných obcemi působit 

v nové formě, školy přechází na právní subjektivitu (zákon č. 284/2002 Sb., kterým 

se mění zákon o státní správě a samosprávě3). Od tohoto data jsou školským 

zařízením poskytovány finanční prostředky na zajištění přímých nákladů 

na vzdělávání prostřednictvím krajských úřadů.                                                                                                                        

                                                             
1 Zákon č. 561/2004  Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění 
3 Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon o státní správě a samosprávě, ve znění pozdějších předpisů 
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V § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění4, je (mimo 

jiné) vymezena pravomoc zastupitelstva kraje ke zřizování a rušení příspěvkových 

organizací k zabezpečení poskytování veřejných sluţeb.  

Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích5, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 84 

je obcím vyhrazena pravomoc zastupitelstvu zřizovat příspěvkové organizace 

Vznik, hospodaření příspěvkových organizací a jejich finanční vztahy jsou 

upraveny zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. 6 

 

2.2. Organizační systém vzdělávání  

Vzdělávání podle mezinárodní klasifikace zemí OECD je rozlišeno dle úrovně 

poskytovaného vzdělávání od ISCED 0 (neprimární vzdělávání) po ISCED 6 

(terciární vzdělávání).  

Z pohledu potřeb jednotlivých sloţek vzdělávacího systému je segment 

regionální školství odlišen od ostatních vzdělávacích institucí – zejména vysokých 

škol a přímo řízených organizací. Rozdíl spočívá ve způsobu vzniku vzdělávací 

instituce, v typu jejích orgánů a v rozdílném přístupu ekonomického zabezpečení.  

Regionálním školstvím je označována v obecném pojetí institucionální 

vzdělávací soustava zahrnující předškolní, základní, střední, vyšší odborné 

a speciální školství v ČR. Převaţující právní formou vzdělávacích institucí 

v regionálním školství jsou příspěvkové organizace. Novou formou fungování 

právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení je školská 

právnická osoba, která můţe být zřízena pouze územně samosprávným celkem.  

Školská právnická osoba vzniká zřizovací listinou nebo zřizovatelskou 

smlouvou, hospodaří s příjmy, s prostředky svých peněţních fondů, s majetkem 

vlastním nebo pronajatým od zřizovatele, se závazky a s pohledávkami.  

                                                             
4 Zákon č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
5 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
6 PROKŮPKOVÁ, P. MOCKOVIČAKOVÁ, A. MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha. 
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Vedle hlavní činnosti můţe vykonávat i doplňkovou činnost. Školské právnické 

osoby mohou prostředky fondů sdruţovat na základě smlouvy o sdruţení. Dnem 

výmazu z rejstříku školských právnických osob školská právnická osoba zaniká.  

Vysoké školy jsou právnickými osobami. Veřejné vysoké školy se zřizují 

zákonem, soukromé vysoké školy bývají zaloţeny či zřízeny podle práva členského 

státu Evropské unie a ministerstvo školství jim uděluje státní souhlas. Organizačními 

sloţkami Ministerstva obraty a Ministerstva vnitra jsou státní vysoké školy – vojenské 

a policejní.  

2.3 Veřejná správa 

Veřejná správa je charakteristická jako poskytování správních činností 

souvisejících s poskytováním veřejných sluţeb, se správou na ústřední a místní 

úrovni. Je jedním z nedůleţitějších odvětví veřejného sektoru. V centralistickém 

pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát. V současnosti je však veřejná 

správa rozdělena na státní správu a samosprávu. Toto pojetí se týká všech sektorů 

ekonomiky, tudíţ i školství.   

        2. 3.1 Výkon státní správy v regionálním školství  

Státní správu ve školství na ústřední úrovni vykonává Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, které plní v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, v platném znění, úlohu 

ústředního orgánu pro oblast školství. Ministerstvo: 

 připravuje legislativní normy pro výkonné i operativní činnosti, 

 určuje centrální vzdělávací politiku a celkovou strategii (zpracovává 

a zveřejňuje dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací 

soustavy, který předkládá ke schválení vládě), 

 předkládá vládě výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy, 

 určuje obsah vzdělávání, 

 vydává rámcové vzdělávací programy pro kaţdou vzdělávací úroveň, 

pro jednotlivé obory na těchto úrovních, 
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 určuje míru vyučovací povinnosti učitelů na jednotlivých druzích škol, 

 určuje předpoklady pro odbornou a pedagogickou způsobilost 

pedagogických pracovníků, 

 je zřizovatelem jen několika desítek školských zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy, 

 vede rejstřík škol a školských zařízení všech zřizovatelů, 

 zpracovává a aktualizuje kaţdoročně dlouhodobý záměr vzdělávací, 

výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol, 

 odpovídá za uplatňování státní finanční politiky v odvětví školství,  

 stavuje republikové normativy, poskytuje krajským úřadům finanční 

prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných krajem a škol a školským zařízeným zřizovaných 

obcemi.  

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti 

vykonávají státní správu v případě jimi zřizovaných škol a školských zařízení.  

Krajský úřad zpracovává dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v kraji, a to v souladu s dlouhodobým záměrem ČR. Vychází 

přitom z analýzy dosavadního vývoje vzdělávání, z demografických předpokladů, 

z vývoje trhu práce a hospodářských cílů na svém území. Stanoví cíle pro jednotlivé 

oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky.  

Krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje finanční prostředky z MŠMT 

prostřednictvím krajských normativů jednotlivým školám, a to na mzdy pracovníků, 

výdaje na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby hrazené ţákům státem 

a kontroluje jejich vyuţití, náklady spojené s výukou zdravotně postiţených dětí.  

Rovněţ kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky a provádí finanční 

vypořádání prostředků státního rozpočtu. 
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Kaţdoročně krajský úřad zpracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji. 7 

Obecním úřadům zákon stavuje tyto povinnosti a kompetence: 

 zpracování návrhu rozpisu rozpočtu v rozsahu dle § 8 odst. 2 pro školy 

a školská zařízení v obvodu jejich působností a jeho předání krajskému 

úřadu, 

 zpracování rozboru hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu 

jejich působností a jeho předání krajskému úřadu, 

 povinnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z oblasti účetnictví 

ve vztahu ke školám a školským zařízením v obvodu jejich působnosti.8 

Ředitelé škol obecně odpovídají za celkový chod školy. Jsou plně odpovědni 

nejen za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu, ale také za hospodaření školy, 

za přijímání a propouštění pedagogických pracovníků a za vztahy se zřizovatelem 

a veřejností. Kompetence ředitele v rozhodování o právech a povinnostech v oblasti 

státní správy jsou uvedeny v § 165 školského zákona. Jedná se o tyto případy: 

při odkladu povinné školní docházky, přeřazení ţáka, povolení či zrušení 

individuálního vzdělávacího plánu, přijímání a ukončování docházky dítěte, 

při přestupu v souvislosti se změnou oboru, povolení a zrušení individuálního 

vzdělávání.  

Česká školní inspekce je správním úřadem, který je jako orgán státní správy 

zřízen dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Jedná 

se o organizační sloţku státu, jeţ je přímo podřízena Ministerstvu školství, mládeţe 

a tělovýchovy ČR. Provádí kontrolu v předškolních zařízeních, ve školách, školských 

zařízeních a ve střediscích praktického vyučování. Inspekce hodnotí zejména průběh 

a výsledky vzdělávání a výchovy vzhledem k učebním plánům a osnovám 

a personální a materiálně-technické podmínky vzdělávání ve vztahu ke schváleným 

učebním dokumentům. Významnou kompetencí je výkon státní kontroly 

při dodrţování obecně závazných právních předpisů a výkon veřejnosprávní kontroly 

                                                             
7 PEKOVÁ, J. PILNÝL, J. JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha. 
8 VALENTA, J., Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Olomouc 
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v rámci přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu.  Školní inspektoři 

a kontrolní pracovníci jsou oprávněni k výkonu školní inspekce na celém území ČR. 9  

2.3.2 Výkon samosprávy v regionálním školství  

Samosprávu v oblasti školství vykonávají obce (příp. svazky obcí) a kraje, 

na které byly přeneseny úkoly a kompetence v oblasti zajištění vzdělávání 

a školských sluţeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení 

v souladu se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým 

vývojem a rozvojem svého území a jejich dostupnost podle místních podmínek 

na úrovni školy školská rada, která je ze zákona povinná. 10 

Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího 

odborného vzdělávání, pro vzdělávání dětí zdravotně postiţených a zdravotně 

znevýhodněných, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání 

a pro výkon ústavní výchovu. Za tímto účelem zřizuje:   

 střední školy, 

 vyšší odborné školy, 

 školy a školská zařízení pro děti a ţáky se zdravotním postiţením, 

vč. základních škol speciálních a škol při zdravotnických zařízeních, 

 jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 

 základní školy speciální,  

 školy při zdravotnických zařízeních, 

 střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, 

 základní umělecké školy, 

 dětské domovy, 

 školská zařízení pro zájmové vzdělávání. 

                                                             
9 HALÁSKOVÁ, M. Ekonomika veřejné správy. Ostrava 
10 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha.  
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Kraj můţe zřizovat i školy a školská zařízení, která ze zákona zřizuje jiný 

subjekt, pokud prokáţe finanční, materiální a personální zajištění.   

Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím 

území, taktéţ i zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky. Obec nebo 

svazek obcí zřizuje a zrušuje: 

 mateřské školy, 

 základní školy, 

 zařízení školního stravování, které slouţí dětem a ţákům škol, které 

zřizuje, 

 základní a umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

a školská účelová zařízení, pokud prokáţe potřebné finanční, materiální 

a personální zabezpečení jejich činnosti. 11 

Školská rada je orgán, který umoţňuje rodičům, zletilým ţákům, pracovníkům 

školy, občanům a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel, 

který zároveň určí počet jejích členů a vydá její volební řád. 

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí 

pracovníci ze svých řad a poslední třetinu volí ţáci nebo jejich rodiče. Funkční období 

je na 3 roky. Do kompetence školské rady náleţí: 

 schvalování výroční zprávy školy, 

 projednávání návrhu rozpočtu, 

 vyjadřování se k návrhům školních vzdělávacích programů, 

 schvalování školního řádu, 

 projednávání inspekční zprávy ČŠI, 

 podávání podnětů a oznámení řediteli školy, zřizovateli. 

                                                             
11 FACHINELLI, H. Ekonomika vzdělání. Ostrava.  
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3 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PO VYKONÁVAJÍCÍCH ČINNOST 

STŘEDNÍ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY   

Příspěvkové organizace jsou neziskové organizace, které jsou zřízeny 

ve veřejném sektoru k zabezpečení veřejných sluţeb občanům. Bývají zřízeny přímo 

státem nebo na  úrovni územních krajem či obcí. Tato charakteristika se týká 

například zdravotnictví, kultury, sportu, výzkumu a vývoje, školství nevyjímaje. Forma 

příspěvkových organizací je v ČR velice častá vzhledem k tomu, ţe příspěvkové 

organizace v hojném mnoţství vykonávají činnost škol a školských zařízení. 

Příspěvkové organizace se neřídí zákony trţního hospodářství, nýbrţ 

podle sestaveného rozpočtu.  

3.1 Vznik příspěvkových organizací vykonávající činnost školy 

 Příspěvková organizace vykonávající činnost střední školy vznikají dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. V § 23 je stanoveno, cituji:12 „Územní samosprávný celkem můţe ve své 

pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému vyuţívání svého majetku 

a k zabezpečení veřejně prospěšných činností, … b) zřizovat příspěvkové organizace 

jako právnické osoby, které zpravidla ve své činnosti nevytvářejí zisk“.  

Územně samosprávný celek zřizuje příspěvkovou organizaci pro takové 

činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, struktura 

a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Školy a školská zařízení zřizuje 

ve formě příspěvkových organizací nebo školské právnické osoby (viz kap. 2.2). 

Zřizovatel vydává o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která 

dle výše zmíněného zákona musí obsahovat dané náleţitosti. Je v ní uveden úplný 

název zřizovatele, je-li jím obec, uvede také zařazení do okresu. Podstatný je název, 

sídlo a IČO příspěvkové organizace. Název musí být jednoznačný, takový, aby se 

vyloučila moţnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací. Vymezení 

hlavního účelu je další nezbytnou náleţitostí, rovněţ i označení statutárních orgánů  

 

                                                             
12 PROKŮPKOVÁ, P. MOCKOVČIAKOVÁ, A. MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha. Str.52 
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a způsob, jakým vystupují jménem organizace. Zřizovací listinou svěřuje zřizovatel 

příspěvkové organizaci majetek k hospodaření. Majetku je věnována samotná 

kapitola (viz 3.2.5). Pokud zřizovatel povolí organizaci vykonávat i činnost 

doplňkovou navazující na hlavní činnost, tak tato musí být vykonávána tak, 

aby nenarušovala plnění hlavní účelu organizace, a celá činnost se sleduje 

odděleně. Pokud je PO zřízena na časově omezenou dobu, je taktéţ tato doba 

ve zřizovací listině vymezena. Příspěvkové organizace se zapisují do obchodního 

rejstříku na základě návrhu zřizovatele. 13 

Příspěvková organizace je povinna:  

 plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodrţovat stanové 

finanční vztahy ke státnímu rozpočtu 

 vynakládat peněţní prostředky, které má k dispozici, jen na účely, na které 

jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na krytí opatření nutných 

k zabezpečení nerušeného chodu 

 dodrţet, aby úhrady, ke kterým se příspěvková organizace zaváţe 

v účetním období, nepřekračovala její rozpočet na příslušné účetní období 

 učinit v případě, ţe skutečná výše výnosů a nákladů v průběhu 

rozpočtového roku neodpovídá jejich rozpočtované výši a je předpoklad, 

ţe můţe být zhoršen rozpočtovaný hospodářský výsledek, taková opatření, 

která zajisti jeho vyrovnání 

 do 3 pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést příjmy z prodeje 

nemovitého majetku ČR, se kterým je příslušná hospodařit, výjimku tvoří 

příjmy z prodeje nemovitého majetku, který získala darem nebo 

dědictvím. 14 

 

   

                                                             
13 PROKŮPKOVÁ, P. MOCKOVČIAKOVÁ, A. MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha 
14 FRANCOVÁ, E. Financování školství a školy. Olomouc.    
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3.2 Finanční aspekty školských příspěvkových organizací 

 

Nejdůleţitějším veřejným rozpočtem je státní rozpočet. Jeho role je spojena 

s financováním veřejných statků poskytovaných státem. Ukazateli rozpočtu kapitoly 

333 – resort MŠMT -   jsou výdaje na vědu, výzkum a vývoj, vysoké školy, regionální 

školství, na podporu činnosti mládeţe a sportu, výdaje na programy 

spolufinancované z jiných zdrojů a ostatní výdaje (např. protidrogová politika, 

sociální, prevence, prevence kriminality, semináře). Školy a školská zařízení jsou 

dále financovány z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu samotných škol a školských 

zařízení. 15 

3.2.1 Rozpočet a hospodaření PO 

Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem hospodaří s  

 peněţními prostředky získanými vlastní činností (v případě doplňkové 

činnosti vytvořený zisk můţe pouţít ve prospěch své hlavní činnosti) 

 peněţními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele (poskytnuté 

příspěvky na provoz) 

 dotacemi poskytnutými na úhradu přímých nákladů 

 prostředky svých fondů 

 peněţitými dary od fyzických a právnických osob 

 peněţními prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí 

(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah PO ke státnímu rozpočtu 

a Národnímu fondu). 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizují 

ÚSC, provádějí v souladu se zákonem rozbory hospodaření s finančními prostředky 

státního rozpočtu v daném roce a přitom se řídí směrnicí Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy. V rozboru hospodaření, který provádí příspěvková 

                                                             
15 OCHRANA, F. PAVEL, J. VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských  

a podnikatelských aktivit. Praha.  
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organizace po skončení kalendářního roku, je uveden přehled o celkovém pouţití 

prostředků v členění na prostředky poskytnuté, pouţité a vratky dotací.   

3.2.2 Finanční zdroje ze státního rozpočtu  

Ministerstvo poskytuje ze státního rozpočtu finance na tzv. přímé neinvestiční 

výdaje. Prostředky pouţije škola na:   

 platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní 

pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr a odstupné, 

 výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění, 

 příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající 

z pracovněprávních vztahů, 

 výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, ţáků, 

studentů zdravotně postiţených, 

 dále na výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.  

Pro stanovení přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání je výchozím 

bodem určení republikových normativů. Normativy se stanoví podílem celkového 

objemu přímých neinvestičních výdajů na jednotku výkonu. Ministerstvo je zveřejňuje 

ve Věstníku a následně poskytuje krajským úřadům formou dotace na zvláštní účet 

kraje.16 Součástí republikových normativů je vyjádření limitu počtu zaměstnanců 

připadajících na 1000 dětí, ţáků nebo studentů v dané věkové kategorii 

dle poskytovaného vzdělávání. Kategorie jsou následující: 

 3 – 5 let – dítě v předškolním vzdělávání, 

 6 - 14 let – ţák plnící povinnou školní docházku, 

                                                             
16 REKTOŘÍK,, J. Ekonomika  a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha.  
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 15 – 18 let – ţák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou ţáka 

plnícího povinnou školní docházku včetně ţáků 1. ročníků nástavbového 

studia v denní formě vzdělávání, 

 19 – 21 let – student v denní formě vyššího odborného vzdělávání, 

 3 – 18 let – počet lůţek v krajských zařízeních ústavní výchovy pro děti 

a mládeţ. 

 Krajské normativy jsou stanoveny v závislosti na počtu jednotek výkonu 

a stanovených finančních normativech na jednotku výkonu, a to za organizaci jako 

celek. Kraje se řídí závaznými ukazateli: 

 průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jednoho pedagogického 

pracovníka 

 průměrný počet jednotek výkonů připadajících na jednoho 

nepedagogického pracovníka 

 průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka  

 průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka  

 průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů připadajících 

na jednotku výkonů.  

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonů na jednoho pedagogického 

pracovníka se stanoví z průměrného počtu dětí, ţáků nebo studentů ve třídě, studijní 

skupině nebo oddělení v příslušném oboru vzdělání ve školách v rámci kraje nebo 

ve třídě nebo oddělení v příslušném typu školského zařízení v rámci kraje, dále 

z průměrného počtu vyučovacích hodin ve třídě, studijní skupině nebo oddělení 

za týden vyplývajícího z příslušného rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího 

programu nebo oboru vzdělání a z průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické nebo pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků stanoveného předpisem.  

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonu připadajícího 

na nepedagogického pracovníka se stanoví z průměrných hodnot dosaţených 

v průběhu uplynulého kalendářního roku nebo z hodnot stanovených krajským 
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úřadem v uplynulém kalendářním roce v příslušném druhu školy, oboru vzdělání 

a formě vzdělávání nebo typu školského zařízení v rámci kraje.  

Průměrná měsíční výše platu pedagogického a nepedagogického pracovníka 

je tvořena průměrnou měsíční výší sloţek platu dosaţenou v příslušném druhu školy 

nebo typu školského zařízení v rámci kraje v průběhu uplynulého kalendářního roku 

upravenou na výši, která v příslušném kalendářním roce předpokládá vzhledem 

k celkovému objemu finančních prostředků přidělených krajskému úřadu 

prostřednictvím republikových normativů.  

Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního 

rozpočtu připadající na jednotku výkonu se stanoví ve výši alespoň 90 % průměrných 

hodnot dosaţených v průběhu uplynulého kalendářního roku nebo z hodnot 

stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce.  

3.2.3 Příspěvky od zřizovatele 

 Krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje 

prostřednictvím krajských normativů rozepisuje a poskytuje právnickým osobám 

vykonávajícím činnost škol, které zřizuje, finanční prostředky na přímé výdaje. 

Vychází přitom ze školského zákona, z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy v kraji, z rámcových vzdělávacích programů, vyhlášky 

o krajských normativech a vydaných směrnic.   

Zřizovateli ze zákona plyne povinnost zabezpečit zdroje na provoz zřízených 

příspěvkových organizací. Provozní výdaje jsou zpravidla energetické výdaje, výdaje 

na údrţbu a opravy, spotřeba materiálu, revize zařízení, telefonní poplatky a další. 

Veškeré tyto typy výdajů má územně samosprávný celek zapracován ve svém 

územním rozpočtu. 17 

3.2.4 Mimorozpočtové zdroje 

Alternativou pro školy a školská zařízení jak získat navíc finanční prostředky, 

jsou přihlášení se do rozvojových programů vyhlašovaných Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy a Evropskou unií.  

                                                             
17 FACHINELLI. H. Ekonomika vzdělání. Ostrava.  
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Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým 

programem v rámci MŠMT, v jehoţ rámci je moţné v období 2007 – 2013 čerpat 

finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Zaměřuje se na oblast rozvoj 

lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání s důrazem na komplexní systém 

celoţivotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační 

aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.18 

Do vzdělávací politiky ČR jsou od r. 2004 implementovány programy Evropské 

unie spolufinancované s MŠMT. Například vzdělávací program Socrates 

zprostředkovává spolupráci mezi evropskými školami, studenty, vzdělávacími 

zařízeními a jinými subjekty zapojenými do vzdělávacího procesu. Klade důraz 

na posílení evropské dimenze ve vzdělávání formou projektové spolupráce škol. 

Aktivity realizované v rámci programu Socrates se člení do podprogramů 

dle zaměření. Jedním z nich je Comenius, který podporuje finančně akce zaměřené 

na oblast jazykového vzdělávání od předškolních zařízení aţ po vyšší odborné školy, 

a zahrnuje také pedagogické pracovníky těchto škol.    

Další moţností, kterou školy k získání finančních prostředků mají, je zaloţení 

nadace či nadačního fondu. Fungování nadace přispívá k budování dobré pověsti 

školy v očích veřejnosti, tj. příznivců a dárců. Nadace musí mít dlouhodobý charakter, 

coţ si vyţaduje mimo jiné i stabilní vedení školy. Legislativní rámec je obsaţen 

v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů19.  Z jednotlivých ustanovení vyplývá vznik nadací, orgány, podmínky 

hospodaření a vedení účetnictví. Zákonem je nadace definovaná jako účelové 

sdruţení majetku určeného k obecně prospěšnému účelu, coţ v oblasti školství bývá 

např. podporování určitého oboru, vytvoření systému výměn ţáků nebo zřízení 

a provozování střediska pro vyuţití volného času.  Název nadace by měl nápaditě 

udávat smysl nadace pro snazší udrţení nadace v podvědomí veřejnosti.     

3.2.5 Majetek svěřený příspěvkové organizaci 

Kaţdý ekonomický subjekt, tedy i škola hospodaří se svým majetkem. Školy, 

kterým byla udělena právní subjektivita, mají ve zřizovací listině vymezen majetek 

ve vlastnictví zřizovatele, který byl škole či školskému zařízení předán do správy 

                                                             
18 Evropský sociální fond v ČR, www.esfcr.cz/07-13/opvk (cit. 18.03.2011) 
19 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.esfcr.cz/07-13/opvk
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k jejímu vlastnímu hospodářskému vyuţití. Majetek můţe PO nabývat těmito 

způsoby: 

 bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

 darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

 děděním nebo  

 jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.  

 

S vymezením tohoto majetku jsou stanovena majetková práva, která stanoví 

podmínky vyuţití svěřeného majetku. Příspěvková organizace musí respektovat 

povinnost spravovat majetek, vyuţívat ho účelně a hospodárně v souladu se svými 

zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, pečovat o zachování 

a rozvoj majetku, chránit ho před zničením, poškozením a odcizením nebo zneuţitím. 

Majetek zřizovatele svěřen k hospodaření příspěvkové organizaci se v ţádném 

případě nestává vlastníkem dotčeného subjektu, je pouze povinen majetek, s kterým 

hospodaří, účtovat a odepisovat ho v souladu s účetními metodami, nicméně 

zákonem přikázaná povinnost příspěvkových organizací vést evidenci svého majetku 

tím není dotčena.20   

3.2.6 Tvorba a užití fondů příspěvkové organizace 

 Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vytváří 

příspěvková organizace tyto peněţní fondy (dle paragrafových znění zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění): 

 rezervní fond (§ 30) 

 investiční fond (§ 31) 

 fond odměn (§ 32) a 

 fond kulturních a sociálních potřeb (§ 33). 

Rezervní fond slouţí přednostně k úhradě ztráty z hlavní činnosti z minulých 

let a k podpoře a zkvalitnění hlavní činnosti. Vyuţívá se také jako rezerva 

pro překlenutí případného rozdílu mezi výnosy a náklady, a k úhradě sankcí 

                                                             
20 PROKŮPKOVÁ, P. MOCKOVČIAKOVÁ, A. MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha.  
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uloţených organizaci za porušení rozpočtové kázně. Tvoří se ze zlepšeného 

hospodářského výsledku sníţeného o převody do fondu odměn, coţ schvaluje 

zřizovatel.  Zřizovatel můţe škole udělit souhlas k převodu části rezervního fondu 

k posílení investičního fondu.   

Investiční fond slouţí především k financování veškerých investičních potřeb;  

financování investičních výdajů, úhrady investičních úvěrů, financování údrţby 

a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace 

pouţívá pro svoji činnost. Zdrojem fondu jsou odpisy z dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky 

ze státních fondů, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

převody z rezervního fondu, dary a příspěvky od jiných subjektů určené k investičním 

účelům.   

Prostřednictvím fondu odměn jsou vypláceny odměny zaměstnancům anebo 

je hrazeno případné překročení prostředků na platy nad stanovený limit. Fond tvoří 

organizace ze zlepšeného hospodářského výsledku, a to do výše jeho 20 %, nejvýše 

však do výše 20 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků 

na platy. Tvorbu fondu odměn provede PO na základě schválení výše zlepšeného 

hospodářského výsledku zřizovatelem po skončení kalendářního roku.  

Sociálním fondem je fond kulturních a sociálních potřeb. Jak jiţ jeho název 

prozrazuje, pouţívá se k financování kulturních, sociálních a dalších potřeb 

zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří jsou v pracovním poměru k příspěvkové 

organizaci, ţáků, ale i důchodců, kteří před odchodem do důchodu pracovali 

v organizaci. Jeho uţití se řídí zvláštním předpisem, vyhláškou č. 114/2002 Sb., 

o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, a kolektivní smlouvou, kterou 

uzavírá vedení školy s odbory (zřizovateli ji předkládá na vědomí). Je naplňován 

zálohově z roční plánované výše objemu mezd v souladu s jeho schváleným 

rozpočtem. Příděly se provádí v rámci účetní závěrky.  

Zůstatky peněţních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího 

roku. S peněţními fondy příspěvková organizace hospodaří na základě svého 

finančního plánu schváleného zřizovatelem.21 

                                                             
21 REKTOŘÍK, J. ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha.  
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3.2.7 Účetnictví příspěvkové organizace 

Tak jako všechny podnikatelské subjekty v ČR musí i příspěvkové organizace 

(školy a školská zařízení nevyjímaje) vést účetnictví. Předmětem účetnictví účetní 

jednotky je účtovat o stavu a pohybu majetku a závazků, o rozdílu majetku 

a závazků, o nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku. Hlavním zákonem 

je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Od r. 2008 

začalo Ministerstvo financí vydávat vyhlášky, jejichţ cílem je reforma vytvoření 

podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných a včasných informací 

o hospodářské situaci státu a o příslušných účetních jednotkách. Prioritními 

zásadami ve vedení účetnictví je správnost, úplnost, průkaznost, přehlednost, 

srozumitelnost a způsob zaručující trvalost účetních záznamů.   

Účetní jednotky sestavují na „bilančním principu“ rozvahu, která 

je dokumentem k získání velmi spolehlivých informací o kvalitě a schopnostech 

finančního řízení a nakládání s majetkem. Účetní doklady, v nichţ jsou podrobné 

popisy hospodářských operací, se uchovávají dle spisového a skartačního řádu 

organizace.  Účtující organizace provádí rovněţ inventarizaci majetku, pohledávek 

a závazků.  Za účetní období je vypracována účetní závěrka, jejímţ cílem je zajistit 

věrný obraz ekonomiky účetní jednotky s uvedením stavu a struktury majetku 

a závazků, taktéţ stavu a struktury majetkových a finančních fondů. 
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4 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ 

ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ V OLOMOUCI 

 

 

 

Název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola  

                                elektrotechnická v Olomouci 

  

Sídlo:   Boţetěchova ul. 3, 772 00  Olomouc 

 

Typ školy:  státní vyšší a střední odborná škola 

 

Právní forma: příspěvková organizace (PO) 

 

IČO:   00844012 

 

Zřizovatel:  KÚ Olomouc 

                                60609460 

 

Zřizovací listina: 01. 04. 2001 

 

Typy vzdělávání: Střední průmyslová škola elektrotechnická 

   Vyšší odborná škola  
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4.1 Historie školy 

 Historie elektrotechnické průmyslové školy začíná v r. 1964, kdy byla otevřena 

jedna třída prvního ročníku slaboproudé elektrotechniky oboru Spojové techniky 

v budově tehdejší Střední průmyslové škole strojnické. Na konci školního roku – 

v r. 1965 – rozhodlo Ministerstvo školství a odbor školství Severomoravského kraje 

postupně rušit obor strojírenství a rozšiřovat studium slaboproudé elektrotechniky. 

Důvodem byl právě nedostatek zmíněného oboru v regionu střední a severní Moravy. 

Znamenalo to vynaloţení velkého úsilí do přebudování stávajících prostor a  

vybudování dílen a učeben pro praktickou výuku. Postupným zvyšováním počtu tříd 

a rozšiřováním studijních oborů bylo zapotřebí přizpůsobit celý areál školy. V budově 

školy jsou laboratoře elektrotechnických měření, mikroprocesorové techniky, byt 

školníka, jídelna pro studenty a zaměstnance školy a v podkroví budovy fungují 

počítačové laboratoře.  

 V roce 1996 byla Střední průmyslová škola elektrotechnická  rozšířena o Vyšší 

odbornou školu, která je určena studentům s maturitním vysvědčením.22  

 4.2 Hlavní činnost školy 

 Základním předmětem činnosti je především příprava pro výkon odborných 

činností v jednotlivých studijních oborech a příprava pro případné studium na vysoké 

škole.  Jednotlivé obory aktualizovaně představuje škola na svých webových 

stránkách. 

 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy je studijní čtyřletý 

program zaměřen na elektrotechniku, hardware počítačů, počítačové sítě, 

programování, přenos dat, optické a mobilní komunikace. Studium je zakončeno 

maturitní zkouškou praktickou z odborných předmětů a ústní zkouškou s volbou 

předmětů – nabídku předmětů stanoví ředitel školy. Absolventi se uplatní zejména 

ve středních technicko-hospodářských funkcích. 

Studijní obor technické lyceum, rovněţ čtyřleté denní studium, nabízí široký 

základ všeobecně vzdělávacích předmětů. Absolventi jsou po ukončení studia (taktéţ 

                                                             
22 VOŠ a SPŠE Olomouc. www.spseol.cz/informace-o-skole-historie/html (cit. 20.03.2011). 

http://www.spseol.cz/informace-o-skole-historie/html
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maturitní zkouškou) připraveni ke studiu na všech vysokých a vyšších odborných 

školách, zejména pak technických oborů.  

Po ukončení studia druhého ročníku oboru slaboproudá elektrotechnika 

si mohou studenti zvolit odborné zaměření pokračování svého studia v dalších dvou 

letech. Pokud si zvolí sdělovací techniku (třída S), mohou se v ţivotě uplatnit jako 

techničtí pracovníci v kontrolních a měřících střediscích všech druhů vysílačů, jako 

samostatní konstruktéři při navrhování elektronických obvodů a pro výrobu 

slaboproudých zařízení, zabezpečovací a automatizační techniky či jako obsluha 

a údrţba letištní nebo policejní radarové a navigační techniky. Zaměří-li se 

na elektronické počítačové systémy (třída P), mohou pracovat jako správci 

počítačových systémů, sítí a databázové základny, technici pro instalaci, opravy a 

servis výpočetní techniky a SW nebo jako prodejci PC a počítačových 

zabezpečovacích systémů. Techniky optických tras, datových a telekomunikačních 

sítí všech typů se mohou stát po úspěšném vykonání maturitní zkoušky oboru 

telekomunikace (třída T).23 

4.3 Charakter studia na VOŠ 

Vyšší odborná škola vznikla při SPŠE v Olomouci od školního roku 1996-97. 

Záměrem školy je nabídnout kvalitním a prakticky zaměřeným absolventům středních 

škol v regionu, kteří nechtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách, moţnost 

dalšího studia. VOŠ chce zaplnit mezery v systému vyššího technického 

a ekonomického vzdělávání v regionu, reagovat na poţadavky trhu práce 

a dynamický rozvoj firem a podniků. Pro školní rok otevírá kaţdoročně obor aplikace 

výpočetní techniky odborně zaměřené na ekonomiku a telekomunikaci. 

Absolventi oboru ekonomika jsou určeni pro výkon středních a vyšších 

hospodářských funkcí v podnicích, středních funkcí konstrukčního a technického 

charakteru v oborech s výpočetní technikou případně i jiné funkce vyţadující vyšší 

znalosti z oboru výpočetní techniky, ekonomiky a managementu. Mohou se uplatnit  

v počítačových firmách jako prodejci nebo servisní technici s úrovní praktických 

znalostí srovnatelných s absolventy vysokých škol. 

Absolventi oboru telekomunikace jsou určeni pro střední a vyšší technické 

funkce se zaměřením na všechny typy telekomunikačních a datových sítí, nových 

                                                             
23 VOŠ a SPŠE Olomouc www.spseol.cz (cit. 20.03.2011). 

http://www.spseol.cz/
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digitálních spojovacích a přenosových systémů, radioreléových systémů i optických 

sítí a tras. Získané ekonomické a jazykové znalosti mohou uplatnit ve funkcích 

manaţerů a vedoucích pracovníků. 

Vyšší odborné studium je plánováno jako tříleté denní studium určené 

pro absolventy všech typů středních škol s maturitou. Výuka probíhá formou 

přednášek, seminářů, praktických cvičení s menšími pracovními skupinami a rovněţ 

probíhají individuální konzultace. Absolutoriem – závěrečnou zkouškou je studium 

zakončeno. Vyhláškou č. 10/2004 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, je stanovena výše úplaty za vzdělání ve vyšších odborných 

školách zřízených státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí za školní rok Kč 3000,-. 

Studenti hradí školné přímou platbou ve dvou splátkách, do 15. října za zimní období 

září – leden, a do 15 února za letní období únor – srpen.24  

 

4.4 Doplňková činnost školy 

K lepšímu vyuţití svých hospodářských moţností a odborností svých 

zaměstnanců můţe zřizovatel povolit mimo hlavní činnosti i vykonávání doplňkové 

činnosti. Základní právní úprava je v § 27 odst. 2 písm. g a v § 28 odst. 3 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.25 Prostředky získané 

doplňkovou činností mají slouţit výhradně k podpoře hlavní činnosti. Jiné pouţití 

můţe povolit jedině zřizovatel, obecně platí, ţe zisk z doplňkové činnosti se pouţívá 

k naplnění fondů příspěvkové organizace po  skončení rozpočtového roku (opět se 

souhlasem zřizovatele). 26 

Doplňkovou činností Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 

elektrotechnické je:  

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti  

 pronájem nemovitého majetku, včetně poskytování sluţeb zajišťujících 

jejich řádný provoz 

                                                             
24 VOŠ a SPŠE Olomouc. www. spseol.cz (cit 20.03.2011). 
25 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
26 VALENTA, J. Právní rámec řízení škol a školských zařízení. Olomouc.  
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 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti. 

 
 

4.5 Nadační fond 

Nadace školy jako dobrovolné sdruţení občanů, rodičů, absolventů a přátel 

školy byla ustavena na počátku roku 1992 poté, co zaniklo SRPŠ. Nadační fond VOŠ 

a SPŠE Olomouc vznikl transformací Nadace SPŠE Olomouc na základě zákona 

č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů, 

zápisem do obchodního rejstříku dne 08. 06. 1999. 

Cílem nadačního fondu je přispívat svými prostředky sociálně slabším 

studentům, kteří tak získávají moţnost účasti na sportovních nebo kulturních akcích 

školy, jeţ jsou pro ně v určité době finančně nedostupné, k rozvoji kulturních 

a duchovních hodnot při výchově ţáků školy, např. finanční podporou školních 

a mimoškolních akcí v rámci protidrogové prevence na škole, dále pak organizací 

a podporou návštěv divadelních a filmových představení a také k rozvoji povinných 

a výběrových sportovních aktivit ţáků. Nadační fond kaţdoročně financuje vánoční 

mezitřídní hokejový turnaj školy, jehoţ vítězové získávají putovní pohár a jsou 

odměněni diplomy a hodnotnými věcnými cenami. Z prostředků nadačního fondu 

jsou hrazeny také věcné dary pro nejlepší studenty školy a pro vítěze či úspěšné 

řešitele nejrůznějších soutěţí a olympiád, dále pak Nadační fond finančně podporuje 

činnost zájmových krouţků na škole, správní rada Nadačního fondu spolupracuje 

při organizaci společenského večera.  

Zdroji nadačního fondu jsou finanční dary rodičů a ţáků, anonymní a účelově 

vázané dary právnických a fyzických osob (např. na pronájem zimního stadionu 

pro Vánoční hokejový turnaj a nepeněţní dary právnických a fyzických osob. 27 

 

 

 

 

                                                             
27 VOŠ a SPŠE Olomouc. www.spseol.cz (cit. 20.03.2011). 

http://www.spseol.cz/
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4.6 Hospodaření organizace v letech 2006 - 2010 

 Analýza hospodaření organizace v letech 2006 – 2010 je zaměřena na vyuţití 

prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů, konkrétně v členění na dotační tituly 

z Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeţe, příspěvky zřizovatele, dotace v rámci 

vyhlášených programů a jiných zdrojů.  

 

4.6.1 Hospodaření v r. 2006 

V roce 2006 (viz  tab.č.4.6.1) vykázala škola celkové výnosy ve výši 

25 966,73 tis. Kč. Příspěvky na provoz od zřizovatele činily 2 848 tis. Kč, coţ je 

10,9 % nákladů celkem, a na odpisy 537,5 tis. Kč, to odpovídá 2 % celkových 

nákladů.  

Z přímých nákladů na vzdělávání z MŠMT ve výši 19 850 tis. Kč bylo na mzdy 

nebo platy vyčleněno 14 181 tis. Kč a na ostatní neinvestiční výdaje, jako jsou učební 

pomůcky či školní potřeby, 5 669 tis. Kč. Programová účelová dotace z MŠMT 

pod účelovým znakem 33245 – Státní informační politika ve vzdělávání ve výši 1 403 

tis. Kč byla přijata na základě projektu, jehoţ cílem je zajistit pedagogickým 

pracovníkům znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné a tvořivé uţívání 

počítačů a internetu. Škola je jedním ze 700 akreditovaných školicích středisek 

v republice. Vlastní téţ akreditaci na testování znalostí ECDL „evropský řidičák“. 

Certifikát ECDL je v rámci států Evropské unie doporučen a pouţíván jako standard 

základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, ţe jeho drţitel úspěšně 

absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti 

pro všestrannou a efektivní práci s počítačem, umoţňuje jeho vlastníkovi úředně 

doloţit dosaţenou úroveň schopností práce s počítačem a získat výhodnější pozici 

při výběru zaměstnání či širší moţnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, 

ale i v zahraničí. Další dotace ve výši 127 tis. Kč byla přijata z rozpočtu Olomouckého 

kraje jako neinvestiční příspěvek na informační technologie. Tato byla vyuţita v rámci 

ICT výuky.  
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Tabulka č. 4.6.1  

Sumarizace výnosů a nákladů v r. 2006 v tis. Kč 

Výnosová/nákladová poloţka Účet Celkem 
z toho: 

hlavní činnost vedlejší činnost  

trţby z prodeje sluţeb  602 740,57 372,76 367,81 

úroky 644 40,36 40,36 0,00 

zúčtování fondů 648 17,50 17,50 0,00 

ostatní výnosy 649 356,89 356,89 0,00 

příspěvky a dotace na provoz 691 25 179,22 25 179,22 0,00 

výnosy celkem  
  

26 334,54 25 966,73 367,81 

spotřeba materiálu 501 1 121,44 1 108,43 13,01 

spotřeba energie 502 1 121,24 1 121,24 0,00 

opravy a udrţování 511 940,53 940,53 0,00 

cestovné 512 266,55 265,24 1,31 

náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 

ostatní sluţby 518 1 885,86 1 873,48 12,38 

mzdové náklady 521 14 917,03 14 730,49 186,54 

sociální pojištění 524 5 033,51 4 966,58 66,93 

ostatní soc. pojištění 525 59,06 59,06 0,00 

zákonné soc. náklady 527 281,24 281,24 0,00 

ostatní soc. náklady 528 6,65 6,65 0,00 

ostatní náklady 549 22,18 22,18 0,00 

odpisy DNHM a DHM 551 546,35 546,35 0,00 

náklady celkem   26 201,64 25 921,47 280,17 

Výsledek hospodaření zisk 132,90 45,26 87,64 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní vypracování  

 

Prostřednictvím agentury Národní agentury pro evropské vzdělávací programy 

(NAEP) získala škola k plnění programu celoţivotního učení Comenius 386 tis. Kč. 

Do vzdělávacího programu Socrates se škola přihlásila jiţ v r. 2005 za účelem 

zkvalitňování jazykového vzdělávání a kaţdoročně se účastní výměnných pobytů 

ve spolupráci se školami stejného odborného zaměření v polských Kaletách a 

v Hamburku.  Město Olomouc poskytlo navíc k tomuto projektu dotaci ve výši 

28 tis. Kč. Rozpis příspěvků a dotací (účet 691) znázorňuje graf č. 4.6.1. 
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Vlastní výnosy školy ve výši 372 tis. Kč tvořily především trţby z plateb 

školného na VOŠ. Ostatní výnosy jsou zúčtovány na účtu 649 a souvisí s akcemi 

konanými pro ţáky školy, jako jsou exkurze, lyţařské zájezdy, turistické výlety či jiné 

sportovní akce, exkurze. 

Graf č. 4.6.1 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

Z nákladových poloţek jsou nejvyšší mzdové náklady, týkající se dotací 

poskytnutých z MŠMT.  Mzdy se týkají zaměstnanců Střední školy, Vyšší odborné 

školy a výdejny stravy. Mzdy činily v r. 2006 téměř 15 000 tis. Kč, coţ představuje 

57 % veškerých nákladů.  Se mzdami jsou spojeny i odvody zákonného sociálního 

pojištění ve výši 4 966 tis. Kč. Spotřeby energií (voda, elektřina, teplo) na účtu 502 

ve výši 1121 tis. Kč tvoří 4 % celkových nákladů a jsou srovnatelné s výší nákladů 

na spotřebu materiálu (účet 501 – 1108 tis. Kč). Za zmínku stojí opravy a udrţování 

(poloţka 511 – 940 tis. Kč), které činí 3,6 % veškerých nákladů. Škola má v pronájmu 

dvě staré budovy, které vyţadují neustálou údrţbu a opravy. Na účtu 518 (ostatní 

sluţby), který je ve výši 1873 tis. Kč, jsou proúčtovány poplatky za telefon, internet, 

poštovné, pronájem za tělocvičnu, svoz odpadu a jiné. Účet je zvýšený i o poloţky 

související s výnosovým účtem 649 a, jak jiţ bylo zmíněno výše, o náklady spojené 

s konanými akcemi pro studenty.   

Předmětem doplňkové činnosti školy je pořádání odborných kurzů, školení a 

jiných vzdělávacích akcí. V rámci uskutečnění těchto akcí vykázala škola na účtu 

trţby ve výši 367 tis. Kč, na mzdy a sociální pojištění bylo vyčerpáno 253 tis. Kč. 
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Při zohlednění vedlejších nákladů jako jsou spotřeba materiálu a cestovné, taktéţ 

i spotřeba materiálu, byl zjištěn zisk v doplňkové činnosti ve výši 87 tis. Kč.  

Celkový výsledek hospodaření účetního období roku 2006 činí zisk ve výši 

132 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti hospodařila organizace se ziskem ve výši 

45 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti byl vykázán ve výši 87 tis Kč. Zřizovatel 

schválil návrh vedení školy a zisk byl rozdělen do rezervního fondu (90 % výše zisku, 

tj. 120 tis. Kč) a do fondu odměn (zbývajících 10 % - 12 tis. Kč). 

Graf č. 4.6.2 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

 

Počáteční zůstatek na účtu rezervního fondu k 1. 1. 2006 činil Kč 85 431,09 

Kč, ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005 bylo na účet přiděleno 

Kč 226 942,06 Kč. Účet je finančně krytý k 31. 12. 2006 v plné výši, a to 

Kč 312 373,15 Kč, prostředky nebyly čerpány. Fond odměn byl v r. 2006 posílen 

o částku ve výši Kč 17 500,- ze zlepšeného hospodářského výsledku a v této částce 

byl i čerpán, a to na překročení prostředků na platy. Konečný zůstatek k 31. 12. 2006 

byl nulový. Investiční fond je veden na běţném účtu školy s analytickým rozlišením. 

Ze zůstatku fondu a z prostředků od zřizovatele ve formě odpisů čerpalo zařízení 

prostředky na pořízení dlouhodobého majetku, konkrétně byl zakoupen optický 

výukový soubor, interaktivní tabule, server Intel, PC s videostřiţnou a notebooky 
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v celkové výši 713 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 byl vyčíslen na 417 tis. Kč.   

K počátečnímu zůstatku účtu FKSP ve výši Kč 245 286,95 byl zaúčtován příděl 

ve výši Kč 281 240,- a zvýšil se i o úroky z účtu v částce Kč 59,98. Čerpání fondu 

znázorňuje graf č. 4.6.2. Zůstatek fondu k 31. 12. 2006 ve výši Kč 228 376,43 byl 

převeden do následujícího roku. 

 

4.6.2 Hospodaření v r. 2007 

Přehled výnosových a nákladových poloţek je uveden v tabulce č. 4.6.2. 

Příspěvky a dotace byly vyšší o 90 tis. Kč neţ v r. 2006. Příspěvky na provoz 

od zřizovatele byly ve srovnání s r. 2006 vyšší o 1,5 % (činily 2 891 tis. Kč) 

a i příspěvky na odpisy se zvýšily na celkových 558 tis. Kč,  vzhledem k r. 2006 došlo 

ke zvýšení o 3,7 %. Dotací ve výši 360 tis. Kč na neinvestiční akce v oblasti školství 

kraj přispěl škole na údrţbu majetku, konkrétně dílenské budovy. Dotace 

Olomouckého kraje na podporu informačních technologií byla poskytnuta zhruba 

ve výši jedné třetiny roku 2006, výše dotace 40 tis. Kč, kterou škola pouţila na nákup 

výukových softwarů a pomůcek do fyzikální učebny.  

Z přímých nákladů na vzdělávání z MŠMT byla dotace na mzdy nebo platy 

ve výši 15 260 tis. Kč, oproti roku 2006 byla vyšší o 7,6 %, rovněţ dotace na ostatní 

neinvestiční výdaje byly vzhledem k roku 2006 vyšší zhruba o 6,7 % (činily 

6079 tis. Kč). Účelová dotace na „Rozvojový program na pokrytí konektivity škol 

v rámci SIPVZ“ v částce 19,7 tis. Kč byla pouţita na úhradu připojení školy 

k internetu. Na program Státní informační politika ve vzdělávání nezařadila vláda 

původně plánovanou výši financí na r. 2007 do státního rozpočtu a projekt spěl 

k ukončení.    

Z ostatních dotací i v r. 2007 škola získala od agentury NAEP na jazykový 

projekt Comenius, tentokrát ovšem výrazně méně oproti roku 2006, a to pouze 

50 tis. Kč. Projekt bude pokračovat i v r. 2008. Město Olomouc poskytlo navíc 

na ţádost dotaci na volno-časové aktivity studentů ve výši 10 tis. Kč.   
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Tabulka č. 4.6.2 

Sumarizace výnosů a nákladů v r. 2007 v tis. Kč 

Výnosová/nákladová poloţka Účet Celkem 
z toho: 

hlavní činnost vedlejší činnost  

trţby z prodeje sluţeb  602 524,40 363,00 161,40 

úroky 644 37,81 37,81 0,00 

zúčtování fondů 648 693,53 693,53 0,00 

ostatní výnosy 649 398,45 387,19 11,26 

příspěvky a dotace na provoz 691 25 268,79 25 268,79 0,00 

Výnosy celkem  
  

26 922,98 26 750,32 172,66 

spotřeba materiálu 501 1 310,26 1 310,26 0,00 

spotřeba energie 502 1 096,68 1 094,28 2,40 

opravy a udrţování 511 1 640,45 1 640,45 0,00 

cestovné 512 221,12 222,73 -1,61 

náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 

ostatní sluţby 518 1 066,04 1 051,82 14,22 

mzdové náklady 521 15 318,10 15 273,10 45,00 

sociální pojištění 524 5 345,87 5 343,73 2,14 

ostatní soc. pojištění 525 63,59 63,59 0,00 

zákonné soc. náklady 527 302,80 302,80 0,00 

ostatní soc. náklady 528 5,50 5,50 0,00 

ostatní náklady 549 22,91 22,91 0,00 

odpisy DNHM a DHM 551 558,11 558,11 0,00 

Náklady celkem   26 951,43 26 889,28 62,15 

Výsledek hospodaření zisk -28,45 -138,96 110,51 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy,  vlastní vypracování 

 

Vlastní výnosy školy na účtu 602 byly cca o 10 tis. niţší. V tab. č. 4.2.2  jsou 

vykázány ve výši 363 tis. Kč. Jak jiţ bylo řečeno, tyto trţby se týkají plateb školného 

na VOŠ. Pokles trţeb se projevil v důsledku sníţeného zájmu studia na Vyšší 

odborné škole.  

Zmíněné výnosy – příspěvky a dotace -  týkající se účtu 691 jsou k nahlédnutí 

v grafu č. 4.6.3. 



31 
 

Graf.č. 4.6.3 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

Mzdové prostředky činily 56,8 % veškerých nákladů a představovaly mzdy 

pedagogů VOŠ, SPŠE i nepedagogů (např. výdejna stravy, ekonomičtí pracovníci, 

uklízečky, správce sítě), Dotace na platy a ostatní osobní náklady byly zcela 

vyčerpány. Odvody na sociální a zdravotní pojištění a odvody do FKSP byly 

dodrţeny. Ostatní neinvestiční výdaje byly čerpány na nákup učebních pomůcek, 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí 

s rozvojem školy a kvalitou vzdělávání.   

Z dotace zřizovatele na neinvestiční výdaje (360 tis. Kč) byla financována 

oprava budovy, kterou má školní zařízení ve správě, konkrétně vykonané práce 

při výměně oken dílenské budovy. Sama se podílela na této akci částkou 500 tis. Kč 

z prostředků účtu investičního fondu.  

Provozní příspěvek se vyuţívá k úhradě spotřeby energií (účet 502), 

na spotřebu materiálu (účet 501). Ve srovnání s r. 2006 se zvýšil účet spotřeby 

materiálu o 18 %, naopak spotřeba energií se sníţila o 2,4 %.  Výdaje na opravy 

a udrţování (účet 511) byly zvýšeny vzhledem k realizaci několika neplánovaných 

oprav, a to oproti r. 2006 cca o 17 %. Bylo nutné provést opravu kanalizace 

pod dílenskou budovou, která se propadla a odpad vzlínal ve zdivu. Realizovala se 

oprava podlahy v jídelně a drobné stavební úpravy spočívající ve vybudování příček 

mezi třídami v přízemí hlavní budovy. Během prázdnin, jako kaţdým rokem, 

probíhaly další opravy a údrţba budov školy, jako malování či provádění nátěrů.  
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V doplňkové činnosti jsou trţby v r. 2007 podstatně niţší, o více neţ polovinu 

roku 2006, trţby byly vyčísleny na 161 tis. Kč. Škola má statut školicího centra ICT. 

V tomto roce se na škole školil tzv. Czech Point. Na mzdových nákladech bylo 

v doplňkové činnosti vyčerpáno 47 tis. Kč, coţ bylo nejvyšší poloţkou, stejně jako 

jsou nejvyšší mzdové náklady v hlavní činnosti.   Hospodářský výsledek doplňkové 

činnosti byl vyčíslen na 110 tis. Kč. 

Ztráta hospodaření v hlavní činnosti ve výši 138 tis. Kč byla alespoň částečně 

kompenzována díky zisku doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek byl 

vyčíslen jako ztráta ve výši Kč 28 463,-. 

Ke konečnému zůstatku rezervního fondu byl zaúčtován příděl ze zlepšeného 

hospodářského výsledku z r. 2006 ve výši Kč 119 802,61 a ve výši Kč 180 425,- byl 

čerpán na opravu elektrických rozvodů v hlavní budově. I v r. 2006 čerpala škola 

z fondu odměn příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč 13 100,- 

na úhradu překročení prostředků na platy. Na tvorbě investičního fondu se podílely 

odpisy dlouhodobého majetku ve výši 558 tis. Kč, odvod zřizovatel nařídil ve výši 50 

%. Na opravu oken dílenské budovy bylo pouţito z účtu fondu 500 tis. Kč, jelikoţ 

na tuto akci měla škola předepsanou spoluúčast, takţe zůstatek ke konci roku 

představoval výši téměř 200 tis. Kč. Povinnost odvodů do FKSP z veškerých objemů 

mezd byla dodrţena. Názorné čerpání fondu v tis. Kč je v grafu č. 4.6.4. 

Graf.č.4.6.4 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  
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Nejvíce prostředků bylo v tomto roce vyuţito jako příspěvek na penzijní 

připojištění zaměstnancům organizace stejně jako v r. 2006, dále následovaly 

příspěvky na rekreace, a poté příspěvky na kulturu a tělovýchovu.  Tvorbou 

investičního fondu jsou příspěvky zřizovatele na odpisy. Polovina byla zřizovateli 

v r. 2007 odvedena. Dále z investičního fondu financovala škola výměnu oken 

dílenské budovy. Škola se spolupodílela částkou Kč 500 000,-. Konečný zůstatek 

na účtu byl vyčíslen ve výši Kč 196 661,25. 

 

4.6.3 Hospodaření v r. 2008 

Celkové výnosy r. 2008  činily 26 750 tis. Kč (viz tab. č. 4.6.3). Zvýšily se 

příspěvky a dotace ve srovnání s r. 2007. Z přímých nákladů na vzdělávání je dotace 

z MŠMT na mzdy a ostatní osobní náklady i v r. 2008 vyšší neţ v roce předchozím, 

činí 15 589 tis. Kč, na ostatní neinvestiční výdaje jsou srovnatelné, byly vyčísleny na  

6 086 tis. Kč.  Byla poskytnuta účelová dotace z ministerstva ve výši Kč 146 tis. Kč 

na rozvojový program „Zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogických 

pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“   

Příspěvky na provoz z Olomouckého kraje jsou vyšší o 9 %, činí 3 162 tis. Kč, 

ovšem příspěvky na odpisy škola obdrţela ve srovnání s r. 2007 méně o 120 tis. Kč, 

byly poskytnuty ve výši 435 tis. Kč. Zřizovatel přispěl částkou ve výši 19 tis. Kč 

na rozvoj informačních technologií a částkou ve výši 23 tis. na mzdy. Na výměnné 

pobyty byla zřizovatelem z rozpočtu vymezena částka ve výši 30 tis. Kč.  

Tabulka č. 4.6.3 

Sumarizace výnosů a nákladů v r. 2008 v tis. Kč 

Výnosová/nákladová poloţka Účet Celkem 
z toho: 

hlavní činnost vedlejší činnost  

trţby z prodeje sluţeb  602 433,85 357,75 76,10 

úroky 644 48,51 48,51 0,00 

zúčtování fondů 648 153,09 153,09 0,00 

ostatní výnosy 649 451,58 440,32 11,26 

příspěvky a dotace na provoz 691 25 607,65 25 607,65 0,00 

výnosy celkem  
  

26 694,68 26 607,32 87,36 

spotřeba materiálu 501 1 340,13 1 340,13 0,00 
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spotřeba energie 502 1 453,91 1 451,51 2,40 

opravy a udrţování 511 450,39 450,39 0,00 

cestovné 512 247,16 247,16 0,00 

náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 

ostatní sluţby 518 1 124,28 1 115,60 8,68 

mzdové náklady 521 15 750,94 15 712,77 38,17 

sociální pojištění 524 5 480,86 5 480,86 0,00 

ostatní soc. pojištění 525 64,97 64,97 0,00 

zákonné soc. náklady 527 311,51 311,51 0,00 

ostatní soc. náklady 528 9,23 9,23 0,00 

ostatní náklady 549 26,33 26,33 0,00 

odpisy DNHM a DHM 551 434,97 434,97 0,00 

náklady celkem   26 694,68 26 645,43 49,25 

Výsledek hospodaření zisk 0,00 -38,11 38,11 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

I v tomto roce pokračuje program Comenius. NAEP poskytla škole dotaci, 

tentokrát ve výši 95 tis. Kč. Prostředky jsou vyuţity na platby cest, ubytování, 

zhotovení upomínkových předmětů pedagogům a studentům v rámci jazykové 

spolupráce s Polskem a Německem. Opět i v tomto roce hradila škola akce spojené 

s vyuţitím volného času studentů z dotace města Olomouc, a to ve výši 22 tis. Kč.  

Porovnání jednotlivých příspěvků a dotací z MŠMT, od zřizovatele a ostatní zdroje 

znázorňuje graf č. 4.6.5. 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování 
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Trţby z hlavní činnosti mají nadále klesající charakter. Ve srovnání s r. 2007 

jsou opět niţší cca o 10 tis. Kč.   

Plánovaný objem mzdových prostředků byl ve srovnání s rokem 2007 povýšen 

o 2,15 %. U všech součástí školy (SPŠE, VOŠ a výdejna stravy) byl vyčerpán 

beze zbytku v souladu s poskytnutými státním dotacemi v rámci tarifních nárokových 

i nenárokových sloţek platů vyplácených podle vnitřního mzdového předpisu. 

Realizovaly se také plánované mzdové postupy podle tarifních tabulek daných 

a časovým postupem podle odpracovaných let ve školství. Dotace na rozvojový 

program „Zvýšení nenárokových sloţek platů pedagogickým pracovníkům s ohledem 

na kvalitu jejich práce“ ve výši 146 tis. Kč ve sloţení na platy a zákonné odvody byla 

diferencovaně vyplacena ve 4. čtvrtletí podle pokynu ředitele škole pedagogickým 

pracovníkům, kteří se aktivně podíleli na rozpracování a konkretizaci školského 

vzdělávacího plánu. Z prostředků zřizovatele (dotace ve výši 23 tis. Kč včetně 

odvodů) byla řediteli školy vyplacena odměna za doplňkovou činnost. 

Účelová dotace kraje v částce 30 tis. Kč čerpala škola na úhradu 

neinvestičních výdajů spojenou s mezinárodní výměnou dětí a mládeţe ze škol 

zřizovaných krajem. Jelikoţ v r. 2007 byl ukončen program SIPVZ, ze kterého byla 

částečně hrazeno připojení k internetu, vyuţila škola na tuto úhradu účelovou dotaci 

zřizovatele školy ve výši 19,3 tis. Kč na rozvoj informačních technologií. Dotace 

města Olomouc v částce 22 tis. Kč byla vyuţita v souladu s přidělením na dopravu 

a sportovní aktivity studentů v rámci projektu Comenius a na částečnou úhradu 

dopravy na výměnný pobyt pro studenty do partnerského města Veendaal.  

Celkové náklady v r. 2008 byly niţší neţ v r. 2007. Náklady ve výši 

1 451,51 tis. Kč na spotřebu energií (účet 502) jsou oproti roku 2007 vyšší, coţ je 

zapříčiněno velkým počtem PC a jejich periferií ve výuce i v administrativě a 

uţíváním měřicích přístrojů a nástrojů pro praktickou dílenskou výuku i údrţbu. 

Nevýhodné je i dosluhující osvětlení chodeb, kabinetů, ale hlavně tříd. Z pravidelných 

zápisů elektro-revizí vyplývá nezbytnost realizace výměny starých osvětlovacích 

těles a zářivek za úsporné zářivky.  Z účtu 502 jsou hrazeny náklady za vodné a 

stočné, kde nejvyšší spotřebu logicky vykazuje školní výdejna stravy. Ostatní 

nákladové poloţky se nijak nevymykají průměru výdajů předchozích let. V příloze č. 1 

při srovnávání jednotlivých nákladových poloţek jsou znatelně niţší náklady na účtu 
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opravy a udrţování. V přepočtu činí sníţení téměř o 73 %. V průběhu roku 2008 

probíhala celá řada akcí souvisejících s plánovanou údrţbou školy, s drobnými 

opravami i neplánovanými haváriemi. Do oprav budovy zapojila škola i prostředky 

z vlastních fondů i prostředky provozní. Největší akcí zatěţující rozpočet byla 

neplánovaná oprava podélné kanalizace odpadů uvnitř budovy a svodů dešťové vody 

na dvoře školy, kdy celkové náklady oprav, čištění i monitoring odpadů během celého 

roku dosáhly téměř 380 tis. Kč. Během hlavních prázdnin se rekonstruovala 

elektroinstalace v jedné třídě, probíhalo odstraňování hygienických závad 

vyplývajících z provedené kontroly Krajské hygienické stanice.  

V úvodu této kapitoly je zmíněno zvýšení celkových výnosů týkajících se 

příspěvků a dotací, ovšem niţší jsou, stejně jako ve srovnání předchozích období, 

trţby z prodeje sluţeb (účet 602), které se týkají především školného na VOŠ, opět 

jsou niţší cca o 10 tis. Kč. Trend sniţování počtu studentů se projevuje 

i v následujícím roce.   

Ke zhodnocení aktivit v rámci doplňkové činnosti lze konstatovat, ţe oproti 

předchozím létům došlo opět k výraznému sníţení trţeb z prodeje sluţeb, 

uskutečněná školení vynesla příjmy pouze ve výši 76 tis. Kč. Polovinu výnosů pohltily 

mzdové náklady a hospodářský výsledek představoval zisk ve výši 38 tis. Kč. 

K uvedenému lze konstatovat rapidní sníţení zájmu o kurzy, které škola 

uskutečňovala v minulých letech.  Nevelký zisk přináší pronájem bytu školníka, který 

je velmi nízký v porovnání nájmů obvyklých v místě a v příbuzné bytové kategorii.  

Vyčísleným kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti byla zcela 

vyrovnaná ztráta v hlavní činnosti ve výši 38 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek 

za r. 2008 byl nulový.  Schodkový hospodářský výsledek hospodaření v hlavní 

činnosti je adekvátní k provozním problémům, které musela škola řešit v průběhu 

roku, potaţmo k provedeným neplánovaným opravám.  

Rezervní fond byl v roce 2008 pouţit na vyrovnání záporného hospodářského 

výsledku z roku 2007 v částce Kč 28 463,-. Z rezervního fondu byla pouţita částka 

Kč 153 000,- ještě na opravu kanalizace. Fond odměn v průběhu roku 2008 nebyl 

naplněn. Investiční fond je finančně krytý. Tvorba fondu je závislá na výši odpisů 

dlouhodobého majetku, který v roce 2008 činil 435 tis. Kč. Povinný odvod kraji byl 

jediným výdajem, jelikoţ škola záměrně šetřila finanční prostředky na pokrytí výdajů 
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v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí odpadů a podlah ve školní výdejně stravy 

v následujícím roce, takţe zůstatek činil 442 tis. Kč.  Fond FKSP je dotován 

z přímých nákladů na mzdy, základní příděl za r. 2008 činil 311,5 tis. Kč a je finančně 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování 

krytý. Čerpání prostředků z fondu, pravidla a výše příspěvků zaměstnancům je 

součástí Kolektivní smlouvy. Škola jmenovitě přispívá na stravování zaměstnanců, 

poskytuje příspěvky na rodinné rekreace a dětské tábory. Dále v rámci tělovýchovy 

nakupuje plavenky na bazén, přispívá na kulturu např. nákupem divadelních 

představení. V tomto roce byly poskytnuty dary k ţivotnímu jubileu zaměstnanců 

(při výročí 50. let, odchod do důchodu). Další významnou poloţkou jsou 

odsouhlasené příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců. Rozpočet fondu je 

sestaven tak, aby nepřesáhl roční dotaci fondu. Konkrétní výše poloţek čerpání 

obsahuje graf č. 4.6.6. 

 

4.6.4 Hospodaření v r. 2009 

V tabulce č. 4.6.4 jsou vyčísleny celkové výnosy na 35 837 tis. Kč. Celkově 

činily dotace z MŠMT o 41 % více neţ v r. 2008. Zvýšení se ovšem neprojevilo 
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v poloţce přímých nákladů na vzdělávání, v tomto ohledu byla částka prakticky 

stejná, rozdíl pouhých 22 tis. Kč. Na mzdy a ostatní osobní náklady bylo poskytnuto 

o 78 tis. Kč více, ovšem na úkor ostatních neinvestičních výdajů. Na ty bylo 

poskytnuto oproti r. 2008 o 100 tis. Kč méně. Dotace na mzdy a ostatní osobní 

náklady činila 15 667 tis. Kč, na ostatní neinvestiční výdaje 5 986 tis. Kč.  

Celkově zvýšené prostředky jsou z MŠMT, a to o poloţku Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Evropského sociálního fondu, kdy program je 

spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Z prostředků společenství je 85 % a 

ze státního rozpočtu 15 % financí. Ze souhrnné částky škola vyuţila 8 022 tis. Kč 

celkem na 3 projekty, z nichţ u dvou je uzavřena smlouva o finančním partnerství.  

Nevyčerpané prostředky z celkových 8 022 tis. Kč byly převedeny do rezervního 

fondu jako zdroj financování v následujících letech, jelikoţ dva z projektů končí aţ 

v únoru 2011. Na projekty Digitální škola, Technická angličtina a Projekt E-

 learningové studijní opory byly prokazatelné náklady ve výši 6 312 tis. Kč. 

Do rezervního fondu bylo převedeno 1 710 tis. Kč.  Dotace v rámci rozvojového 

programu „Zvýšení nenárokových sloţek a motivačních sloţek platů pedagogických 

i nepedagogických pracovníků ve výši 1 085 tis. Kč a dotace “Hustota a specifika“ 

byly vyčerpány v souladu s rozpočtem na pedagogické a nepedagogické pracovníky 

a paragrafy školy.  

Od zřizovatele se příspěvky na provoz oproti r. 2008 zvýšily o 4 %, jejich výše 

činila 3 299 tis. Kč. Příspěvek na odpisy se naopak o 4 % sníţil, jejich výše v tomto 

roce je 415 tis. Kč.  

 Na základě ţádostí a vypracovaných projektů svými pedagogy získala škola 

opět dotace v částce 20 tis. Kč z finančních prostředků statutárního města Olomouce 

na program rozvoje volno-časových aktivit ţáků. Tato dotace byla pouţita v souladu 

s přidělením na dopravu a sportovní aktivity studentů v rámci projektu Comenius. Téţ 

v roce 2009 pokračuje ve škole projekt NAEP v rámci programu Sokrates 

na jazykový projekt Comenius, který řeší multilaterální výměnu a rozvoj jazykových 

komunikačních dovedností studentů školy s příbuznými středními odbornými školami 

v polských Kaletách a v Hamburku. Celý projekt byl schválen na období čtyř let 

a bude pokračovat s další finanční dotací ještě v r. 2010. V letošním roce byla 

vyčerpaná a proúčtovaná částka ve výši 185 tis. Kč.  
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Tabulka č. 4.6.4 

Sumarizace výnosů a nákladů v r. 2009 v tis. Kč 

Výnosová/nákladová poloţka Účet Celkem 
z toho: 

hlavní činnost vedlejší činnost  

trţby z prodeje sluţeb  602 334,72 326,25 8,47 

úroky 644 61,09 61,09 0,00 

zúčtování fondů 648 0,00 0,00 0,00 

ostatní výnosy 649 660,64 640,37 20,27 

příspěvky a dotace na provoz 691 34 810,13 34 810,13 0,00 

Výnosy celkem  
  

35 866,58 35 837,84 28,74 

spotřeba materiálu 501 3 396,43 3 396,43 0,00 

spotřeba energie 502 1 327,95 1 325,75 2,20 

opravy a udrţování 511 488,38 488,38 0,00 

cestovné 512 301,51 301,51 0,00 

náklady na reprezentaci 513 1,04 1,04 0,00 

ostatní sluţby 518 3 468,60 3 458,53 10,07 

mzdové náklady 521 19 140,37 19 140,37 0,00 

sociální pojištění 524 6 172,32 6 172,32 0,00 

ostatní soc. pojištění 525 73,30 73,30 0,00 

zákonné soc. náklady 527 354,82 354,82 0,00 

ostatní soc. náklady 528 23,10 23,10 0,00 

ostatní náklady 549 658,93 658,93 0,00 

odpisy DNHM a DHM 551 415,17 415,17 0,00 

Náklady celkem   35 821,92 35 809,65 12,27 

Výsledek hospodaření zisk 44,66 28,19 16,47 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

 

Příjem z hlavní činnosti kromě dotací jsou finanční prostředky za poskytované 

sluţby. Tento příjem v celkovém objemu byl podle počtu ţáků ve výši 326 tis. Kč. 

Pokračuje opět trend ve sniţování počtu studentů na Vyšší odborné škole.  

Mzdové náklady byly vyčísleny na 19 140,37 tis. Kč, coţ představuje 53 % 

celkových nákladů. Zákonné odvody byly v r. 2009  6 172 tis. Kč, v procentním 

vyjádření téměř 17 %.  

Dotace a příspěvky na provoz za r. 2009 v tis. Kč jsou vyjádřeny v grafu 

č. 4.6.7. 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování 

Příspěvky od zřizovatele  hradí nepřímé náklady. V účtové třídě „spotřeba 

materiálu“ se oproti předcházejícím letům celého sledovaného období navýšila 

spotřeba o 40 %. Bezesporu je nejvyšší poloţkou nákup učebních pomůcek 

a drobného hmotného majetku.  V tomto roce obnovila škola dvě počítačové 

laboratoře, byly zakoupeny dva osciloskopy pro laboratoře elektrických měření, 

mobilní dataprojektory pro názornou výuku ve třídách a výukový program 

pro předmět mikroprocesorové a číslicové techniky. Pro zpestření výuky, ale 

i zvýšení bezpečnosti ţáků se zakoupily krátkovlnné vysílačky, které se vyuţívají při 

praktické výuce bezdrátové komunikace a taktéţ při pohybu v terénu na sportovně 

turistických kurzech školy. Škola pokračovala ve vybavování učeben novým školním 

nábytkem. Součástí veškerých nákupů je i spotřební materiál do dílen školy, hlavně 

elektrosoučástky pro výuku praxe. Nemalou poloţkou byla spotřeba tonerů, náplní 

do tiskáren a CD nosičů.  V kapitole Spotřeba materiálu se odráţí i výše nákupů 

čisticích prostředků na úklid školy a jídelny. Rozhodně se zde projevila i spotřeba 

materiálu v rámci realizovaných projektů. Z energií ušetřila škola náklady na teplo, 

coţ ovlivnila mírná zima tohoto roku. Zvýšené ostatní sluţby souvisí se 

zmíněnými realizovanými projekty. 

Příjem z doplňkové činnosti rapidně klesl. Pokud bychom měli srovnat 

s trţbami roku 2006, jde o pokles o 98 %.  Škola vlastní akreditaci na školení 

pedagogických pracovníků a testování znalostí ECDL. Bohuţel o tato školení není 
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v současné době velký zájem. Škola hodlá pokračovat v nabídce vzdělávání 

pedagogů i komerční sféry. Na účtu 649 – ostatní výnosy jsou příjmy z pronájmu bytu 

školníka. Pro tento rok bylo nájemné zvýšeno na úroveň nájmů obvyklých v místě 

školy v příbuzné bytové kategorii. Výnosy v této poloţce se zdvojnásobily.  

V tabulce č. 4.6.4 je vyčíslen kladný hospodářský výsledek v rámci hlavní 

činnosti (28,19 tis. Kč) i vedlejší činnosti (16,47 tis. Kč). Lze konstatovat, ţe 

v porovnání s rokem 2007 a 2008 byla škola v hospodaření úspěšná. Celkový 

hospodářský výsledek je zisk ve výši 44,66 tis. Kč. Se schválením návrhu školy 

o rozdělení zisku zřizovateli byl rozdělen do rezervního fondu (35,76 tis. Kč) 

a do fondu odměn (8,9 tis. Kč).  
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

Stav na účtu rezervního fondu je k 1. 1. 2009 i k 31. 12. 2009 stejný, ţádné 

prostředky čerpány nebyly, konečný zůstatek činí Kč 70 196,65. Vzhledem 

k zápornému výsledku hospodaření v r. 2007 a k nulovému výsledku hospodaření 

v r. 2008 nedošlo ani ke zvýšení účtu fondu odměn. O příspěvek na odpisy 

od zřizovatele byl navýšen investiční fond ve výši 415 tis. Kč, stav byl sníţen 

povinným odvodem zřizovateli a byla zakoupena myčka nádobí do výdejny stravy, 

takţe stav k 31. 12. 2009 činil 377 tis. Kč. Příděl do fondu kulturních a sociálních 

potřeb ve výši 2 % celkového objemu mezd byl dodrţen, příděl v r. 2009 činil 

Kč 355 221,58. Z grafu č. 4.6.8 lze vyčíst konkrétní výše poloţek čerpání FKSP 

v celkové výši Kč 376 105,-. 
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4.6.5. Hospodaření v r. 2010 

Tabulka č. 4.6.5 dává moţnost srovnání celkových výnosů a nákladů 

ve sledovaném roce 2010.  

Tabulka č. 4.6.5 

Sumarizace výnosů a nákladů v r. 2010 v tis. Kč 

Výnosová/nákladová  poloţka Účet celkem 
z toho: 

hlavní činnost vedlejší činnost  

trţby z prodeje sluţeb  602 376,00 329,00 47,00 

úroky 644 58,03 58,03 0,00 

zúčtování fondů 648 211,00 211,00 0,00 

ostatní výnosy 649 523,97 523,97 0,00 

příspěvky a dotace na provoz 691 35 384,00 35 384,00 0,00 

Výnosy celkem  
  

36 553,00 36 506,00 47,00 

spotřeba materiálu 501 909,00 908,00 1,00 

spotřeba energie 502 1 327,00 1 325,00 2,00 

opravy a udrţování 511 509,00 509,00 0,00 

cestovné 512 452,00 452,00 0,00 

nákl. na reprezentaci 513 5,00 5,00 0,00 

ostatní sluţby 518 4 089,00 4 079,00 10,00 

mzdové náklady 521 19 641,00 19 641,00 0,00 

sociální pojištění 524 6 460,42 6 460,42 0,00 

ostatní soc. pojištění 525 76,57 76,57 0,00 

zákonné soc. náklady 527 434,14 434,14 0,00 

ostatní soc. náklady 528 12,87 12,87 0,00 

ostatní náklady 549 2 136,00 2 136,00 0,00 

odpisy DNHM a DHM 551 401,00 401,00 0,00 

Náklady celkem   36 453,00 36 440,00 13,00 

Výsledek hospodaření zisk 100,00 66,00 34,00 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování 

 

Z celkových výnosů r. 2010 ve výši 36 506 tis. Kč činily dotace a příspěvky 

97 %. Od zřizovatele bylo celkově poskytnuto o 30 % méně prostředků. Příspěvek 

na provoz činil 2 891 tis. Kč a byl na úrovni roku 2007, ve srovnání s r. 2009 byl niţší 
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o 14 %. Příspěvek na odpisy ve výši 400 tis. Kč byl nejniţší za celé sledované 

období. V tomto roce nezískala škola od zřizovatele navíc ani dotaci na volnočasové 

aktivity studentů. 

Z MŠMT se zvýšily zdroje na platy a ostatní neinvestiční výdaje, celkem o 4 %.  

Dotace na platy a ostatní osobní náklady činily 16 303 tis. Kč, ostatní neinvestiční 

výdaje pro školské zařízení byly vyčísleny na 6 186 tis. Kč. V tomto roce získala 

škola účelovou dotaci na pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování 

vzdělávání maturitní zkouškou v částce 22 tis. Kč a to ve sloţení platy a zákonné 

odvody. Tato sloţka platu byla diferencovaně vyplacena ve 4. čtvrtletí podle pokynu 

ředitele pedagogickým pracovníkům, kteří se na tomto úkolu aktivně podíleli.  

S přijatými financemi ve výši 9 476 tis. Kč v rámci OP VK  pokračovala škola činnosti 

tří projektů ESF, které začaly v březnu 2009.  

Z ostatních prostředků čerpala škola na jazykový projekt Comenius ve výši 

153 tis. z NAEP. Projekt byl v r. 2010 ukončen.  Rozúčtování účtu příspěvků a dotací 

lze vyčíst z grafu č. 4.6.9. 
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Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

Výnosy z hlavní činnosti zůstávají beze změny a jsou závislé na počtu 

studentů na Vyšší odborné škole, kdy výše školného na ţáka za školní rok dosahuje 

Kč 3000,-. Celkový objem byl ve výši 329 tis. Kč.  
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 Objem mzdových prostředků byl u všech součástí školy (SPSE, VOŠ, školní 

výdejna stravy) vyčerpán beze zbytku v souladu s poskytnutými státními dotacemi 

v rámci tarifních nárokových i nenárokových sloţek platu vyplácených podle Vnitřního 

mzdového předpisu. Další z poloţek výnosů MŠMT ve výši 22 tis. Kč  představuje 

účelovou dotaci na pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování 

vzdělávání maturitní zkouškou. Dotace ve sloţení na platy a zákonné odvody byla 

k tomuto účelu zcela vyčerpána. Čerpání mzdových prostředků bylo prováděno 

rovnoměrně během celého kalendářního roku včetně rozpočtovaných nákladů 

na odvody sociálního a zdravotního pojištění.  

 Účet 518 – ostatní sluţby je oproti r. 2009 navýšen. Zátěţí pro školu je částka 

za pronájem tělocvičny a sportovního hřiště TJ Sokol Olomouc, kde oproti plánované 

částce náklady opět vzrostly. V areálu školy není tělocvična. Náklady se snaţí škola 

sniţovat zavedením výuky plavání, kdy pronájem plaveckého areálu je niţší. Velkou 

poloţkou na účtu sluţeb je hospodaření projektů ESF. V r. 2010 činila proúčtovaná 

částka ve všech třech projektech 2 964 tis. Kč, týkala se především z poplatků 

za webový portál, za pronájmy učeben, tisky a propagační materiál. Na účtu ostatní 

náklady (účet 549) jsou vyúčtovány náklady partnerských škol projektu Technická 

angličtina. V tomto roce činily náklady 2 010 tis. Kč.  

Graf č. 4.6.10 
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Rezervní fond byl v tomto roce navýšen o podíl ze zisku z r. 2009 ve výši 

35 tis. Kč a nebyl dále pouţit, k 01. 01. 2011 byl počáteční stav 106 tis. Kč. 

Analyticky oddělený byl veden i tzv. „rezervní fond z jiných titulů“, na který byly 

v r. 2010 převedeny nevyčerpané finance z dotačních titulů OP VK, který pokračoval 

v tomto roce a v průběhu roku byl zcela vyčerpán. Podíl zisku hospodaření ve výši Kč 

8 900,- byl připsán na účet fondu odměn, vyčerpáno bylo Kč 2 000,-. I v tomto roce 

po navýšení investičního fondu příspěvkem od zřizovatele (ve výši 401 tis. Kč) byla 

jejich část odvedena, tentokrát ve výši 75 %. Neuskutečněné opravy podlahy 

ve výdejně stravy plánované na r. 2009 se realizovaly v r. 2010, byla na tuto akci 

pouţita částka ve výši 208 tis. Kč. Základní příděl do FKSP byl připsán na účet 

ve výši 354 tis. Kč. Tradičně čerpání nejvyšší pouţití bylo 36 % na penzijní 

připojištění, dále 23 % na rekreace, 22 % na kulturní či sportovní vyţití zaměstnanců, 

15 % na stravování a 4 % na dary k ţivotnímu jubileu. Jednotlivé členění v tis. Kč je 

uvedeno v grafu č. 4.6.10. Rozpočet fondu nepřesáhl finanční zůstatek fondu, 

na účtu zbývá poměrně vysoký zůstatek (Kč 200 163,-), který hodlá škola postupně 

vyuţít na hromadné zájezdy za kulturou, sportovní akce či nákup vitamínových 

produktů pro zaměstnance.  
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5 NÁVRH NÁSTROJŮ NA PODPORU ZEFEKTIVNĚNÍ HOSPODAŘENÍ 

ŠKOLY 

5.1. Zhodnocení hospodaření 

 K dosaţení cíle byla provedena analýza finančních prostředků poskytnutých 

ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a prostředků z rozpočtu 

zřizovatele. Škola má stabilní okruh finančních prostředků. Jako příspěvková 

organizace je financována na principu vícezdrojového financování. Prostřednictvím 

republikových normativů stát hradí přímé náklady na vzdělávání (mzdy, učební 

pomůcky, atd). Krajský úřad pak tyto prostředky přerozděluje prostřednictvím 

krajských normativů školám, které zřizuje kraj, obec či svazky obcí. Zřizovatel 

poskytuje finanční prostředky na ostatní výdaje (provozní a investiční) škol ve formě 

investičních a neinvestičních příspěvků. Pak čerpají školy také z vlastních výnosů. 

Tabulka č. 5.1 mapuje srovnání výnosů dle jednotlivých typů a zdroje za jednotlivé 

roky analyzovaného období.  

 Výnosy se ve sledovaném období pohybovaly od cca 26 000 tis. Kč v r. 2006 

po 35 500 tis. v r. 2010.  Nejvyšších výnosů dosáhla škola v letech 2009 a 2010, kdy 

předloţila projekty a stala se příjemcem hned tří grantů dotovaných z ESF 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, coţ bylo velkým 

úspěchem, neboť z celého olomouckého kraje bylo vybráno pouze 20 z celkem 220 

podaných projektů. Cílem projektu Digitální škola, zaměřeném na moderní formy 

výuky na středních školách, je mnohem širší vyuţití prostředků ICT pro ţáky, kteří se 

mohou vzdělávat v jednotlivých předmětech prostřednictvím notebooků. Vyučující 

vytvořili řadu vzdělávacích modulů jednotlivých předmětů. Tento e-learningový model 

zabezpečil nejen vzdělávání, ale i testování a procvičování látky, vytváření domácích 

úkolů a jejich zasílání přímo učiteli. Projekt Technická angličtina zpracoval pedagog 

školy, jeho obsahem je jazyková průprava studentů slovní zásoby technické 

angličtiny pro ţáky průmyslových škol zaměřených na elektrotechniku. Škola se 

spolupodílela jako partner na přípravách obsahové náplně projektu Standardizace 

ICT zaměřeného na sjednocení vzdělávacích plánů, studijních materiálů a dalších 

pomůcek pro ţáky, kteří budou absolvovat státní maturitu ze základů ICT.  
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Od r. 2005 škola úspěšně rozvíjí za podpory Národní agentury pro evropskou 

projektovou spolupráci mezinárodní spolupráce se školami v Hamburku, od r. 2009 

i s polskou střední odbornou školou.  V rámci projektu probíhaly vzájemné výměnné 

pobyty studentů. Tyto bilaterální kontakty se uskutečnily díky finanční podpoře 

jazykového programu Comenius jako dvouletý projektový záměr – září 2008 – červen 

2010 a získaly zcela novou dimenzi.  

Tabulka č. 5.1 

Přehled výnosů za sledované období v tis. Kč 

TYP VÝNOSU 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy celkem 26 334,54 26 922,98 26 694,68 35 866,58 36 553,00 

Dotace MŠMT:           

přímé náklady na vzdělávání  19 849,86 21 339,00 21 674,61 21 654,00 22 594,33 

z toho: mzdy+OON 14 180,86 15 260,00 15 589,99 15 667,50 16 303,00 

           neinvestiční  výdaje 5 669,00 6 079,00 6 084,62 5 986,50 6 291,33 

 ostatní: 1 403,18 20,00 146,00 9 221,00 9 497,79 

          SIPVZ neinvestiční 1 403,18 20,00 0,00 0,00 0,00 

          zvýšení nenárok sloţek platů 0,00 0,00 146,00 945,00 0,00 

          Hustota a specifika 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 

          posílení úrovně neped. pracovníků 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 

          OP VK 0,00 0,00 0,00 8 022,00 9 476,17 

          pokusné ověřování maturit 0,00 0,00 0,00 0,00 21,62 

Příspěvky a dotace zřizovatele: 3 511,72 3 849,32 3 669,27 3 730,00 3 291,96 

z toho: provozní 2 847,93 2 891,00 3 161,78 3 299,56 2 891,00 

           odpisy 537,00 558,32 434,97 415,00 400,96 

           informační technologie 126,79 40,00 19,30 10,00 0,00 

           neinv. akce v oblasti školství  0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

           náklady na provoz - mzdové 0,00 0,00 23,22 5,44 0,00 

           výměnné pobyty 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

Ostatní dotace: 414,46 60,00 117,18 205,10 153,37 

 z toho: NAEP 386,46 50,00 95,18 185,10 153,37 

            město Olomouc 28,00 10,00 22,00 20,00 0,00 

Vlastní výnosy: 1 155,32 1 654,66 1 087,62 1 056,48 1 015,55 

z toho: výnosy VOŠ 372,76 363,00 357,75 326,25 329,00 

           pronájem bytu 11,26 11,26 11,26 20,27 21,08 

           ostatní výnosy 403,49 1 119,00 642,51 701,49 639,47 

           doplňková činnost 367,81 161,40 76,10 8,47 26,00 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  
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Kromě základní dotace měla škola v r. 2009 posílený rozpočet účelovými 

dotacemi v rámci I. etapy rozvojového programu „Zvýšení nenárokových sloţek platů 

a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich 

práce“, na který uvolnilo MŠMT finanční prostředky ve výši 3 ml. Kč. 28 Dotace byla 

rozdělena v souladu s rozpočtem. Stejně tak i byly pouţity i finanční prostředky 

pro nepedagogické pracovníky v rámci vyhlášeného rozvojového programu „Posílení 

úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“. Cílem programu „Hustota 

a specifika“ bylo zvýšit zdroje na platy nad rámec normativního rozpisu vzhledem 

k meziročnímu sníţení počtu ţáků.  

Co se týče vlastních výnosů školy, jde především o školné na VOŠ, které je 

stanoveno vyhláškou ve výši Kč 3000,- na ţáka za školní rok. Od r. 2006 po rok 2010 

tyto trţby klesají v důsledku poklesu počtu studentů. Ostatní výnosy jsou zúčtovány 

s nákladovým účtem ostatní sluţby. V doplňkové činnosti bylo školské zařízení 

nejsilnější v r. 2006, kdy se uskutečňovalo nejvíce kurzů a školení v rámci projektu 

SIPVZ a DVPP. Jelikoţ škola vlastní akreditaci testování znalostí ECDL „evropský 

řidičák na PC“, nabízela i v následujících letech kurzy, např. pracovníkům veřejné 

správy tzv. CzechPoint. Ovšem zájem rok od roku klesal. Nejniţších příjmů bylo 

dosaţeno v r. 2009, kdy se výnosy z doplňkové činnosti pohybovaly na úrovni dvou 

procent výnosu roku 2006. 

Náklady stejně jako výnosy byly v letech 2009 a 2010 nejvyšší, coţ logicky 

vyplývá z poskytnutých programových dotací. Tabulka (č. 5.2) velikosti nákladů 

v letech 2006 – 2010 je k nahlédnutí níţe.  

Z nákladových poloţek jsou dominantní poloţkou mzdy a s nimi související 

ostatní osobní náklady. U těchto nákladů byl ve sledovaných letech zaznamenán 

nárůst o 31 %. U všech součástí školy (SPŠE, VOŠ a školní výdejna stravy) jsou 

kaţdým rokem čerpány beze zbytku v souladu s poskytnutými státními dotacemi 

v rámci tarifních nárokových i nenárokových sloţek platu vyplácených podle Vnitřního 

mzdového předpisu. Realizovaly se také plánované mzdové postupy podle tarifních 

tabulek daných časovým postupem dle odpracovaných let ve školství. Provozními 

příspěvky jsou hrazeny veškeré výdaje na spotřebu energií. Vytápění je nejvyšší 

poloţkou. Vedení školy se snaţí sniţovat tyto náklady za pomoci montáţe 

                                                             
28 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz (cit. 31.03.2011) 

http://www.msmt.cz/
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termoventilů na topná tělesa, přesto velké mnoţství uniká nepříliš těsnícími okny. 

Spotřeba elektrické energie odpovídá cenovým relacím. Zvyšování nákladů 

na spotřebu elektřiny je moţné zdůvodnit rostoucím počtem PC v počítačových 

učebnách či uţíváním měřících přístrojů v odborné výuce. Osvětlovací tělesa jsou 

v budově zastaralá, proto jsou postupně vyměňovány zářivky a ţárovky za úsporné 

se zohledněním na dostupnost finančních prostředků. Účet spotřeby materiálu 

za celé analyzované období svou výší kopíruje výši účtu spotřeby energií. Škola je 

specifická svým odborným zaměřením, musí tudíţ disponovat vybavením 

pro praktickou výuku, má zařízených celkem šest laboratoří výpočetní techniky, jednu 

laboratoř mikroprocesorové techniky a dílny různými měřicími laboratorními 

a měřícími přístroji, jemnou technikou, musí pořizovat různý materiál k výuce 

a nepřeberné mnoţství součástek.  Vyřazené počítače vyuţívá škola částečně pro 

výuku hardwaru a částečně na pracovištích dílen pro výuku praxe, čímţ přispívá 

k ekonomičtějšímu provozu školy. Učebny pro jazykovou výuku jsou techniky kvalitně 

vybaveny. Posluchárny s multimediálním zařízením, mobilním videosystémem 

v kombinaci s notebooky vyuţívají stejně studenti VOŠ i SPŠE.  

Tabulka č. 5.2 

Přehled nákladů za sledované období v tis. Kč 

TYP NÁKLADU 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady celkem 26 201,64 26 951,44 26 694,65 35 821,92 36 453,00 

spotřební nákupy: 2 242,68 2 406,94 2 794,02 4 724,38 2 236,00 

z toho: spotřeba materiálu 1 121,44 1 310,26 1 340,11 3 396,43 909,00 

               spotřeba energie 1 121,24 1 096,68 1 453,91 1 327,95 1 327,00 

služby: 3 092,94 2 927,61 1 821,83 4 259,53 5 055,00 

z toho: opravy a udrţování 940,53 1 640,45 450,39 488,38 509,00 

               cestovné 266,55 221,12 247,16 301,51 457,00 

               ostatní sluţby  1 885,86 1 066,04 1 124,28 3 469,64 4 089,00 

mzdové náklady 20 297,49 21 035,87 21 617,50 25 763,91 26 625,00 

odpisy 546,35 558,11 434,97 415,17 401,00 

ostatní náklady 22,18 22,91 26,33 658,93 2 136,00 

Zdroj: Rozbory hospodaření školy, vlastní zpracování  

Od zřizovatele má školní zařízení ve správě dvě budovy, o které pečuje. 

Na jejich údrţbě se  škola spolupodílí prostředky na účtech investičního či rezervního 

fondu. Od roku 1997 se škola potýká s problémy s opravami na propadlé kanalizaci, 
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coţ se pravděpodobně projevilo ještě následkem povodní z r. 1997. Kaţdým rokem 

postupně provádí plánované opravy, ať jiţ předem plánované, na které získává 

účelové dotace od zřizovatele. Bohuţel i se objevují i nečekané havárie, které musí 

škola řešit neodkladně a na takové musí finance vyţadovat dodatečně od zřizovatele 

nad rámec rozpočtu nebo musí pouţít fondové zdroje.   Drobné opravy a údrţbu 

budov a jejich zařízení, zrovna tak i úklid a péči o venkovní prostory, provádí 

zaměstnanci – údrţbář a školník.  

Platby za sluţby taktéţ narůstají, patří sem pronájem tělocvičny či jiných 

sportovních zařízení. V rámci tělocviku proto vyuţívají na období jarních 

a podzimních měsíců venkovní hřiště, za které je platba pronájmu niţší. Zvyšují se 

i ceny poplatků za internet, telekomunikační poplatky, nemalé jsou i platby za vodné 

a stočné, zejména ve výdejně stravy je spotřeba nejvyšší, účtují se zde i platby 

za webový portál. Platby za externí sluţby v oblasti ekonomicko-právní zatím nebylo 

třeba, daňové účetnictví, správu svěřeného majetku i personální agendu vykonávají 

zaměstnanci v pracovním poměru.  Úklidové sluţby ve všech prostorách obou budov 

provádí vlastní zaměstnanci. 

Jestliţe škola získává i dotace v rámci mezinárodní spolupráce, studenti 

s pedagogy vyjíţdějí v rámci multilaterální výměny a rozvoje komunikačních 

dovedností do zahraničí, pak má škola zvýšené výdaje na účtu cestovné. Tohoto 

účtu se týkají i cestovní náklady spojené s uskutečněnými lyţařskými kurzy 

a sportovními soutěţemi.  

Z prostředků na mzdy je část připsána na účet FKSP. Zaměstnancům z fondu 

kulturních a sociálních potřeb přispívá na penzijní připojištění, na rekreace, kulturu 

a tělovýchovu, na stravování, jak vyplývá z graficky znázorněných částí kapitol. 

Podíly příspěvků jsou v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy.  

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je tvořen výsledkem 

hospodaření z hlavní činnosti a ziskem vytvořeným v doplňkové činnosti. Výsledek 

hospodaření v doplňkové činnosti ve sledovaných letech ve škole byl vţdy kladný, 

byť měl klesající tendenci, od počátku sledovaného období byl zaznamenán pokles 

téměř o 20%.  V hlavní činnosti byly výsledky hospodaření kolísavé. Ztrátu v hlavní 

činnosti v r. 2007 alespoň částečně kompenzoval zisk z doplňkové činnosti, v r. 2008 

vyrovnal zcela. V posledních dvou letech dosáhla škola opět kladných výsledků 
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hospodaření, coţ je pozitivní v rámci přídělů do fondů organizace. Zisk škola 

převedla do rezervního fondu a do fondu odměn dle zásad hospodaření 

příspěvkových organizací. Graficky jsou výsledky hospodaření znázorněny v grafu 

č. 5.1. 
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Zdroj: Rozbory hospodaření, vlastní zpracování  

Grafické znázornění veškerých výnosů a veškerých nákladů v jednotlivých 

letech v procentním vyjádření lze nalézt v příloze č. 2. 

5.2 Doporučení ke zlepšení efektivity hospodaření 

Schéma financování školství, jak je dáno legislativou, je přehledné. Kraje 

rozhodují o rozpisu finančních prostředků na činnost škol, ale rozhodují tzv. 

na základě přenesené působnosti. Své normativy tvoří při respektování přísných 

ustanovení daných státem, dodrţování různých vyhlášek a směrnic podléhají přísné 

kontrole. Stát zůstává i nadále garantem vzdělávání. Pokud bychom eventuálně 

chtěli zvaţovat variantu plných kompetencí krajů, pravděpodobně by vzniklo čtrnáct 

variant nezávislých školských systémů. Rozdíly v odměňování pedagogů by se zcela 

jistě promítly v kvalitě pedagogického procesu na školách. 

Současný systém financování školství, kdy je v podstatě oblast platů 

financována z centrálních (rozpočtových) zdrojů a kdy se zřizovatelé starají o budovy 

a další majetek se školstvím související, který jim patří, je vyhovující.  Na konkrétním 
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případě VOŠ a SPŠE je vidno, ţe škola má dostatek financí k  úhradě mzdových 

nákladů a nákladů s nimi spojených, včetně nákladů na učební pomůcky.  

Se všemi dotacemi a výnosy škola hospodaří hospodárně a účelně v souladu 

s jejich určením. Vyuţitím prostředků MŠMT a příspěvků zřizovatele je pokryta 

většina nákladových poloţek, přesně je určeno, který zdroj pokrývá ty a ty konkrétní 

náklady. Procentní vyjádření podílu dle typu výnosů je přehledné v příloze č. 3. 

Prostřednictvím programů MŠMT můţe škola získat finance nad rámec 

základních dotací. Tyto nejsou poskytovány škole automaticky, nýbrţ na základě 

ţádosti. VOŠ  a SPŠE poţádala MŠMT o dotaci v rámci vzdělávacího programu 

SIPVZ, který běţí od r. 2001, stala se školicím centrem a účelovou dotaci vyuţila 

současně ve svůj prospěch, konkrétně na vybavení počítačových učeben.  

Finanční prostředky ze vzdělávacích programů EU jsou účelově vázány. 

Vyhovující pro školské zařízení je rovnost podávání ţádostí o poskytování grantů  

při vyhlášení daného programu. Vypracování projektu je poměrně náročné a záleţí 

na škole, jak aktivní kroky vyvine, aby se svým návrhem dostala mezi „top“ projekty. 

Zcela vzorovým příkladem se stala škola v r. 2009, kdy předloţila ţádosti o granty, 

které následně po schválení zajistily dodatečné finance. I nadále by měla škola 

zůstat ve střehu a sledovat vyhlašované projekty, vypracovávat projekty a přihlašovat 

se k jejich ţádostem a doplňovat tak moţnosti hospodaření nad rámec.  

V odstavcích výše byly uvedeny zákonné zdroje na financování školského 

zařízení, i moţnosti získávání prostředků navíc díky angaţovanosti školy.  

Podtrhnout lze i další chování příspěvkové organizace.  Přímé náklady na vzdělávání 

nelze jednoznačně ovlivnit, jsou dány normativy s jedním z ukazatelů – počet 

studentů. Jak navýšit počet studentů? Můţe v tomto škola učinit přípustné adekvátní 

kroky? VOŠ a SPŠE se snaţí vzbudit zájem o studium akcemi jako je „Den 

otevřených dveří“, konaného kaţdým rokem pro širokou veřejnost, pro případné 

uchazeče o studium, rovněţ se prezentuje na krajské přehlídce středních škol 

Scholaris. Tyto akce jsou součástí plánované kampaně a systému náboru ţáků 

ke studiu na škole, zájem o studium je velký, o čemţ vypovídá návštěvnost, bohuţel, 

potvrzuje se niţší počet ţáků ze základních škol v důsledku populačního poklesu.  
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Těmito akcemi lze zmapovat i zájmy o studijní obory, které můţe škola otevírat 

na základě souhlasu zřizovatele. Škola je v regionu jedinou, která nabízí vzdělávání 

v oboru slaboproudá elektrotechnika s konkrétním zaměřením na sdělovací techniku. 

Budoucnost elektrotechniky se vyvíjí směrem ke spojením přes druţice a satelity. 

Propagací se můţe škola více prosazovat a vyzdvihnout se nad úroveň obdobně 

zaměřených škol. S výhledem na budoucnost by mohla otevírat studijní obory 

zaměřené na technickou vybavenost institucí, firem, ale i domácností (záměrná 

úvaha o oboru cíleném na „inteligentní domácnost“). Nasnadě vyvstává otázka 

naplněnosti tříd, coţ nelze odhadnout.   

Jak jiţ vyplynulo z předchozího textu, na hlavní zdroje (dotace z MŠMT 

a příspěvky od zřizovatele) nelze jednoznačně spoléhat, škola musí vynaloţit úsilí 

na získávání jiných prostředků. Dalším krokem můţe být realizace doplňkové 

činnosti, kterou zřizovatel umoţnil provozovat. Konkrétně analyzovaná organizace 

(VOŠ a SPŠE v Olomouci) můţe nabídnout školení či kurzy institucím veřejné 

správy, např. úřadům práce v rámci rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, jelikoţ 

vlastní akreditaci na ICT vzdělávání. Inzercí v novinách můţe škola opakovaně 

seznamovat s moţností poskytování tohoto vzdělávání. Vyuţitím obrovského 

potenciálu v podobě vzdělaných pedagogů v oborech elektro by mohla škola 

nabídnout vzdělávání zájemců z řad široké veřejnosti, která by byla obeznámena 

z inzerce. Pedagogové Vyšší odborné školy disponují znalostmi účetnictví, takţe 

realizovanými kurzy účetnictví by škola mohla zvýšit své výnosy.  

Čerpání mzdových prostředků je prováděno rovnoměrně, odvody do FKSP 

jsou naplňovány dle platné vyhlášky. Škola řeší operativně nečekané havárie, co se 

týče údrţby svěřeného majetku, snaţí se sniţovat jednotlivé nákladové poloţky. 

K poskytování sluţeb nechť hledá škola ekonomicky výhodné smluvní partnery, ať uţ 

je to v dodávce elektřiny, platby za internet, pronájmu sportovišť, sběru 

nebezpečného odpadu, atd.  

Cíl školy, poskytovat vzdělávací sluţby na vysoké odborné úrovni, rozvíjet 

talent a osobnost ţáků, vytvářet kvalitní zázemí, bezpečné a přátelské školní klima, 

udrţovat příjemné kulturní prostředí pro studenty i zaměstnance školy, je naplňován 

beze zbytku.  
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6 ZÁVĚR   

 Posláním příspěvkových organizací není vytvářet zisk, nýbrţ poskytovat 

kvalitní (veřejnou) sluţbu, a to z veřejných zdrojů. Hospodaření škol a školských 

zařízení je závislé na mnoţství finančních prostředků, které škola obdrţí ke svému 

fungování. Nasnadě vyvstává otázka, zda jsou v globálu finance ze všech moţných 

dostupných zdrojů dostačující, zda jsou vyhovující dle konkrétního určení.  

 V úvodních kapitolách je obecně charakterizována veřejná správa ve školství 

na úrovni státní a na úrovni samosprávy,  legislativními a organizační nástroje. Jsou 

popsány kompetence jednotlivých institucí v regionálním školství. Pojetí školských 

příspěvkových organizací, jejich vznik, zásady řízení a finanční aspekty je obsaţeno 

v kapitole 3.  

V praktické části na příkladu konkrétní příspěvkové organizace zřízené 

územně samosprávným celkem – Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy 

elektrotechnické v Olomouci - je seznámení s činností příspěvkové organizace, 

posláním, výkonem hlavní a doplňkové činnosti, načeţ následují rozbory 

hospodaření v letech 2006 – 2010.  

Práce byla zaměřena na sledování vyuţití finančních prostředků, které má 

škola k dispozici, jednak základní příspěvky poskytnuté zřizovatelem a z MŠMT 

prostřednictvím zřizovatele, taktéţ na vyuţití zdrojů z vlastních trţeb a hospodaření 

s prostředky na účtech fondů.  

Cílem diplomové práce bylo navrhnout doporučení subjektu pro budoucí 

ekonomický vývoj.  Hypotéza, ţe vícezdrojové financování příspěvkových organizací 

v oblasti školství, resp. způsob financování, je vyhovující, se potvrdila. 

Byl proveden rozbor vyuţívání poskytnutých dotací a příspěvků zřizovatele 

k hospodaření školy za časové období let 2006 – 2010. Analýzou bylo potvrzeno, ţe 

financování dle platné legislativy je vyhovující a dostačující. Škola má dostupné 

prostředky na financování veškerých nákladů, které vznikají při poskytování 

vzdělávání jako veřejného statku. Platná legislativa a způsob financování zaručuje 

naplňování cíle v oblasti vzdělávání v celé republice, v celé republice za stejných 

pravidel a podmínek.   
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Jednoznačně nelze ovšem spoléhat na základní poskytnuté zdroje, nýbrţ je 

nutné vyuţít všech moţností a finančních prostředků, které jsou v oblasti 

sekundárního vzdělávání dostupné. Je nutné zvýšit aktivitu v podávání ţádostí 

o granty a projekty, zejména čerpání prostředků poskytovaných z ESF. Tady uţ 

záleţí na míře vynaloţeného úsilí konkrétního subjektu. 

Řešení se opírá o odborné publikace týkající se školství, o legislativní zdroje, 

informace institucí zabývající se vzděláváním. Zdroji pro analytickou část práce byly 

především údaje o hospodaření vybrané příspěvkové organizace vykonávající 

činnost školy ve sledovaném období, její rozbory hospodaření, výroční zprávy 

o činnosti školy, účetní závěrky a statistické výkazy organizace týkající 

se sledovaného období. 
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