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1. Úvod 
 

Příspěvkové organizace jsou nedílnou součástí veřejné správy. Veřejná správa je 

významná organizátorská síla, která svými činnostmi, cíli, nástroji a metodami formuje          

a využívá společenské instituce a zabezpečuje plnění zájmů státu. Hlavním účelem 

příspěvkových organizací je převzetí takových činností v působnosti zřizovatele, které jsou 

hodny veřejného zájmu, zpravidla jsou neziskové a tudíž jejich zabezpečení není                  

pro soukromý sektor zajímavé z ekonomického hlediska. Příspěvkové organizace plní funkce, 

které zabezpečuje stát anebo obec za úhradu, např. veřejně prospěšné služby, divadla, muzea, 

galérie apod. Právní subjektivitu získávají zřizovacím aktem a to dnem uvedeným 

v rozhodnutí zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří svými prostředky dle sestaveného 

finančního plánu, tj. rozpočtu nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Tento rozpočet 

obsahuje i příspěvek zřizovatele anebo příspěvky přijaté od jiných subjektů a prostředky 

získané vlastní činností. Hlavním kritériem hodnocení příspěvkových organizací je plnění 

výnosů při maximální hospodárnosti nákladů a dodržování závazného vztahu k rozpočtu 

zřizovatele prostřednictvím výše příspěvku. Potřeby se hradí hlavně z vlastních příjmů             

a z příspěvku zřizovatele. Proto mají příspěvkové organizace přímou vazbu na zřizovatele, 

jako na zadavatele úkolu, pro který byla zřízena, poskytovatele příspěvku na činnost 

organizace a hodnotitele plnění úkolu a všech činností. 

Cílem této diplomové práce je na konkrétním příkladu příspěvkových organizací 

územních samosprávných celků analyzovat interní předpisy se zaměřením na dlouhodobý 

strategický plán a vnitřní kontrolní systém a na základě výsledků analýz vypracovat návrhy     

a doporučení pro jednotlivé organizace. V mé práci budou porovnány dva samostatné právní 

subjekty z oblasti školství, které byly zřízeny Moravskoslezským krajem v roce 2001, a to 

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně a Základní umělecká škola   

v Ostravě-Petřkovicích.  

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně požádala o udělení právní 

subjektivity od 1. 1. 1993 jako úplně první ZUŠ v okrese Opava. V této škole se vyučují 

všechny umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. Výuka 

probíhá v budově sídla ředitelství školy, dále na pobočce výtvarného oboru v Hlučíně                   

a odloučených pracovištích v Dolním Benešově, Hati, Píšti a Šilheřovicích. Součástí školy 

byla i pobočka v Kravařích, která se osamostatnila k 1. 1. 2004. Schválená kapacita 

ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je 770 žáků. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 
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ve fyzických osobách je 43, přepočtený počet zaměstnanců je 31,739. Organizace není 

plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty            

ve znění pozdějších předpisů.  

Základní umělecké škole v Ostravě-Petřkovicích byla udělena právní subjektivita        

od 1. 1. 1995. K tomuto datu vstupovaly do právní subjektivity všechny základní umělecké 

školy v celé republice povinně. Žáci jsou vyučováni pouze v hudebním a výtvarném oboru 

v budově sídla ředitelství školy a na odloučených pracovištích v Ostravě-Hošťálkovicích        

a Ludgeřovicích. Schválená kapacita ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je 235 

žáků. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 ve fyzických osobách je 12, přepočtený počet 

zaměstnanců je 10,292. Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona               

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Základní umělecké školy jsou dle zřizovacích listin zřízeny za účelem poskytování 

základů vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, dále přípravy žáků pro vzdělávání        

ve středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium        

na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Dle učebních osnov         

a plánů poskytují základní hudební, výtvarné, taneční a literárně dramatické vzdělání spojené 

s mravní a estetickou výchovou žáků, připravují žáky pro účinkování v amatérských 

orchestrech a souborech,  ale především v nich pěstují vztah k estetickému cítění, v němž 

hudba, výtvarné umění, tanec a literárně dramatické umění zaujímají přední místo. Školy jsou 

neodmyslitelnou součástí veřejného života v obcích a jsou zapojeny do všech akcí spojených 

s kulturním děním ve svých lokalitách. Pořádají koncerty, výstavy a veřejná vystoupení       

pro občanskou veřejnost a pro organizace v místě svého působení i mimo něj. Snaží se 

zviditelnit školu na samostatných hudebních akcích, koncertech či vernisážích. 

Tato diplomová práce je zpracována v souladu s platnou právní legislativou ke dni     

30. 9. 2011. 
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2. Teoretická problematika řízení příspěvkových 

organizací 
 

 

 

2.1   Definice základních pojmů 

 

Strategie je množina strategických cílů a způsobu jejich realizace; je to určení základních 

dlouhodobých cílů podniku, způsobů jejich dosažení a alokace zdrojů nutných k uskutečnění 

těchto cílů; je to cesta, která vede k cíli; připravenost na budoucnost. 

Územní samosprávný celek je územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. 

Je tedy veřejnoprávní korporací (sdružením osob žijících na daném území), právnickou 

osobou, která je definována územní jednotkou. 

Organizace je účelné sociální uspořádání vytvořené proto, aby řízeným způsobem jednání 

bylo dosaženo kolektivních cílů. 

Příspěvková organizace je organizace založená k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Realizuje 

takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové, jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

samostatnou právní subjektivitu.  

Veřejná správa je poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných 

služeb, řízením veřejných záležitostí na místní i centrální rovni a zajišťováním záležitostí       

ve veřejném zájmu.  

Právní subjektivita je způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem a nést 

majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vznikající. 

Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, který v právních vztazích vystupuje a jedná 

jako člověk. Právnickou osobou jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová 

sdružení majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon
1
.  

 

 

 

 

                                              

1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cinnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99en%C3%A9_slu%C5%BEby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99en%C3%A9_slu%C5%BEby&action=edit&redlink=1
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2.2   Příspěvková organizace všeobecně 

 

Příspěvková organizace je právnickou osobou, která se řídí speciální právní úpravou. 

Základní právní normou je zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2
, ve kterém 

jsou obsažena pravidla pro hospodaření obcí, měst a krajů, pravidla pro sestavování rozpočtů, 

poskytování dotací atd. Dále stanoví, jaké právnické osoby mohou být územními 

samosprávnými celky zakládány. 

Příspěvková organizace má formu buďto státní příspěvkové organizace, jejímž 

zřizovatelem je stát, anebo příspěvkové organizace územních samosprávných celků, což jsou 

příspěvkové organizace v působnosti krajů a obcí - nestátní příspěvkové organizace. 

 

 

2.2.1   Státní příspěvková organizace  

 

 je právnickou osobou, 

 lze ji zřídit pouze zákonem
3
, 

 jejím zřizovatelem je zpravidla organizační složka státu, ve většině případů pak 

ministerstvo, 

 smí zaniknout pouze se souhlasem státu, stát za ni přebírá odpovědnost a ručí za její 

závazky, 

 hospodaří s majetkem České republiky
4
 a realizuje výkon vlastnických práv              

za vlastníka; nemá vlastní majetek a nesmí vlastní majetek nabývat; všechen jí 

pořízený majetek se stává majetkem státním; převody majetku lze provádět jen         

za zákonem vymezených podmínek; přijaté dary využívá k předmětu své činnosti, ale 

vlastníkem je vždy stát, 

 finanční hospodaření je upraveno zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech České republiky a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

                                              

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

3 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění       

pozdějších předpisů 

4 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 je právně konstruována k výkonu ztrátové hlavní činnosti a zřizovatel formou 

příspěvku na provoz ze svého rozpočtu ztrátu kompenzuje a finanční hospodaření je 

zpravidla vyrovnané; ve své činnosti nevytváří zisk, 

 odpisuje hmotný majetek kromě zásob a nehmotný majetek kromě pohledávek
5
; 

nemůže uplatňovat daňové odpisy ze státem stanovené hlavní činnosti
6
; dosahuje-li    

v souvislosti s užíváním majetku zdanitelných příjmů zdaňovaných v základu daně 

(vedlejší činnost), pak má právo přiměřeně s poměrem jeho využití uplatňovat daňové 

odpisy z majetku státu, 

 vytváří rezervy na opravu majetku
7
, 

 je plátcem daně z přidané hodnoty
8
, pokud se nejedná o organizace, které nejsou 

založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství            

a kultury; zdanitelnými plněními podléhajícími dani jsou plnění uskutečněná mimo 

jejich hlavní činnost, tj. plnění prováděná v rámci vedlejší činnosti, 

 je nositelem závazků včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

 

 

2.2.2   Příspěvková organizace územního samosprávného celku - nestátní PO 

 

 je právnickou osobou,  

 je samostatnou účetní jednotkou účtující o majetku, pohledávkách a závazcích
9
, 

 je zřizována dle rozhodnutí a vůle zřizovatele
10

; jejím zřizovatelem je zpravidla 

kraj nebo obec, 

 je schopna majetek nabývat do vlastnictví, 

 může vedle hlavní činnosti provozovat vedlejší činnost, která musí být ve svém 

souhrnu zisková; zřizovatel není oprávněn výkon této činnosti dotovat                     

z prostředků veřejných rozpočtů, 

 může být bez souhlasu státu zrušena; stát neručí za její závazky, 

                                              

5 § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 

6Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

7 § 7 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů 

8 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 

9 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

10 § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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 dojde-li ke změně zřizovatele, jsou změny vypořádány v souladu s příslušnými 

zákony
11

, 

 její finanční hospodaření upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 hospodaří s majetkem zřizovatele svěřený jí do správy nebo pořízený z prostředků 

zřizovatele a proto jej nemůže daňově odpisovat,  

 je schopna nabývat vlastnických práv, zejména dary, dědictvím a pořízením 

majetku z daňově vypořádaných příjmů vedlejší činnosti, používá-li tento vlastní 

majetek plně nebo částečně k dosahování zdanitelných příjmů, proto má právo 

uplatňovat plně nebo v příslušném poměru daňové odpisy; chce-li využít práva 

uplatnit odpisy ze svého majetku, musí být schopna správci daně doložit způsob     

a poměr využití majetku k dosahování zdanitelných příjmů, musí doložit rovněž 

vlastnictví, způsob jeho nabytí a zejména pořizovací cenu majetku,  

 v analytické evidenci by měla odděleně evidovat majetek zřizovatele svěřený jí    

do správy a majetek vlastní, 

 může tvořit rezervy na opravu vlastního majetku,  

 je plátcem daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o organizace, které nejsou 

založeny nebo zřízeny za účelem podnikání a v odvětví zdravotnictví, školství            

a kultury; zdanitelnými plněními podléhajícími dani jsou plnění uskutečněná 

mimo jejich hlavní činnost, tj. plnění prováděná v rámci vedlejší činnosti, 

 je nositelem závazků včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

 

 

2.2.2.1   Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací  

 

 Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své 

působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují 

                                              

11 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku 
krajů, ve znění pozdějších předpisů,  Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků 

České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících 

změnách, ve znění pozdějších předpisů 
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samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací 

listinu
12

, která musí obsahovat: 

 úplný název zřizovatele, je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, 

 název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat 

možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, 

 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,  

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

k hospodaření (dále jen "svěřený majetek"), 

 vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 

hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené        

s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, 

rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále 

pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva 

a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům 

a podobně, 

 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti 

a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu 

organizace a sleduje se odděleně, 

 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.  

 

Vzor zřizovací listiny je uveden v příloze č. 1. 

 

 

 Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace 

dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její 

majetek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel            

o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její 

                                              

12 § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů  

 



13 

 

majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace 

může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele.  

 

Vzor dodatku zřizovací listiny je uveden v příloze č. 2. 

 

 

 

2.3   Strategie a řízení 
 

 

2.3.1   Strategie všeobecně 

 

 Názor na definici strategie se v průběhu minulých let vyvíjel v závislosti                     

na zkušenostech a poznatcích získaných v oblasti zpracování a implementace strategie 

v podniku
13

. Dokladem toho je řada zahraničních, ale i domácích publikací, které se zabývají 

jak teoretickým, tak i praktickým pojetím podnikové strategie.  

 Tradiční definice chápe strategii organizace jako dokument, ve kterém jsou určeny 

dlouhodobé cíle organizace, stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů 

nezbytných pro splnění daných cílů. 

Moderní definice chápe strategii jako připravenost organizace na budoucnost.            

Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle organizace, průběh jednotlivých strategických 

operací a rozmístění zdrojů pro splnění daných cílů tak, aby tato strategie vycházela z potřeb 

organizace, přihlížela ke změnám jejich zdrojů a schopností a současně odpovídajícím 

způsobem reagovala na změny v okolí organizace. 

Strategie se zabývá přežitím nebo zánikem organizace. Strategie vyjadřuje základní 

představy o tom, jakou cestou budou tyto cíle dosaženy. 

 

 

 

 

                                              

13 DEDOUCHOVÁ, Marcela: Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-603-4. 
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2.3.2    Řízení všeobecně 

 

Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností
14

. Spolu s tím, jak se lidé 

v minulosti začali slučovat a vytvářet skupiny, aby dosáhli cílů, kterých nebyli schopni 

dosáhnout jako jednotlivci, se řízení stalo nezbytnou podmínkou pro zabezpečení koordinace 

a zaměření úsilí jednotlivců potřebným směrem. Postupem času docházelo k rozvoji 

společnosti a všeobecné tendenci spoléhat na skupinové úsilí, specializaci jednotlivých 

činností a dělbu práce. Zcela přirozeným důsledkem tohoto procesu byl vzrůstající význam 

lidí, později přímo specialistů, zaměřených na koordinaci tohoto úsilí jednotlivců nebo 

menších skupin – manažerů. 

Schopnost organizace soutěžit v současném podnikatelském prostředí, které se 

neustále mění, vyžaduje vysoce kompetentní řízení a kvalitní vedení
15

. Dnešní globální 

prostředí vyžaduje, aby organizace měly k dispozici jasnou vizi a směr, kterým se chtějí dále 

ubírat. Úkolem vedení organizace při strategickém procesu je definování cílů organizace         

a výběr vhodné strategie k dosažení těchto cílů. Organizace musí být schopna ihned reagovat 

efektivně na všechny problémy i příležitosti, musí být natolik flexibilní, aby mohla vznikající 

změny přijmout a překonat. 

 

 

2.3.3   Principy strategického myšlení 

 

Principy strategického myšlení vyplývají ze specifik strategického řízení, které se 

vyznačuje především tím, že: 

 vývoj mnoha faktorů ovlivňujících strategii je neznámý nebo nejistý, 

 opakovatelnost jevů je spíše výjimkou, převládají kvalitativní zvraty a kvantitativní 

skoky, 

 doba mezi strategickým rozhodnutím a důsledky tohoto rozhodnutí na organizaci trvá 

často i několik let, 

                                              

14 DĚDINA, Jiří a  CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010. ISBN 978-80-247-3348-7.  

15 Mallya, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 

978-80-247-1911-5. 
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 ekonomický efekt strategických rozhodnutí se zpravidla projevuje rozdílně 

z krátkodobého a dlouhodobého hlediska, 

 v ekonomických systémech existují zpětné vazby. 

 

Za nejdůležitější principy strategického myšlení lze považovat princip variantnosti, 

permanentnosti, celosvětového systémového přístupu, tvůrčího přístupu, interdisciplinarity, 

vědomí práce s rizikem, koncentrace zdrojů a vědomí práce s časem. 

Princip variantnosti znamená, že strategie musí být zpracována ve více variantách, aby bylo 

možno ji přizpůsobit k případným změnám ve vývoji světového hospodářství, domácí 

ekonomiky i mezinárodní politiky a k nejnovějším poznatkům vědy a techniky. Jednotlivé 

varianty musí vycházet ze znalostí všech vývojových tendencí, které mohou s vysokou 

pravděpodobností nastat a musí být kompatibilní, což znamená, že musí být koncipovány tak, 

aby byl možný plynulý přechod od jedné varianty ke druhé, aniž by došlo k ohrožení jeho 

existence. To organizaci umožňuje připravenost na tzv. strategické překvapení, které by 

mohlo organizaci postavit do situace, kdy již nebude schopna situaci vyřešit vlastními silami  

a to by mohlo vést k ukončení činnosti organizace. 

Princip permanentnosti prací na strategii je spojen s předchozím principem. Znamená, že 

práce na strategii nikdy nekončí. Je třeba sledovat vývoj a porovnávat, zda probíhá v souladu 

s předpoklady a zda strategické operace jsou prováděny podle vytčených harmonogramů         

a plánů. Pokud je zjištěna odchylka, rozhoduje se o dalším postupu, tj. zda organizace přejde 

na jinou variantu rozvoje, či setrvá u původní varianty i za změněných podmínek, anebo či 

vypracuje zcela novou variantu. 

Princip celosvětového systémového přístupu vychází ze skutečnosti, že celý současný svět 

je vzájemně těsně propojen. Dobrá strategie organizace proto musí vycházet ze znalostí          

o politickém, ekonomickém, ekologickém, vědeckotechnickém i sociálním vývoji v celém 

světě a jen na základě těchto znalostí může být v organizaci vypracována kvalitní strategie. 

Princip tvůrčího přístupu vychází z poznatku, že v současném světě je velmi velká 

konkurence a proto strategie nesmí obsahovat rutinu, opakování starého, napodobování 

něčeho, co již používají jiní. Proto je důležité, aby do tvorby strategie byli zapojeni pracovníci 

s tvůrčím myšlením. Těmto pracovníkům musí být v organizaci vytvořeny takové podmínky, 

aby měli vše, co potřebují, k rozvinutí a využití svých myšlenek a aby byli patřičně 

odměňováni. 
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Princip interdisciplinarity znamená využívání poznatků a metod všech vědních oborů        

při tvorbě strategie. Největších efektů je dosahováno kombinací a využitím nových poznatků 

a metod jednotlivých vědních oborů v oboru zcela jiném. 

Princip vědomí práce s rizikem je dán nejistotou o rozvoji faktorů ovlivňujících strategii 

organizace a ze složitosti strategického rozhodování. Žádné strategické rozhodnutí nemá 

zajištěnou stoprocentní úspěšnost. Každé je spojeno s rizikem. Riziko se snižuje 

vypracováním více variant a systematickým studiem informací, které pomáhají riziko 

rozpoznat. Proto musí být vedoucí organizací psychicky způsobilí toto riziko nést. Finanční 

plány podniku musí počítat s rizikem a s možným neúspěchem některých strategických 

rozhodnutí. 

Princip koncentrace zdrojů vychází z poznatku, že každé strategické rozhodnutí vyžaduje 

určité zdroje; nejen zdroje finanční a majetkové, ale hlavně zdroje lidské, a to zdroje tvůrčích 

pracovníků. Rozptýlení těchto zdrojů vede k neúspěchu.  

Princip vědomí práce s časem vychází z toho, že „čas je více než peníze“. Proto dochází       

ke zkrácení doby  výzkumu, vývoje, výroby, výstavby i oběhu. Velmi důležité je proto  

správně načasované využívání finančních prostředků organizace. Peníze musí vynášet peníze 

a zisk musí plodit další zisky. 

Princip agregovaného myšlení znamená, že uvažujeme v globálech a  nezabýváme se 

nevýznamnými detaily. 

Princip zpětnovazebního myšlení je dán tím, že po každém kroku zpracování strategie se 

vracíme k předcházejícím krokům a v případě potřeby je korigujeme. 

 

 

2.3.4   Tvorba a zavedení strategie 

 

Proces tvorby strategie
16

 zahrnuje obvykle tyto fáze: 

 strategickou analýzu, 

 formulaci strategie, 

 implementaci strategie, 

 strategickou kontrolu. 

                                              

16 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-892-4. 
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2.3.4.1   Strategická analýza 

 

Zpracování jednotlivých variant strategie začíná aktuální strategickou analýzou, 

která zahrnuje analýzu okolí organizace a analýzu zdrojů a schopností organizace, čili externí         

a interní analýzu. Jejím úkolem je zjistit skutečný stav strategického řízení v organizaci. 

Můžeme použít např. STEEP analýzu, SWOT analýzu, analýzu konkurence, analýzu 

zainteresovaných skupin, analýzu rizik, analýzu portfolia – Gruberova a Mohrova matice 

apod. Z aktuální strategické analýzy vychází prognostická strategická analýza, která je 

ovlivněna makroekonomickými, politickými, mezinárodními, průmyslovými, konkurenčními 

a výrobními trendy.  

Cílem strategické analýzy je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní 

faktory, o nichž lze předpokládat, že budou v budoucnu ovlivňovat strategii organizace.        

 

Hlavními faktory prognostické strategické analýzy jsou: 

 politická stabilita, 

 sociální trendy, 

 cenová úroveň, 

 kontrolní a fiskální politika vlády, 

 zaměstnanost, produktivita, národní důchod, 

 technické prostředí. 

 

 

2.3.4.2   Formulace strategie 

 

Na základě výsledků strategické analýzy je definováno poslání a stanoveny cíle, vize    

a sdílené hodnoty organizace, které určují výběr vhodné varianty strategie na jednotlivých 

úrovních řízení organizace. Strategie musí přihlížet k podnětům a vlivům vnějšího prostředí, 

proto je velmi důležité mít dostatek informací o celosvětovém okolí organizace a o jeho 

očekávaném vývoji.  

Poslání je jasné a stručné vyhlášení směru, které informuje veřejnost, současně motivuje 

zaměstnance a nechává jim prostor pro vlastní iniciativu. Jeho součástí by měl být vtipný        

a výstižný slogan. Vymezuje, na co se má podnik soustředit a jakým směrem jít. Je určeno 

veřejnosti. Účelem je určit základní pravidla, která pro sebe organizace vydala.  
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Poslání by mělo obsahovat: 

 prohlášení o přesvědčení a hodnotách, 

 potřeby, které bude firma uspokojovat, 

 trhy, na nichž bude působit, 

 jak má být dosaženo trhů, 

 použitá technologie a stanoviska k růstu firmy. 

 

Vize je explicitní vymezení základního směřování podniku ve formě písemného dokumentu.  

Měla by obsahovat okolo 100 inspirujících a podnětných slov podporujících angažovanost 

pracovníků podniku. Je to nástroj vedení podniku, odpovídá na otázky: „co“, „kdo“ a „jak“. 

Vize nemůže existovat bez poslání, protože by se brzy znehodnotila a poslání nemůže 

existovat bez vize, jelikož by bylo jako výplod fantazie. Podrobněji rozpracovává poslání.  

Vize je určena zaměstnancům podniku ne veřejnosti. Myšlenky vize rozpracovávají 

strategické cíle. 

Vize má tyto cíle: 

 vyjasnit obecný směr, 

 motivovat lidi k vykročení správným směrem, 

 rychle a účinně koordinovat úsilí velkého množství lidí k tomu, aby všichni měli 

společný cíl. 

 
Znaky účinné vize:  

 obraznost – popis budoucnosti,  

 adresnost – oslovení zájmových skupin, 

 uskutečnitelnost – reálnost dosažitelnosti cílů, 

 jednoznačnost – jasnost, 

 flexibilita – schopnost reakce na vzniklé změny, 

 srozumitelnost – snadná vysvětlitelnost.  

 

Cíle vyjadřují žádoucí budoucí stavy, kterých se organizace snaží dosáhnout prostřednictvím 

své existence a svých činností v tzv. strategickém horizontu, což je období 7 – 15 let.  

Strategické cíle tvoří podstatu strategií, jsou hlavní součástí jejich obsahu a usměrňují ji. Bez 

jasných cílů nemá podnik jasný základ pro hodnocení svého úspěchu či neúspěchu. Nutno 
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respektovat pravidlo „SMART“ (specifické – měřitelné – akceptovatelné – reálné – správně 

načasované).  

 

 Cíle jsou nejčastěji zaměřeny na:  

 ziskovost, 

 růst, 

 podíl na trhu, 

 spokojenost zákazníků, 

 kvalita výrobků a služeb, 

 vědeckotechnický rozvoj, 

 hospodárnost. 

 

Další oblasti strategických cílů: 

 cíle vztahující se k uspokojení poptávky, tj. k odběratelům, 

 cíle vztahující se k vytváření ekonomického efektu, 

 cíle vztahující se k rozvoji hmotného i nehmotného majetku podniku, 

 cíle vztahující se k pracovnímu kolektivu podniku. 

 

Sdílené hodnoty znamenají pevný soubor hodnot, kterými organizace disponuje, je jim věrná 

a lidé v organizaci je považují za důležité. Vycházejí z nich všechny praktické zásady a činy 

podniku. Na základě hodnot se buduje firemní kultura. Zajišťují kontrolu tím, že usměrňují 

chování. Ovlivňují celý život organizace od náboru zaměstnanců, přes řízení lidí, etický 

kodex, hodnotící procesy až po budování značky. Tvoří základ poslání a tím i strategických 

cílů. Je to skála, na které stojí maják. Musí být přesně definovány, aby je správně chápali 

všichni zaměstnanci organizace i zainteresované skupiny, neboť určují, jak se organizace 

chová ke svým lidem uvnitř i jak vystupuje navenek. Pokud lidé v organizaci hodnoty chápou 

a rozumí jim, pak je mohou společně sdílet. Hodnoty rozvíjejí a podporují poslání organizace. 

Hodnoty můžeme členit
17

: 

 teoretické hodnoty (získávání znalostí), 

                                              

17 DĚDINA, Jiří a  CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2010, s. 134. ISBN 978-80-247-3348-7.   
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 ekonomické hodnoty (výroba a získávání zboží), 

 estetické hodnoty (vzhled, harmonie), 

 sociální hodnoty (pomoc, kolegialita, přátelství), 

 politické hodnoty (uznání, vliv, moc), 

 náboženské hodnoty (morální princip). 

 

 

2.3.4.3   Implementace strategie 

 

Zavedení vybrané varianty strategie zpravidla předpokládá změny v organizační 

struktuře a řídícím systému organizace, čímž jsou často vyvolány konflikty. Někteří 

zaměstnanci a dokonce i členové středního managementu a zúčastněné osoby nechtějí změny 

z důvodů zajetých pracovních návyků a pohodlnosti. Aby strategie byla úspěšná, je nutné tyto 

konflikty řídit a přesvědčit zainteresované strany o nutnosti zavedení zvolené varianty. Tato 

část procesu vývoje strategie se nazývá implementace strategie. V podstatě se jedná              

o plánovité přípravy realizace strategie, která obsahuje tvorbu programů, rozpočtu a procedur. 

Implementace strategie je nejkritičtějším a rozhodujícím prvkem strategického managementu.  

Jestliže je nedostatek vůle ze strany managementu anebo nedostatečně rozpracované 

strategické operace, či jsou pracovníci podniku odborně neschopni realizovat strategii, 

dochází k zaostávání implementace, což má negativní vliv na celkový vývoj organizace. Další 

příčinou zaostávání implementace může být například přežívající klima lhostejnosti                 

u středního managementu a pracovních kolektivů, nejasně formulované strategické cíle, 

podcenění potřeby zdrojů, nedostatečný systém kontroly průběhu strategických operací, slabá 

stimulace pracovních kolektivů apod. 

 

2.3.4.4   Strategická kontrola 

 

Pro zhodnocení výsledků realizované strategie je nutná strategická kontrola.             

V daných časových intervalech, zpravidla v intervalu jednoho roku, se ve zpětné vazbě 

kontroluje, zda byly dosaženy stanovené cíle. Současně zkoumáme změny, ke kterým došlo 

uvnitř organizace i v jeho okolí. Na základě výsledku kontroly se strategie zpřesňuje, nebo se 

při zásadních změnách prostředí organizace úplně změní implementovaná strategie, případně 

dojde k výběru jiné varianty strategie. 
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2.3.5   Výhody strategického řízení 

 

Firmy používající koncepty strategického řízení mají následující výhody
18

: 

 organizace se aktivně podílí na vývoji své budoucnosti, místo aby jen reagovala na její 

tvorbu, 

 firma iniciuje a ovlivňuje aktivity ve svém okolí, nejen na ně reaguje,  

 organizace se ujímá kontroly nad svou budoucností, 

 formuluje optimální strategie použitím systematičtějších, logičtějších a racionálnějších 

přístupů při výběru strategie, 

 vzhledem k tomu, že komunikace, dialogy a participace jsou klíčovými faktory 

strategického řízení firmy, pomáhá tento proces dosáhnout porozumění a oddanosti    

od všech zúčastněných stran – vedení i zaměstnanců firmy, 

 zvyšuje se  prodejnost výrobků a služeb, 

 prokazují významné zvýšení ziskovosti, 

 ukazují významné zlepšení produktivity práce zaměstnanců, 

 ukazují lepší dlouhodobou finanční výkonnost v porovnání s průměrem v daném 

odvětví podnikání, 

 lépe si uvědomují nebezpečí a hrozby v externím prostředí působiště firmy, 

 dříve chápou zamýšlené strategie konkurence, 

 klesá odpor zaměstnanců vůči změnám ve firmě, 

 jasné pochopení vztahu mezi výkonností a odměnou, kterou zaměstnanci dostanou,  

 identifikace, priority a využívání příležitosti k tomu, aby firma dosáhla předem 

stanovených cílů, 

 objektivní pohled na problémy související s vedením firmy, 

 zlepšení koordinací a kontroly aktivit firmy, 

 minimalizace dopadů neočekávaných podmínek a změn, 

 strategie umožňuje, aby hlavní rozhodnutí podporovala dosažení stanovených cílů, 

 efektivní alokace času a zdrojů firmy, 

                                              

18 Mallya, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-

247-1911-5. 
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 méně zdrojů a času je věnováno nápravě chyb anebo špatných rozhodnutí, protože        

i těchto ubývá, 

 tvoří mantinel pro vnitřní komunikaci mezi zaměstnanci,  

 pomáhá při integraci chování jednotlivců k celkovému úsilí firmy, 

 objasňuje odpovědnost každého pracovníka firmy, 

 poskytuje kooperační, integrační a entusiastický přístup k řešení problému nebo 

příležitosti, 

 podporuje příznivý postoj ke změnám, 

 poskytuje určitou míru disciplíny a formality při řízení firmy. 

 

 

2.3.6   Strategické plánování 

 

Strategické plánování je vysoce efektivní proces, který má zajistit dlouhodobou 

udržitelnost organizace. Smyslem strategického plánování je dobře definovat, kde se 

organizace nachází nyní a kde by se chtěla nacházet v budoucnu. Současný stav určíme 

pomocí různých analýz, budoucí stav je vlastně stanovení cílů. K propojení současnosti 

s budoucností dochází pomocí strategického plánu. 

Plánování přestavuje manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace, určující 

čeho a jak má být dosaženo; určení toho, co se má stát, nikoli reakce na to, co se stalo
19

. 

Strategické plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Plán poskytuje 

racionální přístup k dosažení předem zvolených cílů; však není a nemůže být neměnný. 

Průběžně musí reagovat na změny vnějších i vnitřních podmínek a vyhodnocovat plnění cílů 

organizace a tyto výsledky analýzy následně promítat do aktualizovaných plánů. 

 

Při vymezování plánu by běl být propracován hlavní směr vývoje a několik možností 

jeho dosažení. Je třeba se zaměřit na tyto klíčové body
20

: 

 identifikovat možné směry vývoje a být přitom maximálně specifičtí a konkrétní,  

 identifikovat jakékoliv rozpory či mezery v našich vědomostech či zkušenostech, 

 prozkoumat možnost, co s tím můžeme udělat, 

                                              

19 SYNEK, Miloslav a kol. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-892-4. 

20 HORSKÁ, Viola. Koučování ve školní praxi.. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8. 
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 identifikovat možné cesty k naplnění našich cílů, 

 prozkoumat jednotlivé kroky k naplnění cílů v rámci jednotlivých cest. 

 

Abychom dlouhodobě udrželi chod i směřování organizace, je nezbytné provádět 

kontrolu dosahování cílů v přesně stanovených intervalech a na základě analýzy výsledků 

vyhodnotit jejich plnění ve vazbě na stanovené dlouhodobé strategické cíle a uplatňované 

postupy. Pro zajištění plynulého chodu organizace je tedy nutné průběžně hodnotit procesy      

i dosahované výsledky podle vypracovaného harmonogramu; je potřeba mít neustále přehled 

o tom, nakolik každodenní činnost přispívá k realizaci dlouhodobých strategických cílů.  

Drobné odchýlení od základního směru může v dlouhodobé perspektivě způsobit, že jsme se 

dostali úplně jinam, než jsme původně plánovali.  

 

 

2.3.6.1   Výhody strategického plánování 

 

Mezi hlavní výhody strategického plánování patří: 

 získání nadhledu a dlouhodobého pohledu na firemní aktivity, 

 systémový přístup, 

 cílová orientace a vzájemná závislost a slučitelnost cílů, 

 tvorba vhodných strategií a postupů, jak dosáhnout plánovaných cílů, 

 ohodnocení organizace z jejich silných a slabých stránek, 

 eliminace neefektivnosti 

 prosazení koncepce neustálého zlepšování prostřednictvím vhodně stanovených 

dlouhodobých cílů a na nich závislých taktických i operativních plánů, 

 kontrolní funkce a motivační faktor, 

 vhodný základní rámec pro operativní řízení, plánování a rozpočtování. 

 

 

2.4   Vnitřní kontrolní systém 
 

Slovo „CONTROL“ z angličtiny znamená ovládat, řídit, regulovat, dohlížet.  

Z hlediska teorie řízení chápeme tento pojem jako nedílnou součást řídícího procesu, který 

zjišťuje, zda dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným. Obecně můžeme 
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kontrolu členit podle toho, kým je vykonávána na kontrolu vnitřní (provádí kontrolní skupina 

zaměstnanců organizace) a vnější (provádí kontrolní skupina zřizovatele, finančního úřadu 

apod.). 

 

 

2.4.1   Definice vnitřního kontrolního systému 

 

Vnitřní kontrolní systém je souhrn organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů 

a opatření, které jsou zavedeny v organizaci k zajištění dosažení stanovených cílů                 

při splnění principu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Hospodárností se rozumí takové 

použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto 

prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Efektivností se rozumí 

takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality     

a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. 

Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení 

cílů při plnění stanovených úkolů. Pokud nejsou kritéria hodnocení (hospodárnost, efektivnost 

a účelnost) stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami, musí být předem 

stanovena statutárním zástupcem organizace, a to na základě objektivně zjištěných 

skutečností. 

Cílem vnitřního kontrolního systému je:  

 vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon v organizaci,  

 včas zjišťovat a vyhodnocovat provozní, právní a jiná nařízení a minimalizovat rizika   

            vznikající v souvislosti s jejich implementací,  

 podávat včasné informace příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků 

            a dávat informace o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.  

 

Vnitřní kontrolní systém poskytuje pouze přiměřenou jistotu o splnění stanovených 

cílů, a proto nemůže plně zajistit, že dojde k jejich absolutnímu splnění. Odpovědnost               

za zavedení a  udržování vnitřního kontrolního systému ze zákona o finanční kontrole
21

 nesou 

vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy v rámci své  řídící pravomoci. 

 

                                              

21 § 25 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů 
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2.4.2  Prvky vnitřního kontrolního systému  

 

Prvky, ze kterých se skládá vnitřní kontrolní systém, musí poskytovat přiměřenou 

jistotu, že stanovené cíle budou splněny. Tyto cíle jsou definovány vedoucími zaměstnanci.    

 

Obrázek č. 2.1 

Prvky vnitřního kontrolního systému 

          PLÁNOVÁNÍ                        →                      ORGANIZOVÁNÍ                                       

předvídání                                                                                struktura 

      ↑    ↓ 

          KONTROLA                          ←                           USMĚRŇOVÁNÍ 

              mechanizmy                                                                 koordinace, motivace        

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení 

vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu  [online].   

 

Vnitřní kontrolní systém je tvořen především následujícími prvky:  

a) kontrolním prostředím   

b) kontrolními postupy  

c) informačními a komunikačními systémy   

d) určením a hodnocením rizika  

e) monitorovací činností  

 

 

2.4.2.1    Kontrolní prostředí   

 

Přístup vedoucích zaměstnanců k řízení organizace na všech stupních řízení ovlivňuje 

kvalitu kontrolního prostředí a vytváří tak základní podmínky pro fungování vnitřního 

kontrolního systému. 
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Kontrolní prostředí lze charakterizovat především principy: 

 organizace, což znamená, že v organizaci jsou vypracovány, formalizovány                 

a  užívány dokumenty, které vypovídají o struktuře, činnosti a umožňují dosáhnout  

stanovených cílů,   

 stálosti, což znamená, že struktura a fungování organizace jsou stabilizované a že 

řídící kontrola je dostatečná a účinná při všech provedených organizačních změnách. 

 

 

2.4.2.2    Kontrolní postupy 

 

Kontrolní postupy jsou mechanismy, které stanoví vedoucí zaměstnanci k získání 

přiměřené jistoty, že bude dosaženo stanovených cílů organizace. Slouží ke sledování 

průběhu, schvalování a uskutečňování operací a nezávislé kontrole výkonů.    

 

Kontrolní postupy lze charakterizovat především principy: 

 integrace, což znamená, že jsou schvalovány a prováděny pouze ty operace, které jsou 

v souladu s právními předpisy,  

 univerzálnosti, což znamená, že řídící kontrola je v rámci organizace vykonávána         

u všech činností.  

 

 

 

2.4.2.3   Informační a komunikační systémy 

 

Jde o soubor postupů a metod, které zaznamenávají všechny operace správně, 

věrohodně, průkazně, včas a dostatečně podrobně. Samotné informace musí být dostupné 

všem vedoucím pracovníkům, sdělené včas a ve správné formě. Informační a komunikační 

systémy umožňují pracovníkům získávat a předávat si navzájem informace potřebné                

k provádění,  řízení a kontrole svých výkonů.    

Předávání informací (neboli komunikace) může být v působnosti organizace zajištěno 

různými způsoby. Přenos informací by měl být obousměrný, a to jak vertikálně (tj. mezi 

nadřízenými i podřízenými), tak i horizontálně (tj. mezi zaměstnanci stejné řídící úrovně, 

vnějším subjektům).    
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Vedoucí zaměstnanci stanoví konkrétní způsob zaznamenávání operací a událostí        

a zároveň odpovídají za zavedení  informačního systému v souladu s odpovídajícími právními 

předpisy. Prověřujeme-li účinnost vnitřního kontrolního systému, zkoumáme především 

nastavení účetního a rozpočtového systému z hlediska dodržování příslušných zákonů             

a vyhlášek.   

 

Informační a komunikační systém lze charakterizovat principem: 

 informace, komunikace a dokumentace, což znamená, že informace, které mají 

charakter rozpočtový, účetní, právní a správní, odpovídají skutečnosti a jejich 

dokumentace je v souladu s právními předpisy a interními akty řízení.  Jsou roztříděné 

např. dle povahy, jsou relevantní, odpovídají účelu, objektivní, ověřitelné, dostupné      

a archivovány. A dále pak, pracovníkům jsou poskytovány relevantní informace včas 

a v odpovídající formě. 

 

 

2.4.2.4   Určení a hodnocení rizika 

 

Riziko vyjadřuje pravděpodobnost vzniku události či změny, která nepříznivě ovlivní 

dosažení stanoveného cíle. Je charakterizováno jednak pravděpodobností výskytu, jednak 

závažností dopadu na orgán veřejné správy. Hodnocení rizika je systematický proces 

posuzování možných odchylek od záměrů a profesionálních soudů o pravděpodobných 

negativních stavech a událostech. Základním předpokladem pro odhadnutí míry rizika je 

znalost procesů, struktur, systémů, činností, produktů, vnitřních předpisů a  externích norem   

a dále znalost míst vzniku rizik. Podle hodnocení závažnosti rizik lze určit výši celkového 

rizika, a s tím spojenou potencionální ztrátu. 

 

Při hodnocení rizik je třeba věnovat pozornost následujícím faktorům, které rizika                   

v organizaci významně ovlivňují:  

 změna vnějšího prostředí (zákonů, předpisů),  

 nový nebo inovovaný informační systém,  

 nové aktivity/činnosti organizace,  

 organizační změny,  

 noví pracovníci.  
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Určení a hodnocení rizika lze charakterizovat principem: 

 minimalizace rizika, což znamená, že v organizaci jsou zavedeny takové postupy         

a metody, které včas odhalují, upozorňují a napravují vzniklá pochybení.  

 

 

2.4.2.5   Monitorovací činnost 

 

Jde o proces, kterým se sleduje a posuzuje (ověřuje) adekvátnost fungování a kvalita 

výkonnosti vnitřního kontrolního systému v daném časovém období. Monitorování provádějí 

všichni vedoucí zaměstnanci jako součást své řídící práce.   

 

Monitorovací činnost lze charakterizovat především principem: 

 monitorování, což znamená, že vnitřní kontrolní systém je periodicky sledován.   

 

 

 

2.4.3 Řídící kontrola 

 

Řídící kontrolu
22

 nazýváme také systémem finančního řízení. Vykonávají ji vedoucí 

zaměstnanci organizace a kontrolní skupina jmenovaná statutárním zástupcem organizace 

jako součást vnitřního řízení při přípravě finančních a majetkových operací před jejich 

schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného 

vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení 

dosažených výsledků a správnosti hospodaření. 

 V rámci systému finančního řízení je definován rozsah pravomocí a odpovědnosti 

zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky: 

 příkazce operace – vedoucí zaměstnanec organizace nebo jím pověřený zaměstnanec 

k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy, 

                                              

22 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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 správce rozpočtových prostředků – vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru 

odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený 

k tomu vedoucím organizace, 

 hlavní účetní – vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení 

účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím 

organizace. 

Sloučení funkcí je nepřípustné, pouze v případech, kdy je to odůvodněno malou 

pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky          

a vzhledem k povaze činnosti organizace, k stanoveným úkolům a struktuře a počtu 

zaměstnanců, může být funkce správce rozpočtových prostředků a hlavní účetní sloučena. 

  

 Řídící kontrola se uskutečňuje prostřednictvím: 

 předběžné kontroly, 

 průběžné kontroly, 

 následné kontroly. 

 

  

2.4.3.1   Předběžná kontrola 

 

V organizaci zajišťuje předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací     

při správě veřejných příjmů a při řízení veřejných výdajů před vznikem a po vzniku nároku 

orgánu veřejné správy příkazce operace.  

Při správě veřejných příjmů před vznikem nároku orgánu veřejné správy je započata 

předběžná kontrola, která spočívá ve vyhotovení účetního dokladu o vzniku nároku 

pohledávky.  

Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří: 

 soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli 

orgánu veřejné správy, 

 správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření 

přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů a dodržení kritérií 

stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, 

 přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných 

rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,  
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 doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

Po prověření správnosti operace je doklad schválen a podepsán příkazcem operace.   

 

Předběžnou kontrolou po vzniku nároku pohledávky příkazce operace schvalovacím 

postupem prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku. Schválené 

dokumenty předá hlavnímu účetnímu k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání 

pohledávky, který předá pokyn k plnění veřejných příjmů potvrzený svým podpisem 

k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši splatného nároku.  

Schvalovacím postupem hlavního účetního se prověří 

 soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů s podpisem 

uvedeným v podpisovém vzoru, 

 správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku orgánu veřejné správy     

s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů,  

 jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních 

právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních 

rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných 

opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. 

Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup               

a oznámí své zjištění písemně příkazci s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady    

o oprávněnosti svého postupu. Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá pokyn k plnění 

veřejných příjmů potvrzený svým podpisem k zajištění výběru konkrétního příjmu ve výši 

splatného nároku; plnění může být jednorázové ve výši celkové částky, nebo rozložené         

do několika dílčích plnění. Při úhradě pohledávky příslušný zaměstnanec prověří výši             

a oprávněnost výběru příjmu a prověření potvrdí svým podpisem na dokladu o přijetí platby. 

 Předběžnou kontrolou při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku orgánu 

veřejné správy se prověří skutečnosti rozhodné pro vynaložení veřejných prostředků. Tato 

kontrola se soustřeďuje především do období před přijetím rozhodnutí nebo uzavřením 

smlouvy, která zavazuje orgány veřejné správy k veřejným výdajům nebo jiným plněním 

majetkové povahy. 

Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří: 

 nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů 

a cílů orgánu veřejné správy, 
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 správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a opatření 

přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, kritérií 

stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu           

a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, 

 přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných 

rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,  

 doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 

Schválený doklad příkazce operace potvrdí svým podpisem a předá správci rozpočtu. 

Schvalovacím postupem správce rozpočtu prověří, zda připravovaná operace: 

 byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho 

podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným                   

v podpisovém vzoru, 

 je v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými 

smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, 

 odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování 

činnosti orgánu veřejné správy, 

 byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování 

mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje 

financování činnosti orgánu veřejné správy použitelné v příslušném rozpočtovém 

období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti tohoto orgánu                  

v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo 

zmírnění těchto rizik.  

Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší 

schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů           

a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu. Pokud pro připravovanou 

operaci správce rozpočtu stanoví v souladu s právním předpisem nebo opatřeními orgánů 

veřejné správy přijatými v mezích tohoto právního předpisu omezující podmínky, uvede je 

písemně.  Neshledá-li správce rozpočtu nedostatky, vrátí svým podpisem potvrzený podklad   

k připravované operaci příkazci. Podpis správce rozpočtu, případně s připojenými písemnými 

omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění 

finančního krytí připravovaného závazku v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho 

plnění konkrétnímu věřiteli. Správce rozpočtu předá schválené doklady příkazci operace         

a jeho kopii současně předá hlavnímu účetnímu. 
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 Předběžnou kontrolou při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku orgánu veřejné 

správy zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. 

Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří: 

 správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy, 

 soulad výše závazku.  

Příkazce operace vystaví pokyn k plnění veřejných výdajů opatřený svým podpisem a předá 

jej s doklady o závazku hlavnímu účetnímu k zajištění platby.  

Schvalovacím postupem hlavního účetního se prověří: 

 soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným     

v podpisovém vzoru, 

 soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku orgánu veřejné správy       

s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je tento orgán povinen zaplatit 

věřiteli, 

 jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních 

právních předpisů pro vedení účetnictví orgánu veřejné správy, souvisejících účetních 

rizik, které se mohou vyskytnout zejména v souvislosti se zapojením cizích zdrojů, 

zálohami, hospodařením s fondy a přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo 

zmírnění. 

Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup              

a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další 

doklady o oprávněnosti svého postupu. Zjistí-li hlavní účetní při předběžné kontrole, že       

při přípravě operace nebyla vykonána předběžná kontrola správcem rozpočtu, oznámí to 

písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který příjme opatření k prověření této 

nekontrolované operace a k zabezpečení řádného výkonu předběžné kontroly. Neshledá-li 

hlavní účetní nedostatky, předá příkaz k platbě potvrzený svým podpisem k zajištění platby 

ve výši splatného závazku; platba může být jednorázová ve výši celkové dlužné částky, nebo 

rozložená do několika dílčích plateb. 

 Vykonává-li funkci správce rozpočtu a hlavního účetního jediný zaměstnanec, zajistí 

schvalovací postupy správce rozpočtu i hlavního účetního za předpokladu dodržení jejich 

návaznosti. 
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2.4.3.2   Průběžná kontrola 

 

 Průběžnou kontrolu uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují jeho vedoucí 

prostřednictvím vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů nebo k tomu pověřených 

zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými 

prostředky. Při průběžné kontrole hospodaření s veřejnými prostředky se prověřuje 

dodržování stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádávání a vyúčtování 

schválených operací, zda jsou přizpůsobeny novým rizikům při změnách ekonomických, 

právních, provozních a jiných podmínek, zda jsou prováděny včas a přesně zápisy                 

o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních 

systémech a zda je zajištěna včasná příprava stanovených finančních, účetních a jiných 

výkazů, hlášení a zpráv.  

 Zjistí-li pověřené osoby při výkonu průběžné kontroly, že s veřejnými prostředky je 

nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí 

své zjištění písemně vedoucímu orgánu veřejné správy, který je povinen přijmout opatření     

k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly.  

 

 

 

2.4.3.3   Následná kontrola 

 

 Následná kontrola je provedena po vyúčtování operací, kdy se prověřuje, zda byla 

dodržena náplň předběžné a průběžné kontroly, vyhodnotí se skutečnosti rozhodné               

pro hospodaření s veřejnými prostředky při zajišťování stanovených úkolů a schválených 

záměrů a cílů orgánu veřejné správy a zda opatření přijatá k odstranění, zmírnění nebo 

předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.  
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2.5   Vybrané analytické metody 
 

 

2.5.1   Analýza dat 

 

Slovo analýza pochází z řečtiny a jeho původní význam je rozvazovat anebo 

rozebírat.  V ekonomii znamená rozbor či metodu zkoumání složitějších skutečností 

rozkladem na skutečnosti jednodušší. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné 

vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti.  

Analýza může být prováděna s reálnými objekty, nebo může být uskutečněna ve sféře 

myšlení, tzn. s ideálními objekty. V tomto případě se jedná o abstraktní analýzu.  

 

Analýza je obvykle realizována na různých hierarchicky uspořádaných úrovních: 

 klasifikační analýza – nejnižší úroveň, kdy rozlišujeme mezi jednotlivými částmi 

celku nebo systému; na klasifikaci se obvykle kladou dva základní požadavky, a to 

požadavek disjunktivnosti klasifikace, což znamená, že každý klasifikovaný prvek je    

v klasifikaci zahrnut právě jednou a požadavek adekvátnosti klasifikace, což 

znamená, že žádný prvek nebyl při klasifikaci opomenut, 

  vztahová analýza – vyšší úroveň zaměřující se na strukturu, kdy jde o postupné 

odhalování složitějších závislostí mezi prvky nebo podsystémy daného celku nebo 

systému, zejména o jejich funkční závislosti,  

 strukturálně genetická  - soustřeďuje se na dynamiku celku nebo systému, sleduje 

chování celku nebo systému v závislosti na podnětech a reakcích; jde tedy o analýzu 

zaměřující se na vývoj a jeho principy, případně mechanismus vývoje.  

Chceme-li všestranně analyzovat nějaký proces, pak jej musíme rozložit na základní 

jevy, které podrobíme rovněž analýze, přičemž abstrahujeme od všeho ostatního. Analýzou, 

postupným rozpoznáváním a vydělováním nedůležitého pronikáme k podstatám a obecnému 

v jevech, věcech či procesech. Analýza však není pouhou metodou, která nám přináší 

poznatky. Analýza je také způsobem výkladu, jestliže oddělujeme, izolujeme jednotlivé jevy   

a bereme-li je jako oddělené a izolované. Snažíme se chápat strukturu těchto izolovaných 

částí a jejich vzájemné vazby. Detailní poznání podrobností nám umožňuje vyvodit závěry    

ze zkoumaných skutečností. 

Protikladem analýzy je syntéza. 
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2.5.2   SWOT analýza 

 

 Jedním ze základních nástrojů strategického managementu je SWOT analýza, což je 

komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování 

organizace a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních              

i vnějších činitelů a tvoří základ strategické analýzy. Metoda spočívá v klasifikaci                    

a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin; faktory 

vyjadřující silné nebo slabé stránky uvnitř organizace a faktory vyjadřující příležitosti              

a ohrožení působící na organizaci z vnějšího prostředí. Analýzou vzájemné interakce 

jednotlivých faktorů je možno získat nové kvalitativní informace, které charakterizují               

a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 

 

SWOT je zkratkou slov z anglického jazyka a znamená: 

 strengths (přednosti = silné stránky), 

 weaknesses (nedostatky = slabé stránky), 

 opportunities (příležitosti), 

 threats (hrozby). 

 

V zásadě toto členění znamená, že o silné stránky je žádoucí se při budoucím řešení 

problému opřít. Slabé stránky budou řešení problému komplikovat a bylo by užitečné jim 

věnovat zvýšenou pozornost a bude-li to možné, odstranit je a tím zmírnit jejich dopad          

na řešení problému; vůbec nejlepší by bylo „překlopit“ je do silných stránek. Příležitosti nám 

ukazují, co je třeba k vyřešení problému konkrétně udělat.  Hrozby obsahují především to, co 

bude řešení naznačená v příležitostech komplikovat nebo blokovat a co může případně 

zeslabit nebo zcela eliminovat silné stránky a případně zesílit nebo rozmnožit slabé stránky. 

 

 

2.5.2.1   Schéma SWOT analýzy 

 

Schéma SWOT analýzy je uvedeno v tabulce č. 2.1. 
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Tabulka č. 2.1 

Schéma SWOT analýzy 

  
S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

   T - hrozby Strategie ST Strategie WT 

 
 
Zdroj: DĚDINA, Jiří a  CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 42. ISBN 978-80-247-3348-7.  

 

 

SO – využít silné stránky na získání výhody – ofenzivní strategie 

ST – překonat slabiny využitím příležitostí – defenzivní strategie 

WO – využít silné stránky na obranu proti hrozbám – strategie spojenectví 

WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám – strategie likvidace nebo úniku 

 

 

2.5.2.2   Postup při zpracovávání a vyhodnocování SWOT analýzy 

Při zpracovávání SWOT analýzy je vhodné dodržovat tyto principy: 

 princip účelnosti - musí být zpracována v souladu s jednoznačným účelem, za jakým 

je prováděna, 

 princip relevantnosti – zaměření se na podstatná fakta, což jsou jevy s dlouhodobým 

trváním, 

 princip kauzality – důraz je kladen na příčiny jevů nikoliv na důsledky, 

 princip objektivnosti – objektivnost zajistí práce ve skupině a využití bodových 

stupnic. 

SWOT analýza se sestavuje v několika krocích. První krok spočívá v přípravě            

na  provedení SWOT analýzy a zahrnuje jednoznačné stanovení účelu, za jakým bude 

prováděna, definování oblastí, které budou analyzovány, vytvoření pracovní skupiny               

a ujasnění pracovních postupů. Druhý krok spočívá v identifikaci a hodnocení silných             

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, kdy bude sestaven seznam jednotlivých položek, 

které jsme zjistili monitorováním daného objektu. Silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti 

uvedeme do tabulky. 
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Tabulka č. 2.2 

Seznam jednotlivých položek 

In
te

rn
í 

an
al

ý
za

 Interní analýza 

Vnitřní silné stránky Vnitřní slabé stránky 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

E
x
te

rn
í 

an
al

ý
za

 Vnější příležitosti Vnější hrozby 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

Externí analýza 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

 Je nezbytně nutné stanovit si kritéria jednotlivých položek dle pravděpodobnosti 

výskytu a důležitosti. Jejich počet by neměl být větší než deset v jednotlivých kvadrantech, 

aby tabulka byla přehledná a zachovala si vypovídací schopnost. Položky musíme 

konkretizovat, aby jejich popis nebyl příliš obecný. Při tvorbě SWOT analýzy se osvědčila 

formulace charakteristik v pracovních skupinách, což přispělo k vyššímu stupni objektivity, 

jasnější formulaci a stanovení možných strategií zkoumaného systému již ve fázi identifikace 

prvků. 

Při analýze potenciálních silných a slabých stránek mohou být stanoveny tyto položky: 

 finanční zdroje organizace, 

 možnost přílivu cizího kapitálu, 

 zaměstnanci a jejich odbornost a dovednosti, 

 vztahy se zákazníky a dodavateli, 

 goodwill organizace, 

 schopnosti managementu, 

 konkurenční výhody, 

 geografická poloha, 

 pozice na trhu, 
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 technologická úroveň, 

 úroveň výzkumu a vývoje, 

 technická vybavenost, 

 míra flexibility, 

 celková výrobní kapacita. 

 

Při analýze potenciálních příležitostí a hrozeb mohou být stanoveny tyto položky: 

 vládní politika, 

 daňové zatížení, 

 parita kupní síly, 

 inflace, 

 vyjednávací síla zákazníků a dodavatelů, 

 změny potřeb a vkusu zákazníků, 

 růst prodeje substitutů, 

 strategie stávajících konkurentů a vznik nových konkurentů,  

 demografické trendy, 

 vědeckotechnický pokrok. 

 

Třetí krok spočívá v tvorbě matice SWOT, což je oklasifikování jednotlivých položek 

v tabulce podle důležitosti, a v přiřazení vah položkám, abychom mohli lépe identifikovat 

skutečnosti, které musíme zlepšit. 

 

Pravidla pro hodnocení: 

 u silných stránek a příležitostí použijeme kladnou stupnici od 1 do 5; hodnocení 5 

znamená nejvyšší spokojenost a hodnocení 1 nejnižší spokojenost, 

 u slabých stránek a hrozeb použijeme zápornou stupnici od -1 do -5; hodnocení -5 

znamená nejvyšší nespokojenost a hodnocení -1 nejnižší nespokojenost. 

 

Pravidla pro přiřazení vah: 

 součet vah v jednotlivých kvadrantech se musí vždy rovnat 1, 

 vyšší číslo znamená větší důležitost položky v daném kvadrantu. 
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Součástí tohoto kroku je výpočet hodnot, které získáme vynásobením vah a hodnocení 

jednotlivých položek. Provedeme součty hodnot za jednotlivé kvadranty a sečteme interní část 

SWOT analýzy a externí část SWOT analýzy. To znamená, že sečteme součet hodnot silných 

a slabých stránek a součet hodnot příležitostí a hrozeb. Ze získaných hodnot sestavíme 

směrnici vektorové síly, která nám ukáže, v kterém kvadrantu (SO, WO, SW, WT) se 

momentálně organizace nachází.  

SWOT analýza je považována za účinný a transparentní prostředek k prozkoumání 

možností změn a rozvoje. Její výstupy mohou být použity pro tvorbu rozhodnutí na různých 

úrovních. Její výhoda spočívá v tom, že bez ohledu na zjištění, která z ní vyplynou, 

management organizace sám určí, zdali se rozhodne pro posilování silných stránek, 

minimalizaci slabých, využití příležitostí či zabránění možným hrozbám. Je to jednoduchý, 

flexibilní nástroj, který slouží jako podklad k dalšímu rozhodování, pro evaluaci a strategické 

plánování. SWOT analýza by měla být prováděna periodicky zhruba v pětiletých intervalech.  

  

 

2.5.2.3   Potenciál organizace 

 

„Potenciál je určitou pravděpodobností reality, je to tedy rozdíl mezi tím, co je a tím 

co objektivně může nebo musí být jako zákonitost, princip, resp. spontánní řád.“
23

 Lze ho 

chápat jako pravděpodobnou velikost změny mezi výchozím stavem a budoucím reálným 

naplněním. Potenciál organizace tvoří základnu jejího dlouhodobého fungování, 

konkurenceschopnosti a úspěšnosti. Je to schopnost organizace reagovat na změny a potřeby 

budoucího vývoje.  

Pro organizaci je důležitá podmínka dynamiky potenciálu, resp. její dodržení, protože 

existuje určitá genetická závislost limitující vývoj celkového potenciálu organizace. 

Dynamika růstu potenciálu organizace v daném okamžiku je závislá na poměru 

stabilizovaného potenciálu a celkového potenciálu firmy v okamžiku předcházejícím.  

 

Diferenciace celkového potenciálu: 

                                              

23 MIKOLÁŠ, Z. Podnikání a podnik B. Ostrava: VŠP, 2006, s. 41. ISBN 80-86764-54-0.  



40 

 

 Účelný potenciál – potenciál vedoucí účelně, smysluplně a záměrně ke změně, tzn. 

dochází k účelnému naplnění podstaty celkového potenciálu subjektu, 

 Vynaložený potenciál – potenciál vynaložený na dosažení účelnosti, tzn. chceme-li 

provést změnu, musíme vynaložit další potenciál na překonání odporu proti této 

změně, 

 Stabilizovaný potenciál – vyjadřuje rozdíl mezi celkovým potenciálem a potenciálem 

účelným a vynaloženým. Jedná se o uchovaný, resp. odložený, skladovaný, 

kapitalizovaný potenciál. 

 

Další členění potenciálu: 

 Subjektivní potenciál – je vázán na vnitřní účelovou podstatu a uspořádanost systému. 

Nabývá formy vnitřních silných a slabých stránek organizace, které jsou organizací 

přímo ovladatelné, 

 Objektivní potenciál – je vázán na potenciál okolí systému. Projevuje se ve formě 

vnějších příležitostí a ohrožení, které jsou organizací přímo neovladatelné.  

 

 

Vzorec pro výpočet celkového potenciálu: 

PC = PS + PO = (PSI + PSL) + (PPR + POH) 

PC ….. celkový potenciál 

PS ….. subjektivní potenciál 

PO ….. objektivní potenciál 

PSI .… potenciál silných stránek subjektu 

PSL .…potenciál slabých stránek subjektu 

PPR ….potenciál příležitostí 

POH … potenciál ohrožení 

 

Podmínka dynamiky potenciálu: 

KPC > [2 – (SP0 : PC0)] 

KPC …. alternativní potenciál 

SP0 ….. stabilizovaný potenciál 

PC0 ….. celkový potenciál  
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2.5.2.4   Incidenční matice 

 

Incidenční matice popisují strukturu a vlivy vzájemného působení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Při sestavování je použito bodové ohodnocení důležitosti. 

V rámci subjektivního hodnocení je vhodné vybrat z každé oblasti tři nejvýznamnější faktory. 

Z vybraných faktorů je následně sestavena incidenční matice znázorňující vztahy mezi nimi. 

Jsou-li tyto vztahy překresleny do síťového grafu, lze určit počáteční, koncový a uzlový 

potenciál, na jejichž základě je vypočtena kritická rozvojová a obranná linie potenciálu             

a nejvyšší možná linie potenciálu. 

Kritická rozvojová linie představuje ty činnosti, resp. potenciál organizace, který by měl být 

nadále rozvíjen a podporován, aby neklesl a nestal se nakonec slabou stránkou organizace. 

Kritická obranná linie přestavuje aktivity, na které by měla organizace zaměřit svou 

pozornost, neboť ji ohrožují a způsobují problémy. 

Nejvyšší možná linie potenciálu by byla naplněna za předpokladu, že by se organizaci 

podařilo přeměnit své slabé stránky a ohrožení na stránky silné a příležitosti.     

 

 

2.5.4   PESTLE analýza 

 

PESTLE analýza je analytická technika, která se používá ke strategické 

analýze okolního prostředí organizace. Organizace analyzuje prostředí z důvodu vytvoření 

pevné základny pro své aktivity, aby mohla prozkoumat své vnitřní schopnosti a efektivně  

reagovat na změny v okolí. Podstatou analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty 

nejvýznamnější jevy, události, rizika  a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat 

organizaci. „Vnější síly obzvláště významné pro jednu organizaci nemusí být pro druhou 

organizaci vůbec důležité; během vývoje se může jejich důležitost měnit.“
24

  

Metoda PESTLE je součástí metod používaných v oblasti analýzy dopadů a často se 

používá ve spojení se SWOT analýzou. 

 

Jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších faktorů: 

 P – Political - politické  

                                              

24
 JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000, s. 86.  

ISBN 80-7226-220-3.  
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 E – Economical - ekonomické  

 S – Social - sociální  

 T – Technological - technologické  

 L – Legal - legislativní 

 E – Ecological - ekologické  

 

Politické okolí popisuje nejen současnou a budoucí politickou stabilitu, daňovou politiku, 

vládní financování, názor vlády na kulturu a náboženství, mezinárodní vztahy s danými 

zeměmi atd., ale i vztahy na komunální úrovni, jednání a chování obecních úřadů ovlivněných 

politickými stranami. Politické faktory mohou výrazně ovlivňovat rozhodování v oblasti 

legislativy a tím měnit prostředí celé země.  Pohled do historie nám ukazuje, jak významně 

politické okolí ovlivňuje chod celé společnosti, ať už se jednalo o znárodnění, združstevnění 

anebo privatizaci.  

Ekonomické okolí má pro organizaci zásadní význam, protože při svém rozhodování je 

organizace ovlivněna vývojem makroekonomických trendů. „Míra ekonomického růstu 

ovlivňuje úspěšnost podniku na trhu tím, že přímo vyvolává rozsah příležitostí, ale současně    

i hrozeb, před které jsou podniky postaveny.“
25

  Ekonomické okolí charakterizuje celkovou 

ekonomickou situaci země, tj. cenovou politiku, míru inflace, nezaměstnanost, úrokovou 

míru, spotřebu domácností, dostupnost a ceny výrobních faktorů, dostupnost úvěru               

pro podnik, míru ekonomického růstu atd. 

Sociální okolí  může výrazně ovlivňovat poptávku po zboží a službách a nabídku faktoru 

práce. Patří sem například životní styl a životní úroveň obyvatelstva, struktura, úroveň 

vzdělání a mobilita obyvatelstva, etnické a náboženské rozdíly, demografické změny, 

hodnotové stupnice a postoje lidí, přístup k práci a volnému času, atd. 

Technologické okolí a technologie jsou zdrojem a motivem pokroku, pomocí kterého 

dosahujeme lepších výsledků hospodaření a konkurenceschopnosti. Je to jedna 

z nejdramatičtějších sil, která utváří lidské životy. Technologické okolí tvoří technologická 

vyspělost, financování technologií a inovací, podpora vlády v oblasti výzkumu a vývoje, 

komunikační a infrastrukturní výhody atd. 

                                              

25 Mallya, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, s. 44. 

ISBN 978-80-247-1911-5.  

 



43 

 

Legislativní  okolí tvoří zákony, právní normy a vyhlášky, které ovlivňují chování 

jednotlivců i organizací a mohou vytvářet nové příležitosti pro podnikatelskou činnost. 

Jednou z nejdůležitějších norem je obchodní zákoník a sním související další normy, který 

schrání společnost před nepoctivou konkurencí, chrání spotřebitele před nekalými obchodními 

praktikami a celkově hájí zájmy společnosti. Z dalších norem můžeme zmínit zákoník práce, 

občanský zákoník, legislativu týkající se sociálního zabezpečení a všeobecného zdravotního 

pojištění, atd.  

Ekologické okolí má velký význam v životě člověka i společnosti a je velkým celosvětovým 

problémem. Proto je dnes kladen zvláštní důraz na spotřebu surovin a energie z obnovitelných 

zdrojů a čistotu životního prostředí. Podniky musí stále více respektovat nařízení týkající se 

ochrany vod a ovzduší, zacházení s odpady a jejich recyklací. Toto okolí rovněž zahrnuje  

postoje vlády, médií, ekologických aktivistů  i spotřebitelů k životnímu prostředí.  

 

 

 

 

2.5.4.1   Postup při sestavení PESTLE analýzy 

 

PESTLE analýza je poměrně obsáhlá, neboť pokrývá téměř všechny významné 

makroekonomické ukazatele. Proto je doporučováno postupovat v jednotlivých krocích. 

Nejprve je zapotřebí si stanovit relevantní oblasti v jednotlivých okolích. Ve druhém kroku si 

stanovíme požadovanou hloubku analýzy a v dalším kroku připravíme samotnou podrobnou 

analýzu. V posledním kroku z podrobné analýzy vyzdvihneme podstatné nejlépe ve formě 

bodů obdobně jako u SWOT analýzy. PESTLE analýza nemusí být příliš detailní, ale musí 

podchytit všechny klíčové rizikové faktory. 

 

 

2.5.5   Metoda komparace 

 

Význam slova komparace (z lat. comparare) je srovnávat, přirovnávat, porovnávat, což  

je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších způsobů zkoumání světa.  Jedná se o poměrně 

jednoduchou metodu, kdy jsou srovnávány na základě srovnávací báze vybrané objekty. 

Srovnávací bázi tvoří předem určené ukazatele či vlastnosti vybraných organizací např. počet 

zaměstnanců, organizační struktura, velikost výše obratu, ziskovost, velikost tržního podílu 
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apod. Obecně můžeme tuto metodu definovat jako „souhrn pravidel, jak dospíváme 

k výsledku zkoumání“
26

. Jako příklad této metody můžeme uvést dotazníkové empirické 

šetření nebo SWOT analýzu. Základní podmínkou této metody je, aby porovnávané objekty 

byly vůbec srovnatelné, protože nelze porovnávat objekty zcela rozdílného charakteru či 

úrovně. Při aplikaci této metody popisujeme, v čem se objekty liší, jak lze tyto rozdíly 

vysvětlit a k jakým dopadům tyto rozdíly vedou. Výsledky této metody nám pomáhají 

formulovat návrhy a doporučení pro jednotlivé zkoumané objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

26 VESELÝ Arnošt a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5. 
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3. Praktická východiska a metody zkoumání 
 

 

 

V praktické části se zaměříme na současný stav interních předpisů se zaměřením        

na dlouhodobý strategický plán a vnitřní kontrolní systém. Budeme analyzovat z hlediska 

formálnosti, věcnosti, správnosti a úplnosti dokument Strategický plán činnosti školy nebo 

školského zařízení a Směrnici o vnitřní kontrolní činnosti. 

 

 

 

3.1   Analýza dokumentů platných k 31. 12. 2011 
 

 

3.1.1   ZUŠ Hlučín 

 

Dokument Strategický plán činnosti školy nebo školského zařízení není vedoucím 

organizace zpracován. V organizaci je zpracován dokument Střednědobý plán činnosti školy 

nebo školského zařízení na léta 2006 – 2010.    

Dokument Směrnice o vnitřní kontrolní činnosti je zpracována  v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění 

pozdějších předpisů.  

Analýzou daného dokumentu bylo zjištěno, že: 

 řídící kontrola je zakotvena ve vnitřních předpisech organizace, 

 je zde vymezen přehled rizikových míst na úseku hospodaření organizace,                     

pravděpodobnost výskytu rizika a míra dopadu rizika, 

 jsou vypracovány pravidla kontrolní činnosti, 

 součástí směrnice je Plán kontrolní činnosti, 

 na základě předložení dokumentu Protokol o provedené kontrole je zřejmé, že 

v organizaci dochází k praktické realizaci předběžné a průběžné kontroly, 
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 ve směrnici je definován rozsah pravomocí a odpovědností zaměstnanců při nakládání 

s veřejnými prostředky, 

 dokument postihuje všechny oblasti hospodaření organizace, 

 je zde definován přesný průběh schvalovacích procesů a postupů předběžné řídící 

kontroly, 

 z předložených dokumentů Protokol o provedené kontrole vyplývá, že v organizaci 

není realizována následná kontrola, 

 v dokumentu není definována zastupitelnost funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní, 

což znamená nefunkčnost systému v nenadálých situacích. 

 

 

3.1.2   ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

 

Dokument Strategický plán činnosti školy nebo školského zařízení není vedoucím 

organizace zpracován. V organizaci je zpracován dokument Koncepční záměr školy 2006 – 

2010.  

Dokument Směrnice o vnitřní kontrolní činnosti je zpracována v souladu   se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů                 

a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění 

pozdějších předpisů. 

Analýzou daného dokumentu bylo zjištěno, že: 

 řídící kontrola je zakotvena ve vnitřních předpisech organizace, 

 je zde vymezen přehled rizikových míst na úseku hospodaření organizace,                     

pravděpodobnost výskytu rizika a míra dopadu rizika, 

 jsou vypracovány pravidla kontrolní činnosti, 

 součástí směrnice je Plán kontrolní činnosti, 

 na základě předložení dokumentu Protokol o provedené kontrole je zřejmé, že 

v organizaci dochází k praktické realizaci řídící kontroly, 

 ve směrnici je definován rozsah pravomocí a odpovědností zaměstnanců při nakládání 

s veřejnými prostředky, 

 dokument postihuje všechny oblasti hospodaření organizace,  
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 je zde definován přesný průběh schvalovacích procesů a postupů předběžné řídící 

kontroly, 

 v dokumentu není definována zastupitelnost funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní, 

což znamená nefunkčnost systému v nenadálých situacích. 

 

 

 

 

3.2 SWOT analýza 
 

 

3.2.1   ZUŠ Hlučín 

 

Pro provedení SWOT analýzy byla vyhotovena základní tabulka s označením silných 

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, která byla rozdána pedagogickým a nepedagogickým 

zaměstnancům školy ve 30 vyhotoveních. Vyplněné tabulky byly anonymní a zaměstnanci je 

vhazovali do připravené krabice. Odevzdáno bylo 19 kusů vyplněných tabulek. 

Nejvíce se opakující položky jsou uspořádány v následující tabulce. 

 

 

Tabulka č. 3.1 

Seznam položek pro SWOT analýzu 

 

Vnitřní silné stránky Vnitřní slabé stránky 

Vstřícné vedení, neustále podněcující                                     

k aktivitě v naší práci Prostory školy 

Pracovitost a kvalita pedagogů Odhlučnění tříd 

Dobré jméno školy 

Propagace méně atraktivních nástrojů na 

veřejnosti 

Materiální vybavenost školy Málo souborové a komorní hry 

Spolupráce s městem, s rodiči 

Důslednost vůči žákům (zodpovědnost, 

aktivní hudební činnost) 

 

 Nevyrovnaná úroveň výuky na pobočkách 
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Vnější příležitosti Vnější hrozby 

Prezentace na webových stránkách, v tisku Finanční nejistota 

Spolupráce s městem, s rodiči, s učiteli 
okolních škol Chování rodičů a žáků 

Semináře, školení, přednášky Nedostatek pedagogů v produktivním věku 

Stěhování do větší budovy Stěhování do větších prostor 

         Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutými zaměstnanci 

 

 

 K jednotlivým položkám byla přiřazena váha a důležitost. Pomocí jejich součinu jsme 

určili výsledné hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

Výpočet celkového potenciálu dle vzorce: 

PC = PS + PO = (PSI + PSL) + (PPR + POH) 

PC = (4,50 - 3,85) + (4,10 - 3,25) = 1,50 

 

Celkový potenciál je kladný, což znamená, že silné stránky a příležitosti převažují    

nad slabými stránkami a ohroženími. 

 

 

3.2.1.1   Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Výsledná hodnota součtu součinů silných a slabých stránek (4,50 + (-3,85)) je 0,65         

a  součtu součinů příležitostí a hrozeb (4,10 + (-3,25)) je 0,85. Organizace by měla zaujmout 

ofenzivní strategii – strategii využití, což znamená zaměřit se na využívání silných stránek 

organizace ke zhodnocení příležitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. V tomto 

kvadrantu je vymezen žádoucí stav, ke kterému organizace směřuje. Znamená to především 

využít silné stránky „vstřícné vedení, neustále podněcující k aktivitě v naší práci“, „materiální 

vybavenost školy“ a „pracovitost a kvalita pedagogů“ ke zhodnocení vnějších příležitostí 

„spolupráce s městem, s rodiči, s učiteli okolních škol“ a „prezentace na webových stránkách“ 

tak, aby se tyto příležitosti staly vnitřní silnou stránkou organizace.  

 

Působení vektorové síly je vyznačeno na obrázku č. 3.2.   
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Obrázek č. 3.2 

Působení vektorové síly 
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     Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

3.2.2   ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

 

Pro provedení SWOT analýzy byla vyhotovena základní tabulka s označením silných  

a slabých stránek a příležitostí a hrozeb, která byla rozdána pedagogickým a nepedagogickým 

zaměstnancům školy v 7 vyhotoveních. Podrobné informace k vyplnění a vysvětlení účelu 

SWOT analýzy byly poskytnuty na pracovní poradě dne 22. 2. 2012. Vyplněné tabulky byly 

anonymní a zaměstnanci je vhazovali do připravené krabice. Odevzdáno bylo 7 kusů 

vyplněných tabulek. 

Nejvíce se opakující hodnoty jsou uspořádány v následující tabulce: 
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Tabulka č. 3.3 

Seznam položek pro SWOT analýzu 

 

Vnitřní silné stránky Vnitřní slabé stránky 

Pracovitost a kvalita pedagogů Velikost školy 

Domácí atmosféra Pouze 2 vyučované obory  

Umístění školy Vyšší školné než konkurence 

Materiální vybavenost školy   

Spolupráce s městem, s rodiči   

Dobré jméno školy   

Vnější příležitosti Vnější hrozby 

Prezentace na webových stránkách, v tisku Omezení dotací 

Spolupráce s jinými ZUŠ Snížení normativů 

Semináře, školení, přednášky Nedostatek žáků 

  Konkurence 

          Zdroj: Vlastní zpracování dle informací poskytnutými zaměstnanci 

 

 K jednotlivým položkám byla přiřazena váha a důležitost. Pomocí jejich součinu jsme 

určili výsledné hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Výpočet celkového potenciálu dle vzorce: 

PC = PS + PO = (PSI + PSL) + (PPR + POH) 

PC = (4,50 - 3,00) + (3,70 - 3,30) = 1,90 

Celkový potenciál je kladný, což znamená, že silné stránky a příležitosti převažují    

nad slabými stránkami a ohroženími. 

 

 

3.2.2.1   Vyhodnocení SWOT analýzy 

 

Výsledná hodnota součtu součinů silných a slabých stránek (4,50 + (-3,00)) je 1,50         

a  součtu součinů příležitostí a hrozeb (3,70 + (-3,30)) je 0,40. Organizace by měla zaujmout 

ofenzivní strategii, což znamená zaměřit se na využívání silných stránek organizace               

ke zhodnocení příležitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. V tomto kvadrantu je 
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vymezen žádoucí stav, ke kterému organizace směřuje. Znamená to především využít silné 

stránky „pracovitost a kvalita pedagogů“, „dobré jméno a tradice školy“ a „materiální 

vybavenost školy“ ke zhodnocení vnějších příležitostí „spolupráce s jinými ZUŠ“                    

a „semináře, školení, přednášky“ tak, aby se tyto příležitosti staly vnitřní silnou stránkou 

organizace. 

 

Obrázek č. 3.3 

Působení vektorové síly 
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nebo likvidace 

ST             WT  

                          Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.3 Incidenční matice 
 

Základním východiskem pro sestavení incidenční matice je provedená SWOT analýza.          

Při sestavování bylo použito bodové ohodnocení důležitosti silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb. V rámci subjektivního hodnocení jsou vybrány z každé oblasti tři 

nejvýznamnější faktory tedy tři silné a tři slabé stránky, tři příležitosti a tři hrozby. Z těchto 

vybraných dvanácti faktorů je sestavena incidenční matice znázorňující vztahy mezi nimi. 

Tyto vztahy jsou překresleny do síťového grafu, na jehož základě je určen počáteční, koncový 
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a uzlový potenciál a je vypočtena kritická rozvojová a obranná linie potenciálu a nejvyšší 

možná linie potenciálu. 

 

 

3.3.1 ZUŠ Hlučín 

Bodové ohodnocení potenciálu je uvedeno v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 3.5 

Bodové ocenění potenciálu 
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Vnitřní silné stránky                     

Vstřícné vedení, 

neustále podněcující                                     

k aktivitě v naší práci   

5+4 5+5 5+3 5+4   5+(-4) 5+(-3) 5+(-2) 5+(-3) 

Pracovitost a kvalita 
pedagogů   

5+4 5+5 5+3 5+4   5+(-4) 5+(-3) 5+(-2) 5+(-3) 

Dobré jméno školy   

3+4 3+5 3+3 3+4   3+(-4) 3+(-3) 3+(-2) 3+(-3) 

Materiální vybavenost 

školy   

4+4 4+5 4+3 4+4   4+(-4) 4+(-3) 4+(-2) 4+(-3) 

Spolupráce s městem, 

s rodiči   

4+4 4+5 4+3 4+4   4+(-4) 4+(-3) 4+(-2) 4+(-3) 

Vnitřní slabé stránky   

                  

Prostory školy   

(-4)+4 (-4)+5 (-4)+3 (-4)+4   (-4)+(-4) (-4)+(-3) (-4)+(-2) (-4)+(-3) 

Odhlučnění tříd   

(-3)+4 (-3)+5 (-3)+3 (-3)+4   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-2) (-3)+(-3) 

Propagace méně 

atraktivních nástrojů na 
veřejnosti   

(-3)+4 (-3)+5 (-3)+3 (-3)+4   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-2) (-3)+(-3) 

Málo souborové a 

komorní hry   

(-3)+4 (-3)+5 (-3)+3 (-3)+4   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-2) (-3)+(-3) 

Důslednost vůči žákům 

(zodpovědnost, aktivní 

hudební činnost)   

(-5)+4 (-5)+5 (-5)+3 (-5)+4   (-5)+(-4) (-5)+(-3) (-5)+(-2) (-5)+(-3) 

Nevyrovnaná úroveň 
výuky na pobočkách   

(-3)+4 (-3)+5 (-3)+3 (-3)+4   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-2) (-3)+(-3) 

Součet   44 55 33 44   -36 -33 -22 -33 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výpočet absolutní a relativní hodnoty potenciálu organizace pomocí těchto ukazatelů: 

 Orientace sil – vektorové silové pole 

      VSP = 44 + 55 + 33 + 44 – 36 – 33 – 22 – 33 = 52 

 Globální váha silového pole – celkový potenciál firmy 

GVSP = 44 + 55 + 33 + 44 + 36 + 33 + 22 + 33 = 300 

 Relativní orientace silového pole 

ROSP = VSP / GVSP * 100 

ROSP = 52 / 300 * 100 = 17,33 % 

 

Výpočet dynamiky potenciálu: 

 Abychom mohli vypočítat dynamiku potenciálu, byla provedena analýza struktury 

celkového potenciálu, na jejímž základě byla určena hodnota stabilizovaného potenciálu  

SP0 = 10. Předmětné údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 

Tabulka č. 3.6 

Výpočet dynamiky potenciálu 

 

Rok VSP GVSP = PC ROSP 

0 - 2012 52 300 17,33% 

1 - 2013 0 310 0 

         Zdroj: vlastní zpracování 

o stabilizovaný potenciál SP0 = 310 – 300 = 10 

o 2 – (10 : 300) = 2 – 0,033 = 1,967 a KPC1 = 310 : 300 = 1,033 

o 1,033 < 1,967  podmínka dynamiky není splněna. 

  

 

Celkový potenciál organizace má hodnotu 300. Orientace sil je kladná a má hodnotu 52, 

tudíž silné stránky a příležitosti převažují nad slabými stránkami a ohroženími. Relativní 

orientace potenciálu se podílí na celkovém potenciálu 17,33 %. Přestože organizace dokáže 
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vylepšit negativní ukazatele sledovaného roku, není zajištěna požadovaná dynamika 

transformace svých potenciálů pro rok 2013. 

Incidenční matice je uvedena v příloze č. 5. 

 

Síťový graf je uveden na obrázku č. 3.4. 

 

 

Obrázek č. 3.4 

Síťový graf 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Koncový potenciál           Počáteční potenciál                        Uzlový potenciál 
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6 (-3) 
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Výpočet linií potenciálu: 

 v relativní hodnotě 

8(4) + 3(4) = 8 

8(4) + 12(-3 )= 1 

8(4) + 5(-4) + 3(4) = 4 

10(-4) + 3(4) = 0 

10(-4) + 2(5) + 3(4) = 5 

10(-4) + 2(5) + 11(-3) = -2 

10(-4) + 2(5) + 4(-5) + 11(-3) = -12 

1(5) + 6(-3) = 2 

1(5) + 7(5) + 12(-3) = 7 

1(5) + 7(5) + 11(-3) = 7 

1(5) + 7(5) + 5(-4) + 3(4) = 10 

1(5) + 7(5) + 5(-4) + 2(5) + 4(-5) + 11(-3) = 6 

 

 v absolutní hodnotě 

8(4) + 3(4) = 8 

8(4) + 12(3) = 7 

8(4) + 5(4) + 3(4) = 12 

10(4) + 3(4) = 8 

10(4) + 2(5) + 3(4) = 13 

10(4) + 2(5) + 11(3) = 12 

10(4) + 2(5) + 4(5) + 11(3) = 17 

1(5) + 6(3) = 8 

1(5) + 7(5) + 12(3) = 13 

1(5) + 7(5) + 11(3) = 13 

1(5) + 7(5) + 5(4) + 3(4) = 18 

1(5) + 7(5) + 5(4) + 2(5) + 4(5) + 11(3) = 27 

 

Kritická rozvojová linie potenciálu: je nejvyšší relativní hodnota = 

1(5) + 7(5) + 5(-4) + 3(4) = 10 

Kritická obranná linie potenciálu: je nejnižší relativní hodnota = 

10(-4) + 2(5) + 4(-5) + 11(-3) = -12 
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Nejvyšší možná linie potenciálu: nejvyšší absolutní hodnota = 

1(5) + 7(5) + 5(4) + 2(5) + 4(5) + 11(3) = 27 

 

Kritická rozvojová linie potenciálu představuje ty činnosti, resp. potenciál organizace, 

který by měla organizace i nadále rozvíjet a podporovat, aby neklesl a nestal se nakonec 

slabou stránkou organizace. Mezi silné stránky patří nepochybně vstřícné vedení školy 

neustále podněcující k aktivitě v práci pedagogů i ostatních zaměstnanců zajišťující jim 

nadstandardní materiální zázemí a vybavenost učebními pomůckami. Velmi důležitá je 

spolupráce s rodiči, s učiteli okolních škol i s přestaviteli Města Hlučín, neboť organizace 

sídlí v prostorách, jejichž majitelem je právě Město Hlučín a jen s jeho pomocí může  ovlivnit 

prostory školy.  Těmto aktivitám by měla organizace věnovat náležitou pozornost a udržet je 

na dosavadní úrovni, případně je ještě zlepšit, neboť tvoří jádro organizace, bez něhož by 

nemohla fungovat. 

Kritická obranná linie potenciálu představuje aktivity, na které by se měla organizace 

zaměřit, protože organizaci ohrožují a způsobují jí značné problémy. Nejvýraznější slabou 

stránkou organizace je finanční nejistota a tento záporný potenciál je organizací jen stěží 

ovlivnitelný. Naopak může negativně ovlivnit pracovitost a kvalitu pedagogů, což by mohlo 

opět negativně ovlivnit pedagogy v důslednosti vůči žákům, ve vedení k zodpovědnosti           

a k aktivní hudební činnosti. To vše by se odrazilo v chování a postoji rodičů a žáků 

k organizaci. 

 

 

 

3.3.2    ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

 

Bodové ohodnocení potenciálu je uvedeno v následující tabulce: 
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Tabulka č. 3.7 

Bodové ocenění potenciálu 
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Vnitřní silné stránky                   

Pracovitost a kvalita 

pedagogů   

5+4 5+4 5+3   5+(-4) 5+(-3) 5+(-3) 5+(-3) 

Umístění školy   

5+4 5+4 5+3   5+(-4) 5+(-3) 5+(-3) 5+(-3) 

Dobré jméno a tradice 
školy   

5+4 5+4 5+3   5+(-4) 5+(-3) 5+(-3) 5+(-3) 

Domácí atmosféra   

4+4 4+4 4+3   4+(-4) 4+(-3) 4+(-3) 4+(-3) 

Materiální vybavenost 

školy   

4+4 4+4 4+3   4+(-4) 4+(-3) 4+(-3) 4+(-3) 

Spolupráce s městem, s 

rodiči   

4+4 4+4 4+3   4+(-4) 4+(-3) 4+(-3) 4+(-3) 

Vnitřní slabé stránky   

                

Velikost školy   

(-3)+4 (-3)+4 (-3)+3   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-3) (-3)+(-3) 

Pouze 2 vyučované 

obory   

(-3)+4 (-3)+4 (-3)+3   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-3) (-3)+(-3) 

Vyšší školné než 

konkurence   

(-3)+4 (-3)+4 (-3)+3   (-3)+(-4) (-3)+(-3) (-3)+(-3) (-3)+(-3) 

Součet   54 54 45   -18 9 9 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet absolutní a relativní hodnoty potenciálu organizace pomocí těchto ukazatelů: 

 Orientace sil – vektorové silové pole 

      VSP = 54 + 54 + 33 + 45 –18 + 9 + 9 + 9 = 195 

 Globální váha silového pole – celkový potenciál firmy 

GVSP = 54 + 54 + 33 + 45 +18 + 9 + 9 + 9 = 231 
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 Relativní orientace silového pole 

ROSP = VSP / GVSP * 100 

ROSP = 195 / 231 * 100 = 84,41 % 

 

 

Výpočet dynamiky potenciálu: 

 Abychom mohli vypočítat dynamiku potenciálu, byla provedena analýza struktury 

celkového potenciálu, na jejímž základě byla určena hodnota stabilizovaného potenciálu 

SP0 = 10. Předmětné údaje jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 

Tabulka č. 3.8 

Výpočet dynamiky potenciálu 

Rok VSP GVSP = PC ROSP 

0 - 2012 195 231 84,41% 

1 - 2013 0 241 0 

       Zdroj: vlastní zpracování 

 

o stabilizovaný potenciál SP0 = 241 – 231 = 10 

o 2 – (10 : 231) = 2 – 0,043 = 1,957 a KPC1 = 241 : 231 = 1,043 

o 1,043 < 1,957  podmínka dynamiky není splněna. 

 

Celkový potenciál organizace má hodnotu 231. Orientace sil je kladná a má hodnotu 195, 

tudíž silné stránky a příležitosti převažují nad slabými stránkami a ohroženími. Relativní 

orientace potenciálu se podílí na celkovém potenciálu 84,41 %. Přestože organizace dokáže 

vylepšit negativní ukazatele sledovaného roku, není zajištěna požadovaná dynamika 

transformace svých potenciálů pro rok 2013. 

 

Incidenční matice je uvedena v příloze č. 6. 
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Síťový graf je uveden na obrázku č. 3.5. 

 

 

Obrázek č. 3.5 

Síťový graf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Koncový potenciál             Počáteční potenciál                     Koncový potenciál 

 

 

Výpočet linií potenciálu: 

 v relativní hodnotě 

9(3) + 12(-3) + 6(3) = -3 

9(3) + 12(-3) + 1(5) + 7(4) = 9 

9(3) + 12(-3) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 14 

1(5) 
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7(4) 

12(-3) 

 

11(-3) 

4(-3) 
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10(-4) 
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9(3) + 3(5) + 7(4) = 12 

11(-3) + 6(-3) = -6 

11(-3) + 8(4) + 1(5) + 7(4) = 10 

11(-3) + 8(4) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 15 

11(-3) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 11 

11(-3) + 1(5) + 7(4) = 6 

10(-4) + 4(-3) + 5(-3) = -10 

10(-4) + 4(-3) + 6(-3) = -10 

10(-4) + 1(5) + 7(4) = 5 

10(-4) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 10 

 

 v absolutní hodnotě 

9(3) + 12(3) + 6(3) = 9 

9(3) + 12(3) + 1(5) + 7(4) = 15 

9(3) + 12(3) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 20 

9(3) + 3(5) + 7(4) = 12 

11(3) + 6(3) = 6 

11(3) + 8(4) + 1(5) + 7(4) = 16 

11(3) + 8(4) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 21 

11(3) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 17 

11(3) + 1(5) + 7(4) = 12 

10(4) + 4(3) + 5(3) = 10 

10(4) + 4(3) + 6(3) = 10 

10(4) + 1(5) + 7(4) = 13 

10(4) + 1(5) + 3(5) +7(4) = 18 

Kritická rozvojová linie potenciálu: je nejvyšší relativní hodnota = 

11(-3) + 8(4) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 15 

Kritická obranná linie potenciálu: je nejnižší relativní hodnota = 

10(-4) + 4(-3) + 5(-3) = -10 

10(-4) + 4(-3) + 6(-3) = -10 

Nejvyšší možná linie potenciálu: nejvyšší absolutní hodnota = 

11(3) + 8(4) + 1(5) + 3(5) + 7(4) = 21 
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Kritická rozvojová linie potenciálu představuje ty činnosti, resp. potenciál organizace, 

který by měla organizace i nadále rozvíjet a podporovat, aby neklesl a nestal se nakonec 

slabou stránkou organizace. Mezi silné stránky patří nepochybně pracovitost a kvalita 

pedagogů, která je garantována dalším vzděláváním pedagogických zaměstnanců, účastí              

na seminářích, školeních a přednáškách. Případné omezení příspěvků na činnost organizace 

by mohlo mít za následek omezení těchto aktivit, což by mohlo způsobit pokles 

kvalifikovanosti pedagogů. Pracovitost a kvalifikovanost zaměstnanců ovlivňuje dobré jméno 

školy a spolupráci s ostatními základními uměleckými školami.  

Kritická obranná linie potenciálu představuje aktivity, na které by se měla organizace 

zaměřit, protože organizaci ohrožují a způsobují jí značné problémy. Nejvýraznější slabou 

stránkou organizace je pravděpodobnost snížení normativů a tento záporný potenciál je 

organizací jen stěží ovlivnitelný. Případné snížení normativů by znamenalo zvýšit počet žáků 

anebo vyučovaných oborů, což by nebylo možné z důvodu velikosti prostor školy. Tudíž by 

muselo nutně dojít ke zvýšení úplaty za vzdělávání a to by způsobilo pokles 

konkurenceschopnosti. 

 

 

 

3.4 Metoda PESTLE 
 

Vzhledem ke stejnému charakteru organizací a malé územní vzdálenosti (7 km), bude 

metoda PESTLE pro obě organizace vypracována jednotně.    

 

 

3.4.1   Zpracování analýzy okolí organizace 

 

 Při zpracování PESTLE analýzy byly nejprve stanoveny relevantní oblasti 

v jednotlivých okolích: 

 politické - složení vládní koalice, politická stabilita ve volebním období, politická 

struktura krajských a místních samospráv, vliv odborů a občanských iniciativ, 

 ekonomické - cenová politika, míra inflace, nezaměstnanost, spotřeba domácností, 

dostupnost a ceny výrobních faktorů, míra ekonomického růstu, 
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 sociální - životní styl a životní úroveň obyvatelstva, struktura, úroveň vzdělání 

obyvatelstva, demografické změny, hodnotové stupnice a postoje lidí, přístup k práci    

a volnému času, 

 technologické okolí - technologická vyspělost, financování technologií a inovací, 

komunikační a infrastrukturní výhody, 

 legislativní okolí - školský zákon, vyhláška o základním uměleckém vzdělávání, 

obchodní zákoník, zákoník práce, daňové předpisy, zákon o účetnictví, 

 ekologické okolí - ochrana vod a ovzduší, zacházení s odpady. 

 

Dále byla stanovena požadovaná hloubka analýzy a zkoumán byl vliv relevantních 

oblastí na danou organizaci, proměnlivost zkoumaného okolí v čase a jeho vazba na jiné 

okolí. Všechny relevantní údaje jsou shrnuty v tabulce a uvedeny v příloze č. 7. 

 

  

3.4.2   Vyhodnocení PESTLE analýzy 

 

Na základě provedené podrobné analýzy byl vyhodnocen současný stav: 

 politické okolí - politická scéna v ČR i v Moravskoslezském kraji je relativně 

stabilizována, strany mají srovnatelný program a podporují školskou reformu; 

vyjednávací síla školských odborů a asociací je velká, 

 ekonomické okolí - vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji se dá vyvodit, že 

neklesne životní úroveň rodin s dětmi a rodiče budou investovat do vzdělání dětí, 

 sociální okolí  - klesá počet narozených dětí, což se projevuje slabšími ročníky; roste 

vzdělanost obyvatelstva; rodiče mají zájem o plnohodnotné trávení volného času dětí, 

 technologické okolí - nutnost dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti výuky 

multimediální komunikace a tvorby z důvodu výrazného nárůstu technologií, 

 legislativní  okolí - situace je uspokojivá dle výsledků jednání odborů s představiteli 

vlády; zásadní změny se nepřipravují; není ohrožena úroveň vzdělávání v ZUŠ, 

 ekologické okolí – nejsou kladeny zvláštní požadavky pro organizace působící 

v oblasti školství; jedná se o dodržování základních zásad nakládání s odpadem, 

třídění odpadu a využívání sběrných nádob 
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3.5   Metoda komparace    

 

Abychom mohli tuto metodu aplikovat, je třeba nejprve definovat srovnávací bázi. 

Budou ji tvořit tato hlediska: 

 přepočtený počet zaměstnanců, 

 počet vyučovaných uměleckých oborů,  

 počet žáků,  

 výše příspěvku na provoz organizace poskytnutých ze státního rozpočtu,  

 výše úplaty za vzdělávání žáků, 

 celkový potenciál, 

 relativní orientace silového pole, 

 organizační struktura. 

Srovnávací báze je uvedena tabulce č. 3.9. 

 

Tabulka č. 3.9 

Srovnávací tabulka  

Položky srovnávací báze 
ZUŠ Ostrava-

Petřkovice ZUŠ Hlučín 

Počet zaměstnanců 10,292 31,739 

Počet oborů 2 4 

Počet žáků 221 766 

Výše příspěvku zřizovatele 4 019 000 12 028 000 

Výše úplaty za vzdělávání 669 068 1 708 354 

Zisk po zdanění 142 100 259 649 

Celkový potenciál 231 300 

ROSP 84,41 17,33 

Organizační struktura:     

ředitel ANO ANO 

statutární zástupce NE ANO 

ekonom NE ANO 

sekretářka ANO ANO 

                     Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů organizací 
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Legenda:  

Počet zaměstnanců = přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 dle statistického výkazu 

Počet oborů = počet vyučovaných uměleckých oborů,  

Počet žáků = průměrný počet žáků ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012 dle statistického 

výkazu, 

Výše příspěvku = výše transferových plateb poskytnutých ze státního rozpočtu 

prostřednictvím zřizovatele, 

Výše úplaty za vzdělávání = výše plateb rodičů a zákonných zástupců žáků za vzdělávání 

v ZUŠ, 

Celkový potenciál = potenciál dle bodového ocenění SWOT analýzy,  

ROSP = relativní orientace silového pole,  

Organizační struktura = vybrané kategorie zaměstnanců. 

 Organizace budou komparovány na základě těchto ukazatelů:  

 výše příspěvku na žáka, 

 výše příspěvku na zaměstnance, 

 výše úplaty na žáka, 

 výše úplaty na zaměstnance, 

 zisk na žáka, 

 zisk na zaměstnance. 

Tabulka č. 3.10 

Přehled ukazatelů 

Ukazatel   
ZUŠ Ostrava-

Petřkovice ZUŠ Hlučín Rozdíl 

Výše příspěvku  

na žáka 18 185,52 15 702,35 2 483,17 

na zaměstnance 390 497,47 378 965,94 11 531,53 

Výše úplaty 

na žáka 3 027,46 2 230,23 797,23 

na zaměstnance 65 008,55 53 825,07 11 183,48 

Zisk po zdanění 

na žáka 0,38 0,02 0,36 

na zaměstnance 8,20 0,55 7,66 

Velikost organizace dle počtu 

žáků 0,32     

zaměstnanců 0,29     

Zdroj: Vlastní výpočty z interních dokumentů organizací 
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Metodou komparace bylo na základě srovnávací báze zjištěno, že základní rozdíl mezi 

subjekty je ve velikosti organizace. Od velikosti organizace se odvíjí jak počet zaměstnanců    

a počet žáků tak i velikost příspěvku zřizovatele a výše úplaty za vzdělávání. Pokud srovnáme 

velikost ZUŠ Ostrava-Petřkovice k velikosti ZUŠ Hlučín podle počtu žáků a zaměstnanců, 

zjistíme, že ZUŠ Ostrava-Petřkovice tvoří zhruba jednu třetinu ZUŠ Hlučín. V ZUŠ Ostravě-

Petřkovicích není jmenován statutární zástupce ředitele školy a funkce ekonoma není 

vykonávána vlastním zaměstnancem ale externí firmou. Provedená SWOT analýza prokázala, 

že celkový potenciál je v obou organizacích srovnatelný, kdežto relativní orientace silového 

pole je 4,87 krát nižší. Přesto jsou u ZUŠ Ostrava-Petřkovice vykázány vyšší hodnoty u výše 

příspěvku, výše úplaty za vzdělávání a výše čistého zisku na žáka i zaměstnance než u ZUŠ 

Hlučín. Svědčí to o ekonomičtějším využívání svěřených prostředků. Počet vyučovaných 

oborů nemá na nic vliv. 
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4.   Návrhy a doporučení  
 

 

S ohledem na výsledky PESTLE a SWOT analýzy bude definováno poslání, sdílené 

hodnoty, vize a základní strategické cíle, které budou rozpracovány ve strategickém plánu.  

Vzhledem ke stejnému charakteru organizací a malé územní vzdálenosti, bude poslání, 

sdílené hodnoty a vize definovány pro obě organizace jednotně.  

 

 

4.1   Definice poslání, sdílených hodnot, vize   

 

Poslání: 

Poskytujeme umělecké vzdělávání žákům dle platných učebních dokumentů s odborně 

kvalifikovanými pedagogy a vynikajícím materiálním a technickým zabezpečením.  

My umění učíme, Vy sklízíte potlesk! 

 

Sdílené hodnoty: 

 Rozvíjení talentu žáků s ohledem na jejich schopnosti a potřeby 

 Mravní a estetická výchova žáků 

 Pěstování morálních vlastností a pracovních návyků žáků 

 Budování otevřeného, přátelského a kulturního prostředí 

 Individuální přístup k žákům 

 

Vize: 

Chceme patřit ke špičce v uměleckém vzdělávání nejen ve svém regionu. Cílem je podílet se 

na vytváření uměleckých prožitků žáků a uplatnění jejich potenciálu. Soustavnou uměleckou 

činností budeme v žácích pěstovat morální vlastnosti a pracovní návyky, které spoluutvářejí 

jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě. Budujeme otevřené, přátelské, kulturní 

prostředí, kde vládne školní klima charakterizované optimizmem a vzájemnou důvěrou mezi 

učiteli i žáky školy. Chceme spolupracovat s dalšími i mezinárodními vzdělávacími 

institucemi. Dosahovanou úroveň vzdělávání si chceme nejen udržovat, ale i zvyšovat.  
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4.2   Strategický plán 

 

Návrh strategického plánu bude zpracován v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje na léta 2012 – 2016
27

.      

Pro tvorbu krajského dlouhodobého záměru pro následující období je východiskem především  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2008, na nějž nový záměr 

navazuje a  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

2011 – 2015
28

, který vymezuje strategické tendence, cíle a rámcová kritéria rozvoje 

regionálního školství pro dané období. Tento dokument je současně zpracován v souladu        

s dalšími klíčovými strategickými dokumenty kraje. Jedná se zejména o Strategii rozvoje 

Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016,  Program rozvoje kraje 2010 – 2012                

a jednotlivé koncepce v resortu školství, mládeže a sportu.   

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 – 2015 vedle 

identifikace rozvojových priorit pro jednotlivé oblasti a stupně vzdělávání vymezuje 

následující podporované oblasti:  

 Optimalizace nabídky vzdělávání,  

 Podpora pedagogickým pracovníkům,  

 Rovné příležitosti ve vzdělávání,   

 Systém poradenství ve školství,  

 Ústavní a ochranná výchova,   

 Další vzdělávání,   

 Zefektivnění fungování státní správy a samosprávy ve školství. 

 

Cíle základního uměleckého vzdělávání: 

 utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce 

umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení,  

                                              

27 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Moravskoslezského kraje na léta 2012 – 2016 [online]. MSK [8. 2. 2012]. Dostupné z: 

 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/sk/dz-msk-11_10_13_00.pdf 

 
28

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 – 2015 [online]. MŠMT [8. 2. 2012]. Dostupné z: 

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-

1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/sk/dz-msk-11_10_13_00.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-1?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br
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 poskytnout žákům základy vzdělávání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem         

na jejich potřeby a možnosti, 

 připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných 

školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně      

pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, 

 motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního 

a pracovního klimatu. 

 

 

 

4.2.1   Strategický plán základní umělecké školy na období let 2012-2016 

 

Základní umělecké školy nabízejí dětem a mládeži možnost smysluplně využít svůj 

volný čas a aktivně se vzdělávat v oblasti umění. Kladou důraz na individuální přístup a snaží 

se o moderní metody výuky, které v přátelském prostředí pomáhají rozvíjet tvořivost                   

a schopnosti každého žáka. Cílem vzdělávání je ovlivnění osobnosti člověka tak, aby zaujal  

kladný celoživotní vztah k umění, měl radost z poznávání světa prostřednictvím umění a je 

schopen se aktivně, tvořivě a samostatně projevit. 

 

Základní prvky strategického plánu: 

 udržet zájem veřejnosti o vzdělávací nabídku školy, 

 zachovat dobré jméno a tradice školy, 

 implementace školního vzdělávacího programu od 1.9.2012, 

 systematicky vytvářet podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu, 

 zaměřit se na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

 zvýšit úroveň výuky na pobočkách, 

 zapojení školy do projektových aktivit a dotačních programů Artprogram, 

 zajistit plnění finančních plánů s kladným výsledkem hospodaření, 

 rozvinout spolupráci se ZUŠ mimo Moravskoslezský kraj, 

 rozvinout mezinárodní spolupráci (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko), 

 spolupráce se zřizovatelem, obcemi, rodiči a dalšími občanskými aktivitami, 

 získání dalších učeben pro výuku žáků 

 podpora a motivace k dalšímu vzdělávání pracovníků, 



69 

 

 zvyšovat gramotnost pedagogů v oblasti ICT a aplikovat ICT ve výuce, 

 postupné omlazování pedagogického sboru, 

 zachovat domácí atmosféru, 

 dovybavení učebny výtvarného oboru a hudební nauky o interaktivní tabuli, 

 nákup nového pianina a postupné nahrazování starších klávesových nástrojů, 

 další zkvalitňování prostředí pro výuku, 

 výrazná prezentace školy na veřejnosti. 

 

 

 

4.3   Strategické cíle a strategie 

 

 

 4.3.1   ZUŠ Hlučín 

 

Strategické cíle 

 poskytnout vzdělávání maximálnímu počtu žáků do roku 2016, limit je stanoven 

zřizovatelem a činí 780 žáků 

 zvýšit kvalitu vzdělávání zavedením školního vzdělávacího programu od roku 2012 

 zajistit kvalitu vzdělávání pomocí dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců 

prostřednictvím akreditovaných seminářů v letech 2012 - 2016 

 získat ocenění v ústředních kolech soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/2013, což bude 

splněno umístěním našich žáků do 3. místa anebo získáním čestného uznání 

 stanovit úplatu za vzdělávání pro školní rok 2012/2013 maximálně na Kč 2 400 

v hlavním oboru 

 

Strategie 

 poskytnout vzdělávání maximálnímu počtu žáků do roku 2013, limit je stanoven 

zřizovatelem a činí 780 žáků, v současné době je vyučováno 766 žáků.   

 

Strategie spočívá:  

 v přijímání žáků různých věkových kategorií 
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 ve stanovení výše úplaty za vzdělávání: 

 zavedením kvalitního školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2012  

 

 

4.3.2   ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

 

Strategické cíle 

 poskytnout vzdělávání maximálnímu počtu žáků do roku 2016, limit je stanoven 

zřizovatelem a činí 235 žáků 

 zvýšit kvalitu vzdělávání zavedením školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2012 

 zajistit kvalitu vzdělávání pomocí dalšího vzdělávání pedagogických zaměstnanců 

prostřednictvím akreditovaných seminářů v letech 2012 - 2016 

 získat ocenění v ústředních kolech soutěží ZUŠ ve školním roce 2012/2013, což bude 

splněno umístěním našich žáků do 3. místa anebo získáním čestného uznání 

 stanovit úplatu za vzdělávání pro školní rok 2012/2013 maximálně na Kč 3 200 

v hlavním oboru 

 

Strategie 

 poskytnout vzdělávání maximálnímu počtu žáků do roku 2013, limit je stanoven 

zřizovatelem a činí 235 žáků, v současné době je vyučováno 221 žáků.   

 

Strategie spočívá:  

 v přijímání žáků různých věkových kategorií 

 ve stanovení výše úplaty za vzdělávání: 

 zavedením kvalitního školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2012  
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4.4  Směrnice o vnitřní kontrolní činnosti 

 

4.4.1   ZUŠ Hlučín 

 

 V rámci provedené analýzy dat byly zjištěny 2 zásadní nedostatky v oblasti vnitřního 

kontrolního systému:  

 v organizaci není realizována následná kontrola,  

 ve směrnici o vnitřní kontrolní činnosti není definována zastupitelnost funkcí správce 

rozpočtových prostředků a hlavní účetní, což znamená nefunkčnost systému v případě 

pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené či jiné nenadálé situace.  

 

Navržená opatření k realizaci následné kontroly: 

 ředitelka školy případně statutární zástupce ředitelky školy (jakožto příkazce operace)  

provede v měsíci dubnu, červenci, říjnu a lednu následnou kontrolu šesti náhodně 

vybraných dokladů. Prověřeno bude, zda byla dodržena náplň předběžné a průběžné 

kontroly, vyhodnotí se skutečnosti rozhodné pro hospodaření s veřejnými prostředky 

při zajišťování stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,  

 dále bude vyhodnoceno, zda opatření přijatá k odstranění, zmírnění nebo předcházení 

rizik v minulosti jsou kontrolovanými osobami plněna,  

 o provedené kontrole bude sepsán protokol viz příloha č. 8. 

 

Navržená opatření k definování zastupitelnosti funkcí správce rozpočtových prostředků            

a hlavní účetní:  

 do funkce správce rozpočtových prostředků bude pověřena druhá osoba, a to vedoucí 

klavírní sekce; vzor pověření je uveden v příloze č. 9, 

 funkce hlavní účetní bude v nenadálých situacích svěřena externí firmě, se kterou 

bude uzavřena smlouva o výkonu funkce hlavní účetní; vzor smlouvy je uveden 

v příloze č. 10 
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4.4.2   ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

 

 V rámci provedené analýzy dat byl zjištěn jeden zásadní nedostatek v oblasti vnitřního 

kontrolního systému:  

 ve směrnici o vnitřní kontrolní činnosti není definována zastupitelnost funkce správce 

rozpočtových prostředků, což znamená nefunkčnost systému v případě pracovní 

neschopnosti, čerpání řádné dovolené či jiné nenadálé situace.  

 

Navržená opatření k definování zastupitelnosti funkcí správce rozpočtových prostředků:                

 do funkce správce rozpočtových prostředků bude pověřena druhá osoba, a to vedoucí 

akordeonové sekce; vzor pověření je uveden v příloze č. 9. 
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5. Závěr 
 

Téma diplomové práce jsem si zvolila, abych získala ucelené informace o interních 

předpisech příspěvkových organizací, o jejich strategii, potenciálu i možnostech dalšího 

vývoje. Cílem mé práce bylo na konkrétním příkladu příspěvkových organizací územních 

samosprávných celků analyzovat interní předpisy se zaměřením na dlouhodobý strategický 

plán a vnitřní kontrolní systém. V práci byly porovnány dva samostatné subjekty z oblasti 

školství, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a to Základní umělecká škola Pavla 

Josefa Vejvanovského Hlučín a Základní umělecká škola v Ostravě-Petřkovicích. 

 

 V teoretické části jsou uvedeny všeobecné informace o příspěvkových organizacích,     

o strategii a řízení, o vnitřním kontrolním systému a o vybraných analytických metodách.       

V praktické části je provedena a vyhodnocena analýza vybraných dokumentů platných      

k 31. 12. 2011, SWOT analýza, jenž byla základem pro výpočet potenciálů organizací, 

incidenční matice, metoda PESTLE a metoda komparace. Na základě výsledků analýz jsou 

vypracovány návrhy a doporučení pro jednotlivé organizace.  

 

Strategický plán činnosti školy nebo školského zařízení nebyl vedoucím organizace 

zpracován ani v jedné z pozorovaných organizací, proto je součástí mé práce na základě 

výsledků PESTLE a SWOT analýzy definice poslání, sdílených hodnot, vize a návrh 

strategického plánu na období let 2012 – 2016, který je pro obě organizace shodný z důvodu 

stejného charakteru organizací a malé územní vzdálenosti. Strategické cíle a strategie je 

zpracována pro jednotlivé organizace odlišně.  

 

 Směrnice o vnitřní kontrolní činnosti vykazovaly 2 zásadní nedostatky v oblasti 

vnitřního kontrolního systému spočívající v nerealizování následné kontroly a nedefinování 

zastupitelnosti funkcí správce rozpočtových prostředků a hlavní účetní, což znamená 

nefunkčnost systému v případě pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené či jiné 

nenadálé situace. Proto byl proveden návrh opatření k realizaci následné kontroly včetně 

vzoru protokolu o provedené následné kontrole a návrh opatření k definování zastupitelnosti 

funkcí správce rozpočtových prostředků a hlavní účetní včetně vzoru pověření k výkonu 

funkce správce rozpočtových prostředků a vzoru smlouvy o výkonu funkce hlavní účetní. 
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Základní umělecká škola P. J. Vejvanovského dle výsledků SWOT analýzy by měla 

zaujmout ofenzivní strategii – strategii využití, což znamená zaměřit se na využívání silných 

stránek organizace ke zhodnocení příležitostí identifikovaných ve vnějším prostředí. Znamená 

to především využít silné stránky „vstřícné vedení, neustále podněcující k aktivitě v naší 

práci“, „materiální vybavenost školy“ a „pracovitost a kvalita pedagogů“ ke zhodnocení 

vnějších příležitostí „spolupráce s městem, s rodiči, s učiteli okolních škol“ a „prezentace na 

webových stránkách“ tak, aby se tyto příležitosti staly vnitřní silnou stránkou organizace. 

Provedenými výpočty potenciálů bylo zjištěno, že celkový potenciál organizace má hodnotu 

300. Orientace sil je kladná a má hodnotu 52, tudíž silné stránky a příležitosti převažují        

nad slabými stránkami a ohroženími. Relativní orientace potenciálu se podílí na celkovém 

potenciálu 17,33 %. Přestože organizace dokáže vylepšit negativní ukazatele sledovaného 

roku, není zajištěna požadovaná dynamika transformace svých potenciálů pro rok 2013. 

Kritická rozvojová linie potenciálu představuje ty činnosti, resp. potenciál organizace, který 

by měla organizace i nadále rozvíjet a podporovat, aby neklesl a nestal se nakonec slabou 

stránkou organizace. Mezi silné stránky patří nepochybně vstřícné vedení školy neustále 

podněcující k aktivitě v práci pedagogů i ostatních zaměstnanců zajišťující jim nadstandardní 

materiální zázemí a vybavenost učebními pomůckami. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči,  

s učiteli okolních škol i s přestaviteli Města Hlučín, neboť organizace sídlí v prostorách, 

jejichž majitelem je právě Město Hlučín a jen s jeho pomocí může  ovlivnit prostory školy.  

Těmto aktivitám by měla organizace věnovat náležitou pozornost a udržet je na dosavadní 

úrovni, případně je ještě zlepšit, neboť tvoří jádro organizace, bez něhož by nemohla 

fungovat. Kritická obranná linie potenciálu představuje aktivity, na které by se měla 

organizace zaměřit, protože organizaci ohrožují a způsobují jí značné problémy. 

Nejvýraznější slabou stránkou organizace je finanční nejistota a tento záporný potenciál je 

organizací jen stěží ovlivnitelný. Naopak může negativně ovlivnit pracovitost a kvalitu 

pedagogů, což by mohlo opět negativně ovlivnit pedagogy v důslednosti vůči žákům,            

ve vedení k zodpovědnosti a k aktivní hudební činnosti. To vše by se odrazilo v chování          

a postoji rodičů a žáků k organizaci. 

 

Základní umělecká škola v Ostravě-Petřkovicích by měla rovněž zaujmout ofenzivní 

strategii. Znamená to především využít silné stránky „pracovitost a kvalita pedagogů“, „dobré 

jméno a tradice školy“ a „materiální vybavenost školy“ ke zhodnocení vnějších příležitostí 

„spolupráce s jinými ZUŠ“ a „semináře, školení, přednášky“ tak, aby se tyto příležitosti staly 
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vnitřní silnou stránkou organizace. Provedenými výpočty potenciálů bylo zjištěno, že celkový 

potenciál organizace má hodnotu 300. Orientace sil je kladná a má hodnotu 52, tudíž silné 

stránky a příležitosti převažují nad slabými stránkami a ohroženími. Relativní orientace 

potenciálu se podílí na celkovém potenciálu 17,33 %. Přestože organizace dokáže vylepšit 

negativní ukazatele sledovaného roku, není zajištěna požadovaná dynamika transformace 

svých potenciálů pro rok 2013. Kritická rozvojová linie potenciálu představuje ty činnosti, 

resp. potenciál organizace, který by měla organizace i nadále rozvíjet a podporovat, aby 

neklesl a nestal se nakonec slabou stránkou organizace. Mezi silné stránky patří nepochybně 

pracovitost a kvalita pedagogů, která je garantována dalším vzděláváním pedagogických 

zaměstnanců, účastí na seminářích, školeních a přednáškách. Případné omezení příspěvků     

na činnost organizace by mohlo mít za následek omezení těchto aktivit, což by mohlo 

způsobit pokles kvalifikovanosti pedagogů. Pracovitost a kvalifikovanost zaměstnanců 

ovlivňuje dobré jméno školy a spolupráci s ostatními základními uměleckými školami. 

Kritická obranná linie potenciálu představuje aktivity, na které by se měla organizace zaměřit, 

protože organizaci ohrožují a způsobují jí značné problémy. Nejvýraznější slabou stránkou 

organizace je pravděpodobnost snížení normativů a tento záporný potenciál je organizací jen 

stěží ovlivnitelný. Případné snížení normativů by znamenalo zvýšit počet žáků anebo 

vyučovaných oborů, což by nebylo možné z důvodu velikosti prostor školy. Tudíž by muselo 

nutně dojít ke zvýšení úplaty za vzdělávání a to by způsobilo pokles konkurenceschopnosti.  

 

Na základě provedené PESTLE analýzy byl vyhodnocen současný stav: 

 politické okolí - politická scéna v ČR i v Moravskoslezském kraji je relativně 

stabilizována, strany mají srovnatelný program a podporují školskou reformu; 

vyjednávací síla školských odborů a asociací je velká, 

 ekonomické okolí - vzhledem k příznivému ekonomickému vývoji se dá vyvodit, že 

neklesne životní úroveň rodin s dětmi a rodiče budou investovat do vzdělání dětí, 

 sociální okolí  - klesá počet narozených dětí, což se projevuje slabšími ročníky; roste 

vzdělanost obyvatelstva; rodiče mají zájem o plnohodnotné trávení volného času dětí, 

 technologické okolí - nutnost dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti výuky 

multimediální komunikace a tvorby z důvodu výrazného nárůstu technologií, 

 legislativní  okolí - situace je uspokojivá dle výsledků jednání odborů s představiteli 

vlády; zásadní změny se nepřipravují; není ohrožena úroveň vzdělávání v ZUŠ, 
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 ekologické okolí – nejsou kladeny zvláštní požadavky pro organizace působící 

v oblasti školství; jedná se o dodržování základních zásad nakládání s odpadem, 

třídění odpadu a využívání sběrných nádob 

 

Metodou komparace bylo na základě srovnávací báze zjištěno, že základní rozdíl mezi 

subjekty je ve velikosti organizace. Od velikosti organizace se odvíjí jak počet zaměstnanců    

a počet žáků tak i velikost příspěvku zřizovatele a výše úplaty za vzdělávání. Pokud srovnáme 

velikost ZUŠ Ostrava-Petřkovice k velikosti ZUŠ Hlučín podle počtu žáků a zaměstnanců, 

zjistíme, že ZUŠ Ostrava-Petřkovice tvoří zhruba jednu třetinu ZUŠ Hlučín. Provedená 

SWOT analýza prokázala, že celkový potenciál je v obou organizacích srovnatelný, kdežto 

relativní orientace silového pole je 4,87 krát nižší. Přesto jsou u ZUŠ Ostrava-Petřkovice 

vykázány vyšší hodnoty u výše příspěvku, výše úplaty za vzdělávání a výše čistého zisku      

na žáka i zaměstnance než u ZUŠ Hlučín. Svědčí to o ekonomičtějším využívání svěřených 

prostředků. Počet vyučovaných oborů nemá na nic vliv. 

 

 Ze zpracování mé práce a zvláště pak z její praktické části vyplývá, že cíle byly 

naplněny, byl posouzen současný stav interních předpisů se zaměřením na dlouhodobý 

strategický plán a vnitřní kontrolní systém organizací z hlediska formálnosti, věcnosti, 

správnosti a úplnosti a byly vypracovány návrhy a doporučení pro jednotlivé organizace.
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