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1 ÚVOD 

Vzdělávací proces ve všech zemích světa patří do kategorie velice důležité oblasti 

veřejného sektoru. Vzdělání jako takové, má významný vliv na tvorbu lidského 

kapitálu, jenž je základním stavebním kamenem ekonomického rozvoje v každé 

vyspělé společnosti. Všechny novodobé a vyspělé státy připisují vzdělávání obrovský 

vliv, jelikož úroveň vzdělání ve státě má vliv nejen na hospodaření daného státu, 

ale součastně ovlivňuje kulturní i sociální rozvoj státu. Veškeré úsilí, jež člověk 

věnuje vzdělání se jemu i celé společnosti vrátí. Z čehož plyne, že vzdělání 

je důležitou cenností jednotlivých lidských bytostí, ale i společnosti jako celku.  

Školství a vzdělávání v rámci České republiky má dlouholetou a hojnou historii, 

jenž zahrnuje množství reforem a změn.  

V nynější době je nárok na bezplatné vzdělávání v základních a středních školách 

zajištěno přímo ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., respektive Listinou základních práv 

a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Tento výčet škol v rámci České republiky 

není úplný. Dále je zde eventualita studia na vyšších odborných a vysokých školách. 

Ovšem ani v tomto okamžiku by vzdělávání nemělo končit. Vzdělávání, prohlubování 

svých znalostí a dovedností by mělo pokračovat po celý život. Toto je  významným 

bohatstvím každého člověka.  

Tématem diplomové práce jsou Faktory hospodaření příspěvkových organizací 

města v oblasti školství. Cílem práce je zjištění, jaké faktory nejvíce působí 

na hospodaření základních škol, jež jsou zřizovány obcí, respektive městem 

Mohelnice. Toto město zřizuje dvě základní školy, jednu na Mlýnské a druhou 

na Vodní ulici.  

V práci je použita především metoda popisu a aplikované systémové analýzy, 

která je použita v analytické části diplomové práce. Výsledek práce je zaměřen 

na potvrzení či vyvrácení hypotézy: „Náklady a výnosy základních škol na jednoho 

žáka jsou srovnatelné.“ 

Druhá kapitola je v začátku zaměřena na popis neziskových organizací včetně právní 

úpravy, jejich vymezení v oblasti národního hospodářství a jejich členění 

dle jednotlivých hledisek v rámci národního hospodářství. Dále s ohledem 

na zaměření diplomové práce jsou popisovány příspěvkové organizace. Nejdříve 

obecně, včetně základních znaků, právní úpravy a zřizovatele. Tím se dostává 

diplomová práce k rozdělení příspěvkových organizací (dále jen PO) na organizace 



5 
 

zřizované územními samosprávnými celky, čímž může být obec nebo kraj, 

a na ty, jež jsou zřizovány organizačními samosprávnými celky. V této práci 

je věnován prostor, s ohledem na zaměření práce, hlavně prvně zmiňovaným 

organizacím.  

Diplomová práce je zaměřena na příspěvkové organizaci zřizované územními 

samosprávnými celky. Tyto jsou zřizovány na základě zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto zákoně jsou vyjmenované všechny důležité informace týkající se jejich 

zakládání, hospodaření, ale i zániku. Dalším důležitým okamžikem této kapitoly 

je zaměření na finanční hospodaření příspěvkové organizace, a to včetně fondového 

hospodaření. V závěrečné části této kapitoly jsou uvedeny finanční aspekty 

příspěvkové organizace v oblasti školství. 

Začátek třetí kapitoly poskytuje nejprve prostor pro zdroje financování škol, 

hlavně zejména financování zřizovatelem, respektive městem. Posléze je proveden 

podrobný popis první analyzované školy. První je základní škola na Mlýnské ulici, 

pak základní škola na Vodní ulici. Ve všech školách je proveden rozbor hospodaření 

za rok 2009-2011. Analýzy hospodaření jsou provedeny na nákladech, výnosech, 

výsledcích hospodaření, fondovém hospodaření a přijatých dotací.  

Ve čtvrté kapitole je provedeno zhodnocení hospodaření základních škol, komparace 

nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za jednotlivé roky v daném období.  

Na analýzu a komparaci v druhé a třetí kapitole se použijí vnitřní dokumenty 

základních škol, zejména pak výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát, účetní rozvaha, 

finanční plány a fondové hospodaření. 

V závěrečné kapitole je celá problematika diplomové práce sumarizována.  
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2 VZNIK A ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH 

ORGANIZACÍ  

Tato kapitola se zabývá teoretickou oblastí problému diplomové práce. 

Do této oblasti patří obecná charakteristika neziskových organizací, jejich vymezení 

v národním hospodářství, členění dle jednotlivých hledisek v rámci národního 

hospodaření, v důsledku zaměření diplomové práce, jsou popsány příspěvkové 

organizace spadající do problematiky neziskových organizací, konkrétně 

na příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky.  

2.1 Neziskové organizace 

Druhá kapitola se zabývá pojmem nezisková organizace (dále jen NO), přesněji 

vymezením těchto organizací v národním hospodářství včetně jejich právní úpravy.  

NO nejsou, a ani nebyly založeny, za účelem výnosu, respektive zisku. 

Tato skutečnost vyplývá již z názvu organizací. Všechny tyto organizace 

jsou zakládány za konkrétním účelem, a úkol každé NO nám stanovuje, 

oč tato usiluje. Úděl organizace zároveň udává směr její činnosti. 

Když se NO probere podrobněji, zjistí se, že tyto organizace jsou většinou zakládány 

v neziskovém (netržním) sektoru (podrobněji viz obr. 2.1). Subjekty v tomto sektoru 

získávají prostředky pro svoji činnost z přerozdělovacích procesů. Produkují většinou 

smíšené statky. Jak již bylo zmíněno, cílem není zisk, ale realizace poslání, 

mající zpravidla podobu veřejné služby. 

Poslání NO je její vizitkou. Je velkou pomocí jednak v orientaci pro organizaci 

samotnou, tak i pro její okolí.1 

Nezisková organizace podle L. Salamona: „Neziskové organizace jsou právnické 

osoby, které jsou subjekty soukromého práva, nerozdělují případně vytvořený zisk 

mezi své zakladatele ani členy svých orgánů, jsou samosprávné a jsou nadány 

vysokou mírou dobrovolnosti“.2 

Další možnost jak si charakterizovat NO nabízí pan Ing. Petr Boukal, Ph.D. : 

„Neziskové organizace jsou subjekty, jejichž primárním cílem je dosažení přímého 

                                                           
1
 PLAMÍNEK, Jiří, Vladimír SVATOŠ, Jindřiška HLEDÍKOVÁ, Petr BABOUČEK, Pavla JANDÁKOVÁ a 

Josef ZETĚK. Řízení neziskových organizací. 1.vyd. Praha: Nadace Lotos, 1996. ISBN 978-80-7325-
123-9.  
2
 NOVÁKOVÁ, Martina. Zastupitelská demokracie a nevládní organizace. Dostupné z http://www.e-

polis.cz/politicke-teorie/211-zastupitelska-demokracie-a-nevladni-organizace.html#_ftn16 [on-line 
březen 2008] 
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užitku prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce statků, 

přičemž hlavním motivem jejich činnosti není tvorba zisku k přerozdělení mezi jejich 

vlastníky, správce nebo zakladatele. Neziskové organizace mohou zisk vytvořit, 

ale musí jej zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejich cílů“.3 

2.2 Vymezení neziskových organizací v národním hospodářství 

Národní hospodářství (dále jen NH) je možno dělit dle různých měřítek, 

např. dle odvětví, vlastnictví nebo sektoru, atd. 

Aby bylo možné pochopit, jak NO fungují, je důležité se zmínit o možnosti členění z 

hlediska financování, což podrobněji je uvedeno na  obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 Členění národního hospodářství z hlediska financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STRECKOVÁ, Yvonne, Ivan MALÝ a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Praha: Computer 

Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. 

 

V NH je celá řada různých měřítek kategorizace, podle nichž je možno členit 

tuto oblast.  

 

                                                           
3
 BOUKAL, Petr, Hana VÁVROVÁ a Jiří NOVOTNÝ. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 

Pracovní sešit. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003.  ISBN 80-245-0792-7.  

Veřejný sektor 

 

Národní hospodářství 

Soukromý sektor Sektor domácností 

Ziskový (tržní) sektor Neziskový (netržní) sektor 
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Neziskové organizace mohou být členěny dle následujících principů:  

a) dle principu financování: 4  

 ziskový (tržní) sektor – jak již název vypovídá, jedná se o oblast, 

kde se nachází subjekty, jejichž hlavní cíl je maximalizace zisku. Činitelé v tomto 

sektoru dotují svou činnost nejen z vlastních zdrojů, ale zároveň se jim naskytuje 

možnost využít i zdroje cizí, 

 neziskový (netržní) sektor – do této oblasti spadají takové ekonomické 

subjekty, jejichž hlavním cílem není maximalizace zisku, jak tomu bylo v předešlé 

oblasti, ale maximalizace užitku, jež je představován veřejnou službou. Spadají 

sem ti, kteří získávají prostředky tzv. přerozdělovacími procesy, 

 veřejný sektor – neboli neziskový veřejný sektor, je oblast NH, 

která je financována z veřejných zdrojů. Z toho důvodu je vedena veřejnou 

správou (dále jen VS), rozhoduje se zde veřejnou volbou a zároveň podléhá 

veřejné kontrole, 

 neziskový soukromý sektor (tzv. třetí sektor) – oblast NH, jež je financována 

ze soukromých prostředků fyzických osob (dále jen FO) nebo právnických 

osob (dále jen PrO), ovšem příspěvek z veřejných financí není vyloučen. 

Jejich hlavním cílem není výnos z vkladu nýbrž užitek. Tyto FO a PrO se rozhodly 

vložit finanční prostředky do oblasti podnikání, i když je zřejmé, že tato oblast 

neponese žádný zisk, 

 sektor domácností – je to oblast NH, který je významný pro vytváření 

občanské společnosti. Kvalita této společnosti je důležitá ve zpětné vazbě 

pro kvalitu NO.5 

b) dle vlastnictví:  

 veřejný – oblast NH, jež je zastoupena státem, konkrétněji institucemi 

VS a samosprávy, včetně aktivit v různorodých oblastech života, 

 soukromý – oblast NH, kam patří vše, co není zastoupeno ve veřejném 

sektoru.  

                                                           
4
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Organizace neziskového sektoru; Základy ekonomiky a řízení. 2 

vyd. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5.  
5
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. 

Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.  
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c) dle míry formalizace:  

 formální sektor – oblast NH, kterou tvoří domácnosti vstupující na trh mající 

za cíl uspokojení svých potřeb,  

 neformální sektor – oblast NH, jež je tvořena veškerými orgány a podniky 

poskytující zaměstnání občanům. Tito získanou odměnu za práci (mzdu) posléze 

použijí k uspokojení svých potřeb. 

d) dle globálního charakteru poslání: 

 organizace veřejně prospěšné - tyto poskytují služby široké veřejnosti, odtud 

název veřejně prospěšné organizace (např. charita, ekologie, veřejná správa, 

vzdělání, zdravotnictví), 

 organizace vzájemně prospěšné – založeny za účelem vzájemné podpory 

skupin občanů i PrO majíc společný zájem. Jejich poslání je uspokojování vlastních 

zájmů a VS dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti, 

konkrétně neodporují zájmům druhých občanů a PrO (např. profesní komory, 

ochrana zájmů skupin, aktivity v kultuře). 

e) dle zakladatele: 

 organizace založené VS: 

 státní správa (např. ministerstvo, ústřední úřad státní správy), 

 samospráva (obec, kraj), 

 organizace založené FO nebo PrO (např. nadace a nadační fondy), 

 organizace založené jako veřejnoprávní instituce (např. Česká televize, 

pozemkový fond), výkon účelu veřejné služby je dán povinností ze zákona 

(např. veřejná vysoká škola). 

f) dle právně organizační normy: 

  v právním systému je vymezení NO nejblíže zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 18, odst. 7 definuje tzv. organizaci 

charakteru právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem 

podnikání, 
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 organizace, jež byly založeny dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních samospráv, ve znění pozdějších předpisů 

(např. obce, vyšší územní samosprávné celky, PO), 

 organizace založené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, včetně 

organizací s podobnou povahou (např. družstva, společnost s ručením omezeným), 

 organizace založené dle ostatních zákonů, platných pro NO (např. nadace, 

nadační fondy, právní forma občanských sdružení, registrované církve 

a náboženské společnosti, veřejné vysoké školy, honitební společenstva). 

g) dle předmětu činnosti: 

 kultura, mládež a volný čas, 

 zdravotnictví, 

 mezinárodní aktivity, 

 obchodní a profesní komory, svazy a odbory, 

 sociální služby, 

 regionální rozvoj,  

 vzdělání, výzkum a věda,  

 životní prostředí, 

 náboženské aktivity, 

 právo, prosazování a obhajoba práv, politika, 

 ostatní. 

h) dle kritéria charakteristiky realizovaných činností – oborové členění: 

 státní neziskové organizace (vládní, veřejné) – NO zabezpečující převážně 

výkon VS, ať již na úrovni státu, obcí či krajů. Právní formou v podmínkách 

České republiky (dále jen ČR) jsou PO a organizační složky státu (dále jen OSS), 

obcí nebo krajů. V roce 2001 byly rozpočtové organizace přepracovány 

právě na organizační složky, jejich charakteristické rysy jsou institucionalizovanost, 

samostatnost, neziskovost, 
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 nestátní neziskové organizace (nevládní nebo soukromé) – jsou to takové NO, 

jejich existence vychází z principu sebeřízení společnosti, což představuje 

schopnost určitého souboru lidí, žijících a spolupracujících v určitém vymezeném 

prostoru, organizovat a vzájemně usměrňovat svoje aktivity. Patří sem občanská 

sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti (dále jen OPS), 

církve a náboženské společnosti, atd.  

i) dle hlavní dotační politiky vlády: 

 poskytování sociálních služeb (ministerstvo práce a sociálních věcí, 

ministerstvo obrany), 

 ochrana zdraví a jeho podpora – prevence nákazy AIDS, poskytování první 

pomoci, drogová problematika (ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo kultury, 

ministerstvo práce a sociálních věcí), 

 ochrana životního prostředí (ministerstvo životního prostředí, ministerstvo 

pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství), 

 vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, ministerstvo kultury), 

 rozvoj, podpora a prezentace kultury, záchrana kulturního dědictví 

(ministerstvo kultury), 

 zapojení do programu EU (ministerstvo zahraničních věcí), 

 rozvoj sportu a tělovýchovy, antidopingový program, údržba sportovních 

zařízení (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 

 rovné příležitosti mužů a žen (ministerstvo práce a sociálních věcí), 

 rozvoj dobrovolnické služby (ministerstvo vnitra), 

 podpora programů příslušníků národnostních a etnických menšin (ministerstvo 

kultury), 

 péče o ohrožené a problémové skupiny (ministerstvo vnitra), 

 informovanost společnosti (ministerstvo vnitra), 

 apod. 
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Dle globálního charakteru se organizace dále dělí na:  

a) „neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti (např. občanská sdružení, profesní komory, 

sdružení bez právní subjektivity), 

b) neziskové organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním veřejně prospěšné 

činnosti (např. nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve 

a náboženské společnosti, organizace s mezinárodním prvkem), 

 c) neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, 

s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost 

(např. obce, okresní úřady), 

d) neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšné činnosti (např. veřejné vysoké školy, státní fondy, státní fond rozvoje 

bydlení, česká národní banka, český rozhlas, česká televize, státní podnik), 

e) neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností 

a jim podobných s možností globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné 

činnosti (např. akciové společnosti, družstva, společenství vlastníků bytových 

jednotek, společnost s ručením omezeným)“.6 

Mezi základní typy neziskových organizací patří:7 

 „občanská sdružení včetně odborových organizací,  

 politické strany a hnutí,  

 státem uznávané církve a náboženské společnosti,  

 nadace a nadační fondy,  

 kraje,  

 příspěvkové organizace  

 organizační složky státu a územní samosprávné celky (dále ÚSC),  

 státní fondy,  

 obecně prospěšné společnosti,  

 veřejné vysoké školy.„  

                                                           
6
 URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6.  
7
 Zákon č. 428 ze dne 28. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 149, 
s. 3481. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640    

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=2640
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Funkce NO ve společnosti: 

1) lepší předpoklady pro poskytování služeb u vybraných skupin, což značí lepší 

kontakt mezi klienty a vytváření alternativy k centrálním státním organizacím 

zabezpečujícím veřejně prospěšné sociální služby, 

2) vyšší důvěrnost, 

3) hlídací pes demokracie, což značí organizace typu Transparency International 

(organizace sledující dodržování zákonů a lidských práv), 

4) pružnost v rámci přijetí (např. při živelných pohromách), 

5) zaměstnanost, protože NO slouží jako odrazový můstek k dalšímu vzdělávání, 

spoustu lidí pracuje v NO dobrovolně. 

S ohledem na zaměření diplomové práce se práce zabývá pouze příspěvkovými 

organizacemi. Nejprve PO obecně, posléze PO zřízené ÚSC.  

2.3 Základní znaky příspěvkové organizace  

Jak již bylo v předešlé části zmíněno, mezi NO patří i PO. Tyto jsou zakládány 

s účelem uspokojení potřeby v tzv. veřejném zájmu. Jedná se hlavně o organizace 

nabízející služby v těchto oblastech:  

 kultura (např. knihovny, divadla, muzea),  

 vzdělávání (většina škol a školských zařízení),  

 zdravotnictví (např. sociální služby, nemocnice, domy s pečovatelskou 

službou), 

 jiné.  

V České republice jsou tyto příspěvkové organizace upraveny: 8 

 zákonem č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů,  

 zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

                                                           
8
 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.  
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 zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů,  

 zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů,  

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

předpisů. 

PO jsou zřizovány pouze OSS nebo ÚSC. Z hlediska zaměření diplomové práce 

jsou dále probírány pouze PO zřizované ÚSC.  

Tyto příspěvkové organizace jsou zakládány jako PrO. Zároveň se jedná 

o účetní jednotky, a z toho plyne, že musí být poplatníky daně z příjmů právnických 

osob (dále jen DzP PrO). Zřizovatel má právo těmto organizacím provádět kontrolu 

hospodaření s peněžními prostředky, které jim poskytuje.  

Dle již výše zmíněného zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je povinností jakékoliv PO, kterou založila 

obec nebo kraj, zápis do obchodního rejstříku (dále jen OR). Tento návrh na zápis 

do OR musí podat zřizovatel organizace. Ten zároveň má za povinnost sepsat 

zřizovací listinu, jež má následující náležitosti uvedené v zákoně č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů v § 27 odst. B:  

 „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,  

 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 
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organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného 

majetku jiným subjektům a podobně,  

 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, 

kterou ji 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. „9 

Náležitosti uvedené v zákoně jsou povinné, tyto zřizovací listina obsahuje 

vždy. Ale nikde není vymezeno, že nesmí obsahovat i náležitosti nepovinné,  

tj. ty, které si zřizovatel zvolí sám.  

Vznik, založení, sloučení či splynutí, ale taky zánik a zrušení PO, prostě veškeré 

změny, které se zapisují do zřizovací listiny, se zároveň musí zveřejnit v Ústředním 

věstníku ČR, a to do 15 dnů od okamžiku, ve kterém k dané změně došlo. 

Tuto povinnost má zřizovatel.  

Veškeré změny, kterými se myslí sloučení či splynutí, jsou provedeny 

dnem uvedeným v rozhodnutí zřizovatele. Tato skutečnost zároveň vymezí, 

zda nějaká práva a závazky přechází na novou organizaci. Jestliže ano, tak které. 

Hovoří-li se zániku, případně o zrušení PO, musí její práva přejít na nového 

zřizovatele, a to přesně okamžikem, respektive dnem uvedeným v již zmíněném 

rozhodnutí zřizovatele. 10 

ÚSC rozhoduje o zřízení PO pod podmínkou, že účelem založení nebo zřízení 

PO jsou pouze takové činnosti a záležitosti, jež spadají do samostatné působnosti 

zřizovatele. Takového organizaci zřizovatel vkládá do správy svůj majetek, 

a to včetně majetku, jež získala organizace vlastní činností. A zároveň vymezuje 

rozsah vlastnických práv, která přenáší na organizaci z důvodu zajištění řádného 

                                                           
9
 Zákon č. 250 ze dne 9. srpna 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3564. Dostupný také z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
10

 SVOBODOVÁ, Jaroslava a kolektiv. Abeceda účetnictví pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. 1. vyd. Praha: ANAG, 2008. ISBN 
978-80-7263-457-6. 
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hospodaření s majetkem, a to za účelem vymezeném ve zřizovací listině, 

jako předmět činnosti související s účelem zřízení. 11 

ÚSC si tuto formu organizace stanoví pouze v případě činnosti, kterou mají dané 

organizace provádět, a při které není potřeba velkého množství zaměstnanců. 

Dále tomu tak je, pokud má tato organizace jednoduchou strukturu 

či je specializována na omezené odvětví činnosti.  

Každá příspěvková organizace vykazuje stejné prvky. Mezi něž patří: příspěvková 

organizace má právní subjektivitu, zřizovatel vydá o vzniku PO zřizovací listinu, 

má přiděleno identifikační číslo (dále jen IČ): 

 rozpočet PO je vždy napojen na rozpočet zřizovatele a to  ukazatelem 

vymezující příspěvek na provoz, 

 PO nesmí zakládat či zřizovat PrO,  

 nesmí mít účast v PrO zřízené či založené za účelem podnikání, 

 zřizovatel provádí kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených PO, 

 příspěvková organizace není zřízena za účelem vytváření zisku, 

může však provozovat doplňkovou/jinou činnost, 

 PO je PrO z čehož plyne, že je poplatníkem daně z příjmů právnických osob, 

 PO musí účtovat o nákladech a výnosech, 

 PO hospodaří s majetkem v rozsahu stanoveném ve zřizovací listině, 

 zakládání fondů PO nařizuje zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 PO nesmí nakupovat akcie či jiné cenné papíry (dále jen CP), ani vystavovat 

či akceptovat směny, nebo být směnečným ručitelem, 

 sloučení či splynutí PO může být provedeno pouze u PO, které jsou zřízeny 

jedním zřizovatelem, 

 PO provede tvorbu fondů na základě schváleno zlepšeného výsledku 

hospodaření zřizovatelem, 

 PO nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak. V tomto 

okamžiku je povinností zřizovatele stanovit, ve kterých případech je k nabytí 

takového to majetku právě jeho souhlas, 

 do svého vlastnictví může majetek získat: 

o bezúplatným převodem od zřizovatele, 

                                                           
11

 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.  
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o darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

o dědictvím s opětovným předchozím písemným souhlasem zřizovatele,  

 PO může uzavírat půjčky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, stejný 

případ nastává i v okamžiku ručení neboli převzetí závazku ručitele, 

 PO nesmí poskytovat dary, mimo těch, které poskytne svým zaměstnancům 

popřípadě jiným osobám ze svého fondu kulturních, sociálních potřeb 

(dále jen FKSP), 

 pokud se majetek stane organizaci nepotřebným, nabídne ho přednostně 

zřizovateli.12 

Právní úprava účetnictví příspěvkových organizací:  

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

 vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, 

které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními 

fondy a organizačními složky státu, ve znění pozdějších předpisů,  

 české účetní standardy č. 501 až č. 522,  

 vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 13 

Při vedení účetnictví musí PO dodržovat zásady a principy zákona o účetnictví, 

to jest zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. Jedná 

se o tyto zásady:  14 

 zásada věrného zobrazení, 

 zásada účetní jednotky, 

 zásada neomezeného trvání účetní jednotky, 

                                                           
12

 Zákon č. 477 ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2008, 
částka 153, s. 5009. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2010%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
Zákon č. 250 ze dne 9. srpna 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3564. Dostupný také z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
13

 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.  
14

 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.  
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 zásada periodicity zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace účetní 

jednotky, 

 zásada oceňování majetku a závazku, 

 zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími, 

 zásada vymezení okamžiku realizace, 

 zásada opatrnosti (konzervativismu), 

 zákaz kompenzace, 

 věcná zásada, 

 přednost obsahu před formou, 

 aktuální princip (zásada nezávislosti účetních období). 

Každá účetní jednotka si pro potřebu účtování sestavuje účtový rozvrh. 

Tento je sestaven na základě směrné účtové osnovy, jež je přílohou č. 3 k vyhlášce 

504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

Ty účetní jednotky, jež vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou používat 

účtový rozvrh pouze na úrovni účtových skupin, kdežto ostatní organizace vedoucí 

účetnictví v plném rozsahu, jsou nuceni účtovat nejen v analytických, 

ale v syntetických účtech. 15 

Kromě výše uvedených právních předpisů je povinností každé účetní jednotky 

vytvořit si vnitřní směrnici o účtování, (viz. Příloha č. 1).  

Finanční prostředky příspěvkových organizací tvoří:16  

 prostředky získané vlastní činností (včetně dotací, grantů a příspěvků, 

od jiných subjektů na konkrétní účel), z pronájmu majetku a prodeje movitého, 

dlouhodobého majetku, 

 prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele (na provoz, účelová dotace, 

do investičního fondu), 

 prostředky přijaté ze státního rozpočtu, 

 prostředky získané ze státních fondů, 
                                                           
15

 URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. 
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6. 
16

 Zákon č. 477. ze dne 18. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2008, 
částka 153, s. 5009. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2010%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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 prostředky z vlastních fondů, 

 peněžité dary od fyzických a právnických osob, 

 prostředky získané ze zahraničí, zejména z Národního fondu nebo programů, 

 prostředky získané z pojistných náhrad. 

2.3.1 Finanční hospodaření příspěvkové organizace zřizované územními 

samosprávnými celky 

PO zřizované ÚSC fungují na základě zákona č. 250/2002 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nemusí 

v hospodaření stačit, z toho důvodu může zároveň počítat s penězi, které dostane 

od svého zřizovatele. Protože jsou to příspěvky na hospodaření, od toho název 

příspěvkové organizace. Finanční prostředky, které obdrží od zřizovatele, 

se skutečně nazývají příspěvky, kdežto finanční prostředky, které obdrží jiným 

způsobem, například to mohou být peněžní dary, peníze ze státních fondů, 

či státního rozpočtu, peníze z pojistných náhrad nebo peněžní dary, se nazývají 

dotace. Tyto dva pojmy je potřeba rozlišovat.  

Protože PO má možnost kromě hlavní činnosti, za jejímž účelem byla zřízena 

provozovat i činnost doplňkovou, může případný zisk z doplňkové činnosti použít 

na pokrytí nákladů v hlavní činnosti.  

Příspěvková organizace vytváří na začátku každého roku plánovaný rozpočet, 

 jeho výsledek hospodaření (dále jen VH) musí být vždy nulový. Na základě 

tohoto rozpočtu stanový zřizovatel příspěvek, který si zahrne do svého rozpočtu. 

Tento příspěvek se stanoví rozdílem mezi vlastními příjmy a předpokládanými 

náklady pro konkrétní rok, pro něhož je plánovaný rozpočet vytvářen.  

Plánovaný a skutečný výsledek hospodaření se obvykle liší. A to z toho důvodu, 

že do skutečného výsledku hospodaření se zahrnuje i výsledek z doplňkové činnosti, 

a ne jenom výsledek z hlavní činnosti. Zatím co plánovaný je vždy nulový, skutečný 

může být kladný, a potom se hovoří o zlepšeném výsledku hospodaření, což nastává 

v okamžiku, kdy skutečné výnosy a přijaté provozní příspěvky v součtu dají vyšší 

částku, než jsou provozní náklady. Ovšem může se taky stát, že VH bude záporný. 

V tomto okamžiku nastává situace zhoršeného výsledku hospodaření, 

který je pravým opakem zlepšeného výsledku hospodaření.  
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Příspěvková organizace zřizována ÚSC vytváří dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

tyto fondy: rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních 

potřeb. 

Fond odměn je tvořen PO na základě schváleného zlepšeného VH zřizovatelem 

po skončení kalendářního roku. Z tohoto fondu se přednostně hradí možné 

překročení prostředků na platy, jehož výše je zjišťována dle zvláštního předpisu. 

Teprve po uhrazení tohoto schodku je možné peníze poskytnout na odměny 

zaměstnancům. Tvoříme jej do výše 80 % zlepšeného výsledku hospodaření, 

nejvýše ovšem do výše 80 % limitu prostředků na platy.17 

Rezervní fond18 je vytvořen ze zlepšeného VH PO po schválení zřizovatelem 

a snížen o převod do fondu odměn. Zdrojem tohoto fondu jsou dary a prostředky 

nespotřebované z předcházejícího roku. Zřizovatel zároveň může dát souhlas 

k tomu, aby PO použila část rezervního fondu k posílení svého investičního fondu. 

Rezervní fond používá PO k: 

a) dalšímu rozvoji své činnosti, 

b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady, 

c) k úhradě případných sankcí za porušení rozpočtové kázně, 

d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Na krytí investičního fondu19 je možné se souhlasem zřizovatele použít investiční 

úvěr nebo půjčku. Tento fond je vytvářen k financování svých potřeb v oblasti 

investic. Jeho zdroje jsou: odpisy z dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM) 

a dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNhM), které jsou prováděny 

na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Dále to mohou 

být investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele, investiční dotace ze státních fondů, 

dary a dotace od cizích subjektů, které byly určeny nebo již použity k investičním 

účelům, převody z rezervního fondu, pokud tato operace byla schválena 

zřizovatelem, a jako poslední můžeme chápat výnosy z prodeje hmotného 

investičního majetku, ovšem zase na základě povolení zřizovatele. Tento fond může 

                                                           
17

 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.  
18

 TOMÁNEK, Petr. Veřejné finance A. Ostrava: VŠB-TU, 2008. 
19

 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1. 
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být použit na financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů 

nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud tento odvod zřizovatel uložil.  

Fond kulturních a sociálních služeb se vytváří na základě přídělu na vrub nákladů 

PO z ročního objemu nákladů na platy, náhrady platů, mzdy, náhrady mezd, odměny 

za pracovní pohotovost, odměny a ostatní plnění za vykonanou práci. Tento fond 

je plněn zálohovým způsobem z ročního objemu plánované výše, a to v souladu 

s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného základního přídělu se provede 

na konci roku v rámci účetní závěrky.  

Mezi další příjmy FKSP patří splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce 

roku 1992, náhrada škod a pojistná plnění od pojišťoven patřící k majetku pořízeného 

z FKSP, peněžní a jiné dary určené do fondu, příjmy z pronájmu rekreačních 

a sportovních zařízení, na jejichž provoz PO přispívá z fondu. Základní příděl 

do FKSP je tvořen do výše 2 % z ročního objemu platů, viz výše. Tato výše ročního 

objemu platů byla platná do 31. 12. 2010. Od 1. 1. 2011 došlo prostřednictvím 

vyhlášky č. 365/2010 Sb., o fondu kulturních sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů, ke snížení ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, náhrady za platy, 

případně mzdy a náhrady mezd pouze 1 %. 20 

Tento fond slouží k zabezpečování kulturních a sociálních služeb zaměstnanců 

organizace fond tvořící, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců. Kromě 

zmíněného jej mohou využít také studenti středních odborných učilišť, 

nebo zaměstnanci organizace, kteří odešli přímo z dané organizace do důchodu, 

a je jedno, jestli do starobního či invalidního.  

Dále z FKSP může organizace poskytovat příspěvky na stravování ve výši stanové 

organizací, na rekreaci zaměstnanců a členů rodiny, na tábory pro děti zaměstnanců, 

na vitamíny a očkování, na masáže, na penzijní pojištění, na zájezdy, jako výpomoc 

v sociální tísni či jako dar v případě životního a pracovního jubilea. 21 

Zůstatky fondů se po skončení rozpočtového roku převádí do následujícího roku. 

 

                                                           
20

 Vyhláška č. 365 ze dne 6. října 2010 o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2010, částka 133, s. 5009. Dostupný také z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=365/2010%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
21

 LIBNAROVÁ, Anna. FKSP ve školství: otázky a odpovědi. 1. Vyd.Karviná-Mizerov: Antonín Pavera 
– Paris, 2008. ISBN 978-80-87173-01-5.  
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Účetnictví příspěvkové organizace  

Výraznou změnou v účtování PO bylo vstoupení v platnost vyhlášky č. 410/2009 Sb., 

jež nabyla platnost dnem 1. 1. 2010. Tato vyhláška provádí změny v zákoně 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška 

byla opět novelizována vyhláškami č. 403/2011 Sb. a 436/2011 Sb. Tyto změny 

měly za následek změny v účtových osnovách PO.  

2.3.2 Finanční aspekty příspěvkové organizace v oblasti školství 

PO hospodaří s majetkem dle rozhodnutí zřizovatele, a to především prostřednictvím 

vztahu k rozpočtu zřizovatele, respektive k rozpočtu obce.  

Finanční hospodaření příspěvkových organizací je ovlivněno především přímým 

vztahem zřizovatele a ekonomickým rozhodnutím PO. Aby zřizovatel plnil 

své povinnosti, jež jsou předepsané v zákonech, má na zajištění u majetku, jež vložil 

do správy PO mnoho prostředků. Do těchto prostředků je možno započíst i provádění 

kontrol na hospodaření PO. 22 

Jak již bylo zmíněno, PO hospodaří s finančními prostředky, jež získá svojí vlastní 

činností, ovšem tyto nestačí, a proto může do svého rozpočtu započíst zároveň 

příspěvky od svého zřizovatele a dotace od ostatních organizací, případně darů 

a dalších finančních prostředků, které může PO obdržet v rámci území 

ČR nebo ze zahraničí. 

Metodika sestavování rozpočtu 

Školy sestavují rozpočet nákladů a výnosů, tento ovšem patří 

mezi ty nejvýznamnější, který má vypovídací schopnost o kompletní a souhrnné 

finanční situaci v organizaci. Na rozpočet organizace jsou kladeny nároky. 

Musí splňovat tyto požadavky: transparentnost, srozumitelnosti a v neposlední řadě 

pravdivost. Tento dokument obsahuje v rámci organizace veškeré výnosy, 

s nimiž může organizace v konkrétně daném období počítat. Zároveň organizace 

v tvorbě rozpočtu musí počítat i s nutností tvorby rozpočtových rezerv, 

a to na investice, nutné opravy, plánované výdaje a udržení likvidnosti 

pro nepředvídatelné skutečnosti, které vzniknou v budoucnu. Dalším požadavkem 

na rozpočet je nutnost obsahovat pouze relevantní informace, tj. ty, které 
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 Kolektiv autorů. Příspěvkové organizace. Praha:  MERITUM. ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-416-1 
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jsou snadno ověřitelné a objektivně doložitelné. Rozpočet se sestavuje 

jako vyrovnaný, v němž se objevují opakující se výnosy, provozní výdaje, příspěvky 

zřizovatele, účelové dotace, finanční prostředky z fondů, mimořádné výnosy, 

investiční nákupy a spoustu dalších výdajů, které spadají do hlavní činnosti.  

Kontrola hospodaření u škol 

Zřizovatel provádí u PO kontrolu hospodaření, to na základě zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ale taky na základě zákona 

č.  477/2008  Sb., ze dne 18. 12. 2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Veškerá důležitá rozhodnutí, jež PO vykoná, musí být předem schválena 

zřizovatelem. Ten může také provést změnu návrhu na rozdělení zlepšeného 

výsledku hospodaření PO, kde má možnost nařídit odvody do svého rozpočtu, 

a to v okamžiku, kdy plánované výnosy překračují plánované náklady, 

a to jako závazný ukazatel rozpočtu, investiční zdroje jsou vyšší, než jejich potřeba 

užití dle rozhodnutí zřizovatele, či porušila rozpočtovou kázeň. 23 

Kontrolu zřizovatelem provádějí zaměstnanci konkrétního městského úřadu, 

v případě založení PO obcí. Tito zaměstnanci musí mít písemné pověření starosty 

daného města, aby mohli provádět danou kontrolu. Při této kontrole se zaměstnanci 

musí řídit zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů. Zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 

a vnitřním opatřením městského úřadu (dále jen MěÚ) konkrétní obce. 

O zjištění kontrola pořídí protokol, jenž musí obsahovat popis skutečností, 

které byly zjištěny, dále zjištěné nedostatky, které musí mít označení, jaký právní 

předpis byl porušen. Tento protokol PO podepíše, a dostane kopii tohoto protokolu. 

Proti tomuto má organizace možnost dát námitku vedoucímu pracovníkovi, jenž vedl 

danou kontrolu, tato námitka musí být písemná a podaná do 5 dnů od okamžiku, 

kdy se organizace obeznámí s významem protokolu o kontrole a tento podepíše. 

O podaných námitkách rozhoduje buď starosta, nebo ten vedoucí pracovník, 
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 Zákon č. 250 ze dne 9. srpna 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3564. Dostupný také z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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ke kterému byla písemná námitka podána. Jestliže je v řízení o námitkách 

rozhodnuto, již není další opravný prostředek možný.  

Organizace má za povinnost okamžité odstranění zjištěných nedostatků, 

a musí o tomto odstranění podat kontrolnímu orgánu písemnou informaci, 

a to ve lhůtě stanovené tímto orgánem.  

Výsledky těchto kontrol, jež provádí zřizovatel PO, jsou zapisovány do výročních 

zpráv organizace, která je předkládaná zřizovateli, v případě zřízení obcí, 

je předkládána starostovi a radě města.  
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

MĚSTA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ  

Mezi základní problémy ve vyspělých státech patří řešení problematiky týkající 

se vzdělávání. Každý stát dává na problematiku vzdělávání výdaje v různé výši. 

Tyto výdaje korespondují s dlouhou ekonomickou situací, v níž se daný konkrétní 

stát nachází. Mezi hlavní podmínky výše výdajů na vzdělání patří ekonomický vývoj 

dané konkrétní země, což značí, na jaké ekonomické úrovni se daný stát nachází. 24 

3.1 Zdroje financování škol  

Tato část kapitoly objasňuje možnost získání finančních prostředků pro školy.  

Vzdělávání je řazeno mezi veřejné statky, a z toho důvodu je hrazeno hlavně 

z veřejných zdrojů.  

Tento způsob financování tvoří:  

 soustava veřejných rozpočtů, mezi něž můžeme zařadit státní rozpočet, 

územní rozpočty krajů, rozpočty veřejných neziskových organizací a v neposlední 

řadě municipální rozpočty, 

 mimorozpočtová soustava fondů, kam se řadí státní fondy, fond sociálního 

zabezpečení, mimorozpočtové fondy obcí a krajů a fond zdravotního pojištění. 

Je zřejmé, že při financování vzdělávání stát aplikuje dva druhy veřejných zdrojů, 

mezi něž můžeme zařadit zdroje na přímo řízené školství, nebo zdroje na regionální 

školství. Rozdíl mezi těmito dvěma zdroji je v poskytujícím financí na vzdělávání. Zda 

jsou to peníze přímo ze státního rozpočtu, pak se hovoří o přímo řízeném školství. 

Do tohoto druhu vzdělávání jsou řazeny vysoké školy (dále jen VŠ), české školní 

inspekce (dále jen ČŠI) spolu s orgány VS ze školství, výzkumný ústav pedagogický. 

Nebo zda jsou to zdroje z ostatních veřejných rozpočtů obcí či krajů, a pak se hovoří 

o regionálním školství. Do této kategorie spadají všechny ostatní školy, mimo VŠ, 

které jsou řazeny do přímo řízeného školství. Podrobné schéma finančních toků 

na vzdělávání je zobrazeno v příloze číslo 2.  

Základem pro financování ze SR je výkonové financování, které je určováno podle 

skutečného počtu žáků v jednotlivých formách vzdělávání. Pro tyto účely ministerstvo 
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 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav PILNÝ a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. 
přepracované vydání. Praha:ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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školství mládeže a tělovýchovy konstruuje republikové normativy. Mechanismy 

financování se liší podle typu zřizovatele. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) poskytuje ze státního 

rozpočtu (dále jen SR) prostředky na tzv. „přímé“ neinvestiční výdaje, kdežto výdaje 

provozní jsou financovány z rozpočtu zřizovatele a z dalších zdrojů. 

Ze SR jsou školám a školským zařízením poskytovány prostředky na: 

 platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny, 

 výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení (dále jen SZ) 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen SPZ) a na úhradu pojistného 

všeobecné zdravotní pojišťovně (dále jen VZP), 

 příděly do FKSP a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů,  

 výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků, studentů 

zdravotně postižených, 

 výdaje na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, pokud jsou v souladu 

se zákonem poskytovány bezplatně, 

 dále výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti přímo 

související s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. 

Stanovení republikových normativů je založeno na počtu žáků věkové skupiny 

definované příslušnou úrovní vzdělávání. 

Normativy se stanoví podílem celkového objemu přímých neinvestičních výdajů 

na 1 dítě/žáka/studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního (3-5 let), 

základního (6-14 let), středního (15-18 let) a vyššího odborného vzdělávání  

(19-21 let) a nově i pro krajská zařízení ústavní ochranné výchovy (dále jen KZÚV) 

(3-18 let). 

Republikové normativy jsou strukturovány na: 

 neinvestiční výdaje celkem (dále jen NIV), 

 mzdové prostředky a odvody (dále jen MP), 

 ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV), 

 limit počtu zaměstnanců na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové 

kategorii. 
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MŠMT rozepisuje na základě republikových normativů finanční prostředky vyčleněné 

ze SR a poskytuje je krajským úřadům (KÚ) formou dotace na zvláštní účet kraje. 

Krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje prostředky z MŠMT prostřednictvím 

krajských normativů školským právnickým osobám (dále jen ŠPO), které zřizuje 

kraj případně obec nebo svazek obcí. Při rozpisu vychází z návrhů obecních úřadů 

(dále jen OÚ) s rozšířenou působností. 

Krajské normativy stanoví KÚ jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu 

na kalendářní rok. 

Řídí se prováděcím předpisem ministerstva, který určuje členění krajských 

normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé 

krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet 

minimální úrovně krajských normativů i zásady jejich zvýšení.  

Jednotkou výkonu je 1 dítě/žák/student ubytovaný, stravovaný, případně lůžko, třída, 

studijní skupina nebo oddělení, či jiná jednotka stanovená zvláštním předpisem. 

Součástí krajských normativů jsou i příplatky na speciální vzdělávací potřeby dětí, 

žáků, studentů. 

Při stanovení krajských normativů krajský úřad vychází z dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, z rámcových vzdělávacích 

programů pro vyšší odborné vzdělávání, z rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogicko-psychologické činnosti 

a z naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských 

zařízeních. 

Rozhodné ukazatele pro stanovení krajských normativů (komponenty): 

 průměrný počet jednotek výkonů připadajících na 1 pedagogického 

pracovníka (Np), 

 průměrný počet jednotek výkonů připadajících na 1 nepedagogického 

pracovníka (No), 

 průměrná měsíční výše platu pedagogického pracovníka (PP), 

 průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka (Po), 

 průměrná roční výše ostatních neinvestičních výdajů připadajících na jednotku 

výkonů (ONIV). 
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Komponenty krajských normativů 

Krajský normativ je tvořen základní částkou, popřípadě příplatkem (např. na žáka 

se zdravotním postižením). 

Základní částka se stanoví vztahem: 

 u škol a školské zařízení (dále jen ŠZ), jejichž činnost je realizována 

pedagogickými i nepedagogickými pracovníky 

 12 . 1,36 . (1/Np . PP + 1/No . Po) + ONIV 

 u škol a ŠZ, jejichž činnost je realizována pouze pedagogickými pracovníky 

 12 . 1,36 . 1/Np . Pp + ONIV 

 u ŠZ, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky 

 12 . 1,37 . 1/No . Po + ONIV 

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonů na 1 pedagogického pracovníka 

se stanoví z: 

 průměrného počtu dětí, 

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

 průměrného týdenního rozsahu přímé vyučovací, výchovné činnosti. 

Ukazatel průměrného počtu jednotek výkonů na 1 nepedagogického pracovníka 

se stanoví z průměrných hodnot dosažených v průběhu uplynulého roku, hodnotu 

lze změnit o ± 5%. 

Ukazatel průměrné měsíční výše platu pedagogického a nepedagogického 

pracovníka je tvořen průměrnou měsíční výší složek platu dosaženou v příslušném 

typu v průběhu uplynulého roku. Nezahrnují se platby za práci přesčas. 

Ukazatel průměrné roční výše ONIV se stanoví ve výši alespoň 90% průměrných 

hodnot dosažených v průběhu uplynulého roku. 

Krajský úřad zpracovává krajskou bilanci předpokládaných potřeb a finančních 

prostředků rozepsaných z MŠMT. Na základě bilance stanoví priority a vyčlení 

finanční prostředky na řešení zvláštních věcných okruhů v průběhu roku. KÚ rovněž 

vytváří rezervy ve výši 1% - 2,5%, které jsou průběžně uvolňovány dle směrnice 

MŠMT. 
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Pokud škola považuje rozpis za nedostatečný, obrátí se na OÚ s rozšířenou 

působností a společně předloží KÚ žádost o dofinancování spolu s návrhem opatření 

na odstranění disproporcí. 

Prostředky SR vypořádává KÚ – zajišťuje sumarizaci účetních závěrek, vyhodnocuje 

rozbory hospodaření. 

Další zdroje financování v příloze č. 3 

3.2 Analýza hospodaření základních škol v Mohelnici 

Na území města Mohelnice jsou pouze dvě základní školy, které jsou zřizované obcí, 

respektive městem Mohelnice. Jedná se o Základní školu na Vodní ulici a Základní 

školu na Mlýnské ulici, ke které patří odloučené pracoviště na Masarykově ulici. 

Město Mohelnice dále zřizuje Základní uměleckou školu a dvě mateřské školy. 

Pro účel diplomové práce budou dále rozebírány pouze základní školy.  

3.2.1 Základní škola na Mlýnské ulici 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice 

Tel.: 583 401 620,  

e-mail: zsmlynska@seznam.cz 

web: http://www.zsmlynska.cz 

Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 1. 1. 2007. 

 

Zřizovatel školy:  

Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice 

Starosta: Ing. Aleš Miketa 

Tel.: 583 425 111,  

web: http://www.mohelnice.cz 

Vedení školy 

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Vlasáková 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Ladislava Mertová 
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Školská rada 

Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením rodičů, učitelů 

a odpovědných pracovníků města Mohelnice. 

Školská rada pracovala ve složení: 

 předseda - Zdeňka Korkischová 

 členové - Martina Večerková, Jana Krylová, Ing. Antonín Navrátil, 

Mgr. Dagmar Čepová, RNDr. Luděk Roller.25 

Z důvodu vysoké kapacity má škola vlastní tělocvičnu, školní jídelnu, kluby, 

ale také školní družinu. Jelikož má škola dlouholetou tradici, je možné přepokládat, 

že činnosti školy budou rozličné. Tato škola, v souladu s podmínkami školského 

zákona zajišťuje základní vzdělávání. Řídí se podmínkami a účely, jež z daného 

zákona plynou.  

Charakteristika školy 

ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou, v 1. – 3. ročníku 

jsou dvě paralelní třídy, 4. – 9. ročníku po třech paralelních třídách. 

Tato základní škola vznikla sloučením dvou samostatných úplných základních 

škol v rámci optimalizace školství města. A to z 1. základní školy Mohelnice 

na Masarykově ulici a 2. základní školy na Mlýnské ulici. Část 1. stupně zůstala 

na Masarykově ulici. ZŠ Mlýnská je kompletní škola s 1. - 9. postupným ročníkem.  

Tato ZŠ je zároveň i spádovou školou pro 36 okolních obcí v oblasti města Mohelnice 

a neúplných škol. Škola je umístěna v poklidné části města, v blízkosti městského 

parku. Další výhodou této školy je dosah autobusového nádraží. Přímo před školou 

je zřízena autobusová zastávka pro děti, které dojíždí z Křemačova a Třeštiny. 

Mezi priority školy patří: 

 využití informačních a komunikačních technologií, učebny s interaktivním 

zařízením (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a učebnice), 

 modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové 

učebny), 

 integrace žáků se specifickými poruchami učení (individuální i skupinová 

integrace), 
                                                           
25

 Výroční zpráva 2011/2012 ZŠ Mlýnská 
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 dobré podmínky pro sportovní aktivity (4 tělocvičny, 2 hřiště, kluziště), 

 projektové vyučování v modernizaci výuky, 

 pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků, 

 využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní 

tábor, pobyty v přírodě), 

 práce s talentovanými žáky (účast v soutěžích, činnost kroužků), 

 volba povolání a přijímací řízení (testy Scio, Cermat), 

 modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, 

výměna oken, rekonstrukce elektroinstalace, kamerový systém v šatnách, šatní 

skříňky pro žáky…), 

 získávání nadstandardních finančních zdrojů pro zlepšení vybavení 

i modernizaci, výuky z evropských fondů. 26 

Tato škola je zřízena s hlavním účelem vzdělávání a výchovou žáků dle vzdělávacích 

programů. Základním předmětem činnosti korespondující s hlavním účelem, 

je základní vzdělávání.  

Škola pracuje dle dvou výchovně vzdělávacích programů. Jedná se o program 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s č. j. 16847/96-2, do kterého jsou zařazeny žáci pátých ročníků, 

dalším programem je ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) MLÝNEK, kde jsou řazeny 

žáci od první do čtvrté třídy a posléze žáci šesté až deváté třídy.  

Činnost školy je zabezpečována pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. 

Počet pedagogických pracovníků poskytuje tabulka 3.1 – Počet pedagogických 

pracovníků ve sledovaném období. 

Tabulka 3. 1 – Počet pedagogických pracovníků ve sledovaném období 

Školní rok Počet pedagogických pracovníků 

2009/2010 46 

2010/2011 47 

Zdroj: Výroční zprávy za školní rok 2009/2010 a 2010/2011 ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

                                                           
26

 Výroční zpráva ZŠ Mlýnská z roku 2010/2011  
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Do hlavní činnosti (dále jen HČ) této školy patří poskytování výchovné a vzdělávací 

činnosti, a do doplňkové činnosti (dále jen DČ) patří ubytovací činnost, příprava 

a prodej jídel.  

Analýza hospodaření základní školy na Mlýnské ulici je vypracována za rok 2009 

až 2011, a to z účetních závěrek, výkazů zisků a ztrát, výročních zpráv a dalších 

účetních dokladů. Jednat se bude o skutečnost k  31. 12. jednotlivých let.  

3.2.1.1 Analýza hospodaření základní školy na Mlýnské ulici za rok 2009 

V hlavní činnosti měla škola výnosy ve výši 33 301,74 tis. Kč a náklady ve výši 

33 296,15 tis. Kč. V doplňkové činnosti to byly výnosy 

ve výši 2 514,26 tis. Kč a náklady ve výši 2 331,82 tis. Kč. Podrobnější informace 

o nákladech a výnosech v tabulce č. 3.3.  

Z předchozích informací je zřejmé, že veškeré výnosy pokryly náklady, 

a VH po zdanění byl za hlavní činnost 5 591,20 Kč, za doplňkovou činnost 

to bylo 182 439,87 Kč. Celkový VH činil 188 031,07. Škola rozdělila zlepšený 

VH do fondů. Z výkazů zisků a ztrát je patrné, že tato základní škola neodváděla 

daň z příjmů PrO, a z toho důvodu si zlepšený VH rozdělila v plné výši. 

Tento zlepšený VH byl konkrétně rozdělen do rezervního fondu a do fondu odměn. 

Podrobnější informace rozdělení zlepšeného VH v tabulce 3.2.  

Tabulka 3. 2 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2009 Stav k 31. 12. 2009 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní 687 038,37 684 143,59 158 031,07 

Fond investiční 370 079,00 287 132,31 0,00 

Fond odměn 57 744,00 58 744,00                          30 000,00 

FKSP 430 602,28 380 276,68 0,00 

Celkem 1 545 463,65 1 410 296,27 188 031,07 

Zdroj: Interní zdroj ZŠ Mlýnská za rok 2009 – vlastní zpracování 

 

Do fondu rezervního byl příděl za rok 2009 provedený na základě zlepšeného 

VH z roku 2008, a to v částce 368 365,22 Kč, a zároveň mezi příjmy tohoto fondu 

se v daném roce zařadily peněžní dary ve výši 3 500,00 Kč. Z fondu škola čerpala 

během roku na tři operace, jednalo se o částku ve výši 1 260,00 Kč 

na den otevřených dveří. Tato částka byla vybrána ze sponzorských darů, které škola 

obdržela. Další čerpání daru bylo ve výši 3 500,00 Kč na úhradu autobusu pro žáky. 

Jednalo se o přijatý dar ve stejné částce od úklidové firmy Kuba. Největším čerpáním 
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z fondu byl převod do investičního fondu na nákup osobního automobilu pro školu 

jako služebního auta v částce 370 000,00 Kč. 27 

Investiční fond měl tři zdroje. Jednalo se o příděl z odpisů dlouhodobého hmotného 

majetku (dále jen DHM) a dlouhodobého nehmotného majetku (dále jen DNhM) 

ve výši 829 376,00 Kč. Dalším příjmem pro tento fond byl výše zmíněný převod 

z rezervního fondu na nákup školního vozu v částce 370 000,00 Kč, jako poslední 

zdroj byl výnos z prodeje DHM ve výši 67 226,89 Kč.  Mezi odvody a výdaje z fondu 

byly zařazeny tyto finanční prostředky:  

 odvod z fondu zřizovateli (příspěvek na odpisy ve výši 50 %) v částce 

821 000,00 Kč, 

 nákup osobního vozu v částce 377 549,58 Kč, 

 nákup hnětače těsta do školní jídelny v částce 148 000,00 Kč. 28 

Tento fond je krytý v plné výši. 

Stejně jako předchozí fondy i fond odměn je krytý v plné výši. Příděl byl proveden 

na základě zlepšeného VH z roku 2008 v částce 1 000,00 Kč. 

Příděl do FKSP byl v částce 354 014,00 Kč. Čerpání z fondu bylo pouze na potřeby 

zaměstnanců školy ve výši 404 339,60 Kč. 29  

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Interní zdroje ZŠ Mlýnská ulice za rok 2009 
28

 Interní zdroje ZŠ Mlýnská ulice za rok 2009 
29

 Interní zdroje ZŠ Mlýnská ulice za rok 2009 
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Tabulka 3. 3 - Rozbor hospodaření ZŠ na Mlýnské ulici za rok 2009 (v tis. Kč)  

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 5 638,02 4 310,64 1 327,38 

Spotřeba energie 502 4 919,96 4 469,20 450,76 

Služby 511-513+518 1 532,01 1 468,23 63,78 

Mzdové náklady 521 16 355,86 15 972,23 383,63 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 5 838,13 5 734,01 104,12 

Odpisy 551 826,38 826,38 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 517,63 515,47 2,16 

Celkem  35 627,98 33 296,15 2 331,83 

Vlastní výnosy 601-624 5 580,65 3 073,03 2 507,62 

Provozní dotace 691 28 884,45 28 884,45 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 1 350,90 1 344,26 6 64 

Celkem  35 816,00 33 301,74 2 514,26 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát za rok 2009 ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

V roce 2009 škola obdržela účelové dotace. Tyto dotace byly od MŠMT a příspěvky 

poskytnuty zřizovatelem. Bližší informace o přijatých dotacích v tabulce 3.4. 

Tabulka 3. 4 – Přijaté dotace v tis. Kč za rok 2009 

Název Částka 

Dotace od MŠMT Celkem 22 354,45 

Závazné ukazatele: mzdové prostředky celkem  15 972,23 

 v tom: platy 15 903,23 

 OON 69,00 

Orientační ukazatele 6 382,22 

 V tom: odvody na pojistné 5 240,88 

 odvody na FKSP 318,07 

 ONIV 823,27 

Z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 656,73 

Na DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) 56,6 

Příspěvky od zřizovatele celkem 6 530,00 

 Provoz 6 530,00 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Mlýnská ulice za rok 2009 – vlastní zpracování 

 

Jiný pohled na čerpání dotací poskytne následující přehled:  

 22 350,30 tis. Kč bylo použito jako zálohy na přímé vzdělávací výdaje - 

UZ33353,  
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 1 228,00 tis. Kč bylo užito na zvýšení nenárokových složek platů amotivačních 

složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce – 

UZ33005, 

 184,00 tis. Kč bylo použito na posílení úrovně odměňování nepedagogických 

pracovníků – UZ33016, 

 55,00 tis. Kč bylo použito na program sociální prevence a prevence 

kriminality- UZ 33122, 

 4,15 tis. Kč – UZ00019, 

 celkem tudíž 22 353,45 tis. Kč.  

Základní škola měla v roce 2009 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený), 

dle stanoveného upraveného rozpočtu 59,11 zaměstnanců. V tom pedagogičtí 

pracovníci 42,662 a nepedagogičtí pracovníci 16,448. 30 

3.2.1.2 Analýza hospodaření základní školy na Mlýnské ulici za rok 2010 

Ve škole studuje 525 žáků, což je zhruba 55 % naplněnost školy. Z tohoto 

bylo na prvním stupni 251 žáků, na druhém stupni 274 žáků. Průměrná naplněnosti 

třídy je 21 žáků, z toho je nutné rozlišit první a druhý stupeň, kdy na prvním stupni 

to bylo průměrně 20,92 žáků a na druhém stupni to bylo 21,08 žáků.  

Výnosy z hlavní činnosti byly za rok 2010 ve výši 31 988,16 tis. Kč, náklady v částce 

31 972,35 tis. Kč. V doplňkové činnosti se jednalo o částku výnosovou 

ve výši 2 416,35 tis. Kč a nákladovou ve výši 2 326,95 tis. Kč. Bližší informace 

jsou obsaženy v tabulce 3.6. 31 

Stejně jako v předcházejícím roce, v tomto kalendářním roce výnosy pokryly náklady 

a VH po zdanění byl za hlavní činnost 15 806,15 Kč, za doplňkovou činnost 

to bylo 89 403,91 Kč. Celkový VH pak činil 105 210,06 Kč. Z uvedeného je patrné, 

že zisk z DČ značně poklesl. A to hnedle ze dvou důvodu. Prvním důvodem je velký 

pokles odběru obědů cizími strávníky ve školní jídelně. K tomuto došlo z důvodu 

odhlášení se největšího odběratele těchto obědů. Dalším důvodem je nákup staršího 

auta na školní chatu v Moravském Karlově, a zároveň pořízení čerpadla dávkující 

chlór do celého vodního komplexu na školní chatě, a tím pádem zamezí 

bezprostřednímu ohrožení pitné vody. K tomuto kroku bylo přistoupeno 

z toho důvodu, že tato školní chata má svůj vlastní zdroj pitné vody, a ten byl často 

                                                           
30

 Výroční zpráva 2009/2010 základní školy Mlýnská  
31

 Výkaz zisků a ztrát za rok 2010 ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 
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podrobován hygienickým rozborům ze strany Zdravotního ústavu. Důvodem 

proč tyto kontroly byly tak časté, bylo možné prosakování škodlivých látek 

do tohoto zdroje. 

Z výkazů zisků a ztrát je patrné, že tato základní škola neodváděla daň z příjmů PrO, 

a z toho důvodu si zlepšený VH mohla rozdělit v plné výši. Tento zlepšený 

VH byl konkrétně rozdělen do rezervního fondu a do fondu odměn. Podrobnější 

informace o návrhu rozdělení zlepšeného VH v tabulce 3.5. 

Tabulka 3. 5 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní 684 143,59 662 174,66 85 210,06 

Fond investiční 287 132,31 356 303,31 0,00 

Fond odměn 58 744,00 88 744,00                          20 000,00 

FKSP 380 276,68 357 163,68 0,00 

Celkem 1 410 296,27 1 464 385,65 105 210,06 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Mlýnská za rok 2010 – vlastní zpracování 

 

Škola má všechny fondy na bankovním účtu kryty v plné výši.  

Příděl do Rezervního fondu za rok 2010 byl provedený na základě zlepšeného 

VH z roku 2009, a to v částce 158 031,75 Kč, zároveň mezi příjmy tohoto fondu 

se v daném roce zařadily peněžní dary ve výši 3 500,00 Kč, které byly opětovně 

použity na zaplacení autobusu, jež žáky odvezl na školu v přírodě. 

Tento dar byl vyčerpán v plné výši. Čerpání škola provedla z důvodu posílení 

investičního fondu v částce 180 000,00 Kč na a již zmíněné zaplacení autobusu. 32 

Tvorba Investičního fondu se skládala ze tří položek. Patřil sem příděl z odpisů 

DHM a DNhM ve výši 877 170,00 Kč. Dalším příjmem pro tento fond 

byl výše zmíněný převod z rezervního fondu ve výši 180 000,00 Kč, jako poslední 

zdroj byly investiční dotace zřizovatele ve výši 187 580,00 Kč na nákup plynového 

kotle do školní jídelny. Co se týče čerpání z tohoto fondu, opět bylo ve třech 

položkách. Jednalo se o nařízený odvod z investičního fondu – na opravu 

elektroinstalace ve výši 888 000,00 Kč, dále to bylo nakoupení jednoho plynového 

kotle do školní jídelny za 99 999,00 Kč, posledním výdajem byl nákup dalšího 
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plynového kotle do školní jídelny, na který škola obdržela dotace od zřizovatele, 

a to v plné výši, což značí 187 580,00 Kč. 33 

Do fondu odměn byl proveden pouze jeden příděl, a to příděl ze zlepšeného 

VH za rok 2009. 34 

Tvorba FKSP byla provedena ve výši 332 830,00 Kč. Čerpání z fondu bylo pouze 

na potřeby zaměstnanců školy ve výši 355 943,00 Kč. 35 

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 

Tabulka 3. 6 - Rozbor hospodaření ZŠ na Mlýnské ulici za rok 2010 (v tis. Kč) 

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 5 462,11 4 170,48 1 291,63 

Spotřeba energie 502 5 180,05 4 844,22 335,83 

Služby 511-513+518 1 286,66 1 140,65 146,01 

Mzdové náklady 521 15 424,73 15 025,44 399,29 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 5 600,19 5 462,85 137,34 

Odpisy 551 877,17 877,17 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 422,88 422,88 0,00 

Celkem  34 299,00 31 972,35 2 326,95 

Vlastní výnosy 601-624 5 646,02 3 257,99 2 388,03 

Provozní dotace 691 27 877,29 27 877,29 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 877,71 849,40 28,31 

Celkem  34 404,00 31 988,16 2 416,35 

Zdroj: Finanční plán nákladů a výnosů za rok 2010 ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

V roce 2010 škola obdržela účelové dotace. Tyto byly poskytnuty Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a příspěvky poskytnuty zřizovatelem a finanční 

podpora z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP 

VK). Bližší informace o přijatých dotacích v tabulce 3.7. 
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Tabulka 3. 7 – Přijaté dotace v tis. Kč za rok 2010 

Název Částka 

Dotace od MŠMT Celkem 20 752,11 

Závazné ukazatele: mzdové prostředky celkem  15 025,44 

 v tom: platy 14 823,12 

 OON 202,32 

Orientační ukazatele 5 726,66 

 V tom: odvody na pojistné 5 038,99 

 odvody na FKSP 296,46 

 ONIV 391,21 

Školní vybavení pro žáky 1. tříd 38,00 

Příspěvky od zřizovatele celkem 7 247,20 

 Provoz 7 059,00 

 Investice 187,58 

Finanční podpora z OP VK  

 Schváleno 2 548,71 

 zálohová platba 1 529,23 

 čerpáno 136,86 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Mlýnská ulice za rok 2010 – vlastní zpracování 

 

Znovu jiný pohled na čerpání dotací:  

 20 610,80 tis. Kč bylo použito jako zálohy na přímé vzdělávací výdaje – UZ 

33353,  

 31,99 tis. Kč jako dotační program „Hustota" a "Specifika" na rok 2009 (v Kč) - 

UZ 33015, 

 38,00 tis. Kč bylo použito na inklusivní vzdělávání – UZ 33018. 

Základní škola měla v roce 2010 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený), 

dle stanoveného upraveného rozpočtu v hlavní činnosti 57,083 zaměstnanců. 

V tom pedagogičtí pracovníci 41,10 a nepedagogičtí 15,983, v doplňkové činnosti 

to bylo 1,624.  36 

3.2.1.3 Analýza hospodaření základní školy na Mlýnské ulici za rok 2011 

Ve škole studuje v daném roce 497 žáků, což je zhruba 52% naplněnost školy. 

Z toho bylo na prvním stupni 241 žáků a na druhém stupni 258 žáků. Průměrná 

naplněnost třídy je 20,71 žáků.  Je nutné rozlišit první a druhý stupeň. Na prvním 

stupni to bylo průměrně 20,08 žáků a na druhém stupni to bylo 21,33 žáků.  
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Výnosy z hlavní činnosti byly za rok 2011 ve výši 32 386,22 tis. Kč a náklady v částce 

32 327,27 tis. Kč. V doplňkové činnosti se jednalo o částky ve výnosech 

ve výši 2 158,71 tis. Kč a v nákladech ve výši 2 037,52 tis. Kč. Bližší informace 

jsou obsaženy v tabulce 3.9. 37 

Stejně jako v předcházejících letech, i v tomto kalendářním roce výnosy pokryly 

náklady, VH po zdanění byl za hlavní činnost 58 947,12 Kč a za doplňkovou činnost 

to bylo 121 197,43 Kč. Celkový VH pak činil 180 144,55 Kč. Při bližším zkoumání 

je zřejmé, že zlepšený VH je vyšší než tomu bylo v loňském roce. Je tomu 

tak z důvodu zavedení úsporných opatření ve spotřebě energií, která probíhají 

od začátku rok 2011. Dalším významným důvodem náhlého zvýšení zlepšeného 

VH je realizace rekonstrukce elektroinstalace, jež byla provedena během hlavních, 

tj. letních prázdnin společně s výměnou oken. Právě kvůli výše zmíněným opatřením 

došlo k úspoře ve spotřebě energií. Výše této úspory činila 302 tis. Kč. 

Tato byla zaúčtována jako nespotřebovaná dotace na účet 384 – výnosy příštích 

období.  

Zisk z DČ škola rozdělila do fondu odměn a do rezervního fondu, tuto operaci 

provedla stejně v letech 2009 i 2010. Z výkazů zisků a ztrát je patrné, 

že tato základní škola neodvedla daň z příjmů PrO za rok 2011, a z toho důvodu 

si zlepšený VH mohla rozdělit v plné výši. Podrobnější informace o návrhu rozdělení 

zlepšeného VH v tabulce 3.8. 

Tabulka 3. 8 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní 662 174,66 1 197 086,92 144 144,55 

Fond investiční 356 303,31 401 950,31 0,00 

Fond odměn 88 744,00 103 744,00 36  000,00 

FKSP 357 163,68 334 705,76 0,00 

Celkem 1 464 385,65 2 037 486,99 105 210,06 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Mlýnská za rok 2011 – vlastní zpracování 

 

Škola má všechny fondy na bankovním účtu kryty v plné výši.  

Příděl do Rezervního fondu za rok 2011 byl proveden na základě zlepšeného 

VH z roku 2010, a to v částce 90 210,06 Kč, zároveň mezi příjmy tohoto fondu 

se v daném roce zařadil účelový peněžní dar ve výši 3 000,00 Kč, který byl škole 
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poskytnut na školní tábor a byl vyčerpán v plné výši.  Posledním zdrojem školy 

za rok 2011 do rezervního fondu bylo převedení finančních prostředků 

nespotřebované dotace OP VK, a to v částce 1 024 556,40 Kč - UZ 33123. Čerpání 

škola provedla z důvodu posílení investičního fondu v částce 329 368,20 Kč, nákup 

nábytku Z ROP ve výši 250 486,00 Kč a již zmíněný peněžní dar. 38 

Tvorba Investičního fondu se i v tomto roce skládala ze tří položek. Patřil 

sem příděl z odpisů DHM a DNhM ve výši 940 314,00 Kč. Dalším příjmem pro tento 

fond byl výše zmíněný převod z rezervního fondu ve výši 329 368,20 Kč, 

a jako poslední zdroj byl rozdíl ceny za výměnu kotle za rok 2010 v částce 

8 333,00 Kč. Z tohoto fondu škola čerpala dvě částky, jednalo se o nařízený odvod 

z investičního fondu – na opravu elektroinstalace ve výši 903 000,00 Kč, 

dále to byla investiční spoluúčast na dotaci ROP ve výši 329 368,20 Kč. 39 

Do fondu odměn byl proveden pouze jeden příděl, a to příděl ze zlepšeného 

VH za rok 2010 v částce 15 000,00 Kč. 40 

Tvorba FKSP byla provedena ve výši 151 951,00 Kč. Čerpání z fondu bylo pouze 

na potřeby zaměstnanců školy ve výši 174 408,92. 41 

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 
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Tabulka 3. 9 - Rozbor hospodaření ZŠ na Mlýnské ulici za rok 2011 (v tis. Kč) 

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 5 597,54 4 478,92 1 118,62 

Spotřeba energie 502 4 909,35 4 592,89 316,46 

Služby 511-513+518 1 281,15 1 118,84 162,31 

Mzdové náklady 521 15 615,75 15 304,91 310,84 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 5 482,22 5 382,24 99,98 

Odpisy 551 940,31 940,31 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 460,86 509,17 29,31 

Celkem  34 364,79 32 327,27 2 037,52 

Vlastní výnosy 601-624 5 471,32 3 337,54 2 133,78 

Provozní dotace 691 27 833,34 27 833,34 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 1 240,28 1 215,35 24,94 

Celkem  34 544,94 32 386,22 2 158,72 

Zdroj: Finanční plán nákladů a výnosů za rok 2011 ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

V roce 2011 škola obdržela účelové dotace. Tyto byly poskytnuty MŠMT a příspěvky 

poskytnuty zřizovatelem a finanční podpora z OP VK.  

Čerpání dotací:  

Dotace z MŠMT 

 19 755,70 tis. Kč bylo použito jako zálohy na přímé vzdělávací výdaje – 

UZ 33353,  

 77,66 tis. Kč jako dotační program „Hustota" a "Specifika" na rok 2010 (v Kč) - 

UZ 33015, 

 27,00 tis. Kč bylo použito na školní vybavení pro žáky 1. ročníků – UZ 33017, 

 788,40 tis. Kč použito na abrobovanost pedagogických zaměstnanců -  

UZ 33027, 

 18,00 tis. Kč použito na environmentální vzdělávaní a výchovu – UZ 00112.  

Od zřizovatele 

 6 800,00 tis. Kč na provoz. 

Dotace na projekt Škola dětem pro budoucnost v celkové výši 2 548,71 tis. Kč 

Zálohová platba dotace 1 529,23 tis. Kč 

Vyčerpáno v roce 2010    136,87 tis. Kč 
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Vyčerpáno v roce 2011   367, 80 tis. Kč 

Zůstatek ze zálohy – financování dalšího období    1 024 556,40 Kč 

Dotace na projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Střední Morava „Domluvíme se s cizinci i počítači“  

Neinvestiční dotace     300,78 tis. Kč     

Investiční dotace   1 866,42 tis. Kč     

Celková dotace   2 167,20 tis. Kč 

Základní škola měla v roce 2011 průměrný počet zaměstnanců v hlavní činnosti 

(přepočtený), dle stanoveného upraveného rozpočtu 57,083 zaměstnanců. 

A z DČ to bylo 1,624. 42 

3.2.2 Základní škola na Vodní ulici 

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 

Vodní 27, 789 85 Mohelnice 

Tel.: 583 462 150 ,  

e-mail: zs.vodni@zsm.cz 

web: http://www.zsm.cz 

Zřizovatel školy:  

Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice 

Starosta: Ing. Aleš Miketa 

Tel.: 583 425 111,  

web: http://www.mohelnice.cz 

Vedení školy 

Ředitel školy: Ing. Miroslav Hloušek 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Klossová 

Stejně jako v případě základní školy na Mlýnské ulici, i tato škola má vysokou 

kapacitu, a z toho důvodu je při škole vlastní tělocvična, školní jídelna, kluby a školní 

družina. Jelikož má škola dlouholetou tradici, je možné přepokládat, že činnosti školy 
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budou rozličné. I tato škola, v souladu s podmínkami školského zákona zajišťuje 

základní vzdělávání. Řídí se podmínkami a účely, jež z daného zákona plynou.  

Tato základní škola vyrostla uprostřed nově vznikající zástavby města Mohelnice, 

a od 1. 9. 1986 odstartovala svou výchovně vzdělávací činnost. Tato škola 

byla v původním plánu součástí 1. Základní školy v Mohelnici, a to jako její druhá 

budova, v níž bylo umístěno 12 tříd druhého stupně ZŠ, a k tomu jedna třída prvního 

ročníku. V roce 1992, konkrétně 1. září došlo k rozdělení této původně 

1. ZŠ na dvě úplné a samostatné ZŠ, od tohoto okamžiku, se zde začal formovat 

nový pedagogický kolektiv, ale i nové vedení školy. Od 1. 1. 1993 je škola právním 

subjektem, respektive PO, a je zařazena do sítě škol.  

V budově školy se nachází též odborné učiliště a praktická škola (dále jen OU PrŠ). 

Vyučování zde postupuje dle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT.  

Tato ZŠ začínala s výukou podle koncepce „Obecné školy“ a postupně přešla 

na vzdělávací program „Základní škola“. Ve školním roce 2010/2011 se ve všech 

ročnících učí podle vzdělávacího programu „Vodník“ (č.j. ŠVP-0830/2010), pouze 

5. ročník se učí podle vzdělávacího programu „Základní škola“( č.j. 16847/96-2). 

Ovšem ve školním roce 2011/2012 už jen podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání, Vodník, č.j. ŠVP-0729/2011.43 

Hlavní činnost ZŠ je výchova a vzdělávání, a do vedlejší činnosti patří hostinská 

činnost.  

3.2.2.1 Analýza hospodaření základní školy na Vodní ulici za rok 2009 

V tomto roce bylo ve škole 436 žáků, z toho v prvním stupni 254 žáků a na druhém 

stupni 182 žáků. Veškeré výnosy pokryly náklady, VH po zdanění byl za hlavní 

činnost – 35,04 tis. Kč a za doplňkovou činnost to bylo 41,75 tis. Kč. Celkový VH činil 

6,71 tis. Kč. Podrobnější informace o hospodaření školy v tabulce 3.11 - Rozbor 

hospodaření ZŠ na Vodní ulici za rok 2009 (v tis. Kč). Podrobnější informace 

o návrhu rozdělení zlepšeného VH v tabulce 3.10. 
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Tabulka 3. 10 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2009 Stav k 31. 12. 2009 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní 0,00 1 517,53 1 517,53 

Fond odměn 168 141,99 169 142,00 0,00 

FKSP 652 090,66 727 367,43 0,00 

Fond reprodukce majetku 140 513,10 157 060,66 0,00 

Celkem 960 745,75 1 055 066,59 0,00 

Zdroj: Hlavní kniha účetnictví za rok 2009 ZŠ Vodní – vlastní zpracování 

 

Ve fondu rezervním byla provedena jen jedna tvorba, a to v částce 1 517,53 Kč.  

Další pohyb v tomto fondu zaznamenán v daném kalendářním roce nebyl.  44 

Fond reprodukce majetku se zvýšil v daném roce o částku 16 547,56. Tvorba 

tohoto fondu tvořila 1 337 138,39 Kč, čerpání z fondu bylo provedeno 

ve výši 1 320 590,83. 45 

I tento fond je krytý v plné výši. 

Stejně předchozí fondy i fond odměn je krytý v plné výši. Příděl byl proveden 

v částce 1 000,01 Kč, čerpání v tomto roce provedeno nebylo. 46 

FKSP příděl na ZŠ byl proveden ve výši 263 585,00 Kč, dále to byl zdroj na kulturu – 

vstupné v částce 10 125,00 Kč, a na stejnou věc bylo provedeno čerpání v částce 

28 391,00 Kč. Na rekreaci byla provedena tvorba v částce 2 500,00 Kč a čerpáno 

účel bylo 11 985,00 Kč. Na individuální rekreaci byla provedena tvorba 

ve výši 9 830,00 Kč a čerpání v částce 12 830,00 Kč. Na společenské akce 

byla tvorba v částce 14 060,00 Kč a čerpání 56 664,00 Kč. Na pracovní a životní 

jubilea to bylo čerpání ve výši 16 500,00 Kč. Na penzijní připojištění bylo provedeno 

čerpání v částce 41 800,00 Kč. 47 

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 
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Tabulka 3. 10 - Rozbor hospodaření ZŠ na Vodní ulici za rok 2009 (v tis. Kč)  

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 4 686,93 3 298,29 1 388,64 

Spotřeba energie 502 2 532,79 2 170,39 362,40 

Služby 511-513+518 1 078,57 1 068,31 10,26 

Mzdové náklady 521 13 425,59 12 962,34 463,25 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 4 682,39 4 520,59 161,80 

Odpisy 551 720,14 720,14 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 316,47 268,37 48,10 

Celkem  27 455,48 25 021,3 2 434 ,45 

Vlastní výnosy 601-624 4 405,04 1 988,79 2 416,25 

Provozní dotace 691 21 892,91  21 892,91 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 1 164,24 1 104,29 59,95 

Celkem  27 462,19 24 985,99 2 476,20 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát ZŠ Vodní za rok 2009 – vlastní zpracování 

V tomto roce ZŠ Vodní obdržela od zřizovatele dotace ve výši 4 026 000,00 Kč, 

v tom bylo částka na pořízení nového konvektomatu do školní jídelny v částce 

617 000,00 Kč, která byla celá vyčerpána, další dotace byla na osvětlení 

v částce 126 000,00 Kč. Zbytek byla dotace na provoz. Od krajského úřadu, 

respektive od MŠMT škola obdržela dotace ve výši 17 866 905,00 Kč na regionální 

školství. Základní škola měla v roce 2009 průměrný počet zaměstnanců 

(přepočtený), dle stanoveného upraveného rozpočtu 51,47 zaměstnanců. 

V tom DČ 3,00 a HČ 48,47. 48  

V tabulce 3.12 jsou zachyceny dotace, jež škola obdržela během roku 2009.  
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Tabulka 3. 11 – Přijaté dotace v tis. Kč za rok 2009 

Název Částka 

Dotace od MŠMT Celkem 17 862,76 

Přímé náklady na vzdělávání  16 463,50 

 v tom: platy 11 725,00 

 OON 43,00 

 odvody na pojistné, FKSP 4 086,36 

 ONIV 609,15 

Příspěvky od zřizovatele celkem 4 026,00 

 Provoz 3 924,00 

RP „Hustota“ a „Specifika“ 243,90 

 Z toho: Platy 179,70 

 Odvody ZP a SP 60,65 

 FKSP 3 56 

RP „Školní vybavení pro žáky 1. roč. ZŠ 52,00 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 30,36 

 Z toho: platy 22,32 

 Odvody ZP a SP 7,59 

 FKSP 0,45 

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd ped. 

Pracovníkům 
920,00 

 Z toho: Platy 676,47 

 Odvody ZP a SP 230,00 

 FKSP 13,53 

Dotace poskytnuté z rozpočtu Krajského úřadu OK 4 150,00 

Zdroj: Finanční vypořádání dotací ze SR a rozpočtu krajského úřadu olomouckého kraje (dále jen KÚ OK) za rok 

2009 

3.2.2.2 Analýza hospodaření základní školy na Vodní ulici za rok 2010 

V tomto roce studovalo ve škole celkem 453 žáků, z toho na prvním stupni 254 žáků 

a na druhém stupni 199 žáků. Výnosy z hlavní činnosti byly za rok 2010 

ve výši 24 866,00 tis. Kč a náklady v částce 24 871,00 tis. Kč. V doplňkové činnosti 

se jednalo o částky ve výnosech ve výši 2 691,00 tis. Kč a v nákladech 

ve výši 2 674,00 tis. Kč. Bližší informace jsou obsaženy v tabulce 3.14. 49 

VH po zdanění byl za hlavní činnost – 5,00 tis. Kč a za doplňkovou činnost 

to bylo 18,00 tis. Kč. Celkový VH pak činil 13,00 tis. Kč. Z uvedeného je patrné, 

že zisk z DČ stoupl téměř na dvojnásobek svojí hodnoty, ovšem záporný výsledek 

hospodaření z HČ se snížil.  
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Tento zlepšený VH byl konkrétně rozdělen do rezervního fondu a do fondu odměn. 

Podrobnější informace o návrhu rozdělení zlepšeného VH v tabulce 3.13. 

Tabulka 3. 12 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní  1 517,53 6 705,48 6 705,48 

Fond investiční 157 060,66 362 403,11 0,00 

Fond odměn 169 142,00  169 142,00 0,00 

FKSP 727 367,43 798 425,67 0,00 

Celkem 1 055 087,62 1 336 676,26 6 705,48 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Vodní za rok 2010 – vlastní zpracování 

Škola má všechny fondy na bankovním účtu kryty v plné výši.  

V Rezervním fondu za rok 2010 byl provedený jeden jediný příděl na základě 

zlepšeného VH z roku 2009, a to v částce 6 705,48 Kč. Žádný další pohyb se v tomto 

fondu nekonal. 50 

Tvorba Investičního fondu se skládala pouze ze dvou položek. Patřil sem příděl 

z odpisů DHM a DNhM ve výši 762 508,08 Kč. Dalším příjmem 

pro tento fond byla investiční dotace zřizovatele města Mohelnice ve výši 171 850,00 

Kč. Co se týče čerpání z tohoto fondu, toto bylo provedeno ve třech položkách. 

Jednalo se o odvod z investičního fondu do rozpočtu města 493 000,00 Kč, běžné 

opravy budovy v částce 128 015,63 Kč, posledním výdajem byla telefonní ústředna 

v částce 108 000,00 Kč.51 

Ve fondu odměn nebyl v tomto roce žádný pohyb, stav na začátku i na konci roku 

2010 je stejný. 52 

Tvorba FKSP byla provedena ve výši 454 383,52 Kč a čerpání 383 325,28 Kč. 

Základní příděl do FKSP byl proveden v částce 266 920,00 Kč, čerpání na stravování 

v částce 8 440,00 Kč, tvorba fondu na rekreaci zaměstnanců ve výši 117 004,00 Kč 

a čerpání v částce 133 004,00 Kč. Tvorba na rekreaci na děti ve výši 12 082,00 Kč, 

čerpání v této oblasti 15 621,00 Kč. Tvorba na kolektivní zájezdy 

ve výši 50 200,00 Kč a čerpání 9 000,00 Kč. Čerpání na společenské 

akce ve výši 83 691,00 Kč, vstupné na kulturu tvorba ve výši 5 040,00 Kč a čerpání 
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11 265,00 Kč. Čerpání na pracovní a životní jubileum 6 096,00 Kč 

a čerpání na penzijní připojištění v částce 40 700,00 Kč.53 

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 

Tabulka 3. 13 - Rozbor hospodaření ZŠ na Vodní ulici za rok 2010 (v tis. Kč) 

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 4 709,00 3 058,00 1 651,00 

Spotřeba energie 502 2 424,00 2 143,00 281,00 

Služby 511-513+518 842,00 807,00 35,00 

Mzdové náklady 521 13 623,00 13 106,00 517,00 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 4 849,00 4 663,00 517,00 

Odpisy 551 763,00 763,00 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 335,00 331,00 4,00 

Celkem  27 545,00 24 871,00 2 674,00 

Vlastní výnosy 601-624 5 002,00 2 311,00 2 691,00 

Provozní dotace 691 21 826,00 21 826,00 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 729,00 729,00 0,00 

Celkem  27 557,00 24 866,00 2 691,00 

Zdroj: Výkaz zisků a ztrát ZŠ Vodní 2010 – vlastní zpracování 

Základní škola měla v roce 2010 průměrný počet zaměstnanců (přepočtený), 

dle stanoveného upraveného rozpočtu v hlavní činnosti 49,53 zaměstnanců, 

v doplňkové činnosti to bylo 3,00.  54 

V roce 2010 škola obdržela účelové dotace. Tyto byly poskytnuty Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a příspěvky poskytnuty zřizovatelem a finanční 

podpora z regionálních programů, a ty rozdělila dle tabulky 3.15 - Přijaté dotace 

v tis. Kč za rok 2010 
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Tabulka 3. 14 – Přijaté dotace v tis. Kč za rok 2010 

Název Částka 

Dotace od MŠMT Celkem 17 901,97 

Přímé náklady na vzdělávání  17 669,70 

 v tom: platy 12 685,10 

 OON 74,00 

 odvody na pojistné, FKSP 4 569,81 

 ONIV 340,80 

Příspěvky od zřizovatele celkem 7 247,20 

 Provoz 3 924,00 

RP „Hustota“ a „Specifika“ 150,80 

 Z toho: Platy 110,88 

 Odvody ZP a SP 37,70 

 FKSP 2,22 

RP „Školní vybavení pro žáky 1. roč. ZŠ 36,00 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 45,47 

 Z toho: platy 33,43 

 Odvody ZP a SP 11 37 

 FKSP 0,67 

Zdroj: Finanční vypořádání dotací ze SR a rozpočtu krajského úřadu olomouckého kraje (dále jen KÚ OK) za rok 

2010 – vlastní zpracování 

3.2.2.3 Analýza hospodaření základní školy na Vodní ulici za rok 2011 

V tomto roce zde studovalo 465 žáků, z toho na prvním stupni 273 žáků a na druhém 

stupni 192 žáků.  

Výnosy z hlavní činnosti byly za rok 2011 ve výši 26 919,43 tis. Kč, náklady v částce 

26 943,11 tis. Kč. V doplňkové činnosti se jednalo o částky ve výnosech 

ve výši 2 998,18 tis. Kč a v nákladech ve výši 2 973,44 tis. Kč. Bližší informace 

jsou obsaženy v tabulce 3.17. 55 

VH po zdanění byl za hlavní činnost – 23 682,34 Kč a za doplňkovou činnost 

to bylo24 755,00 Kč. Celkový VH pak činil 1 072,66 Kč. Při bližším zkoumání 

je zřejmé, že zlepšený klesl oproti loňskému roku. Podrobnější informace o návrhu 

rozdělení zlepšeného VH v tabulce 3.16. 
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Tabulka 3. 15 - Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v Kč 

Fond Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Příděl ze zlepšeného VH 

Fond rezervní 8 223,01 22 073,67 13 850,66 

Fond investiční 362 403,11 0,00 0,00 

Fond odměn 169 142,00 169 142,00 0,00 

FKSP 798 425,67 804 756,00 0,00 

Celkem 1 338 193,79 995 971,67 13 850,66 

Zdroj: Interní zdroje ZŠ Vodní za rok 2011 – vlastní zpracování 

 

Škola má všechny fondy na bankovním účtu kryty v plné výši.  

Příděl do Rezervního fondu za rok 2011 byl proveden na základě zlepšeného 

VH z roku 2010, a to v částce 13 850,66 Kč, to byl jediný zdroj na tvorbu. Čerpání 

v daném roce nebylo provedeno žádné. 56 

Tvorba Investičního fondu se i v tomto roce skládala ze dvou položek. Patřil 

sem příděl z odpisů DHM a DNhM ve výši 762 507,92 Kč. Dalším příjmem pro tento 

fond byla tvorba na kvalitní vybavení školy ze státního rozpočtu a státního fondu 

ve výši 2 408 480,95 Kč. Z tohoto fondu škola čerpala tři částky, jednalo 

se o nařízený odvod z investičního fondu ve výši 762 000,00 Kč, 

dále to bylo na běžné opravy školy v částce 117 299,38 Kč a jako poslední to bylo 

čerpání dotace na Kvalitní vybavení školy v částce 2 654 092,60. 57 

Ve fondu odměn nebyly v daném kalendářním roce provedeny žádné tvorby, 

ale ani žádné čerpání. 58 

Tvorba FKSP byla provedena na základní příděl ve výši 144 630,00 Kč, 

čerpání na stravování ve výši 56 602,00 Kč, tvorba na společenské akce 

19 460,00 Kč a čerpání na tuto oblast 42 389,00 Kč, čerpání za vstupenky na kulturu 

3 300,00 Kč, čerpání na pracovní a životní jubileum 17 591,00 Kč, čerpání 

na penzijní připojištění 37 900,00 Kč. 59 

Zůstatek fondů je vždy převeden do následujícího roku. 

 

 

 

                                                           
56

 Hlavní kniha účetnictví za rok 2011 ZŠ Vodní 
57

 Hlavní kniha účetnictví za rok 2011 ZŠ Vodní 
58

 Hlavní kniha účetnictví za rok 2011 ZŠ Vodní 
59

 Hlavní kniha účetnictví za rok 2011 ZŠ Vodní 



51 
 

Tabulka 3. 16 - Rozbor hospodaření ZŠ na Vodní ulici za rok 2011 (v tis. Kč) 

  Skutečnost 

 

Celkem 

Z toho: 

Hlavní činnost 

 

Doplňková činnost 

Spotřební nákupy 501 5 392,06 3 518,00 1 874,06 

Spotřeba energie 502 1  930,00 1 620,00 310,00 

Služby 511-513+518 1 540,68 1 504,60 36,18 

Mzdové náklady 521 14 748,81  14 194,11 554,70 

Sociální pojištění a sociální náklady 524,525,527,528 5 201,93 5 005,34 196,59 

Odpisy 551 762,51 762,51 0,00 

Ostatní náklady 504, skup.53,54,55 329,82 328,56 1,26 

Celkem  29 917,62 26 943,11 2 973,44 

Vlastní výnosy 601-624 5 342,80 2 344,62 2 998,18 

Provozní dotace 691 23 682,94 23 681,94 0,00 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65  893,87 
892,87 0,00 

Celkem  29 916,55 26 919,43 2 998,18 

Zdroj: Finanční plán nákladů a výnosů za rok 2011 ZŠ Vodní – vlastní zpracování 

V roce 2011 škola obdržela účelové dotace. Tyto byly poskytnuty Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a příspěvky poskytnuty zřizovatelem a finanční 

podpora z regionálních programů, a ty rozdělila dle tabulky 3.18 - Přijaté dotace 

v tis. Kč za rok 2011. 
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Tabulka 3. 17 – Přijaté dotace v tis. Kč za rok 2011 

Název Částka 

Dotace od MŠMT Celkem 19 201,13 

Přímé náklady na vzdělávání  18 279,12 

 v tom: platy 13 263,85 

 OON 14,00 

 odvody na pojistné, FKSP 4 644,59 

 ONIV 356,69 

Příspěvky od zřizovatele celkem 4 481,00 

 Provoz 4 481,00 

RP „Hustota“ a „Specifika“ 172,27 

 Z toho: Platy 238,49 

 Odvody ZP a SP 43,39 

 FKSP 1 28 

RP „Školní vybavení pro žáky 1. roč. ZŠ 52,00 

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 41,63 

 Z toho: platy 30,84 

 Odvody ZP a SP 10,49 

 FKSP 0,31 

Posílení platové úrovně ped. Pracovníkům s VŠ vzdělání, kteří splňují odbornou 

kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. 
656,10 

 Z toho: Platy 486,00 

 Odvody ZP a SP, FKSP 170,10 

Zdroj: Finanční vypořádání dotací ze SR a rozpočtu krajského úřadu olomouckého kraje (dále jen KÚ OK) za rok 

2011 – vlastní zpracování 
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4  FAKTORY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

MĚSTA V OBLASTI ŠKOLSTVÍ  

V této části bude provedeno zhodnocení analýzy hospodaření dvou ZŠ, jejich 

zřizovatelem je město Mohelnice. Nejprve budou srovnány přepočtené počty 

zaměstnanců v jednotlivých školách. Posléze porovnáme počty žáků.  

4.1 Srovnání hospodaření příspěvkových organizací města v oblasti 

školství 

Všechny činnosti, ať už hlavní či doplňkové, jsou zabezpečovány pedagogickými 

a nepedagogickými pracovníky jednotlivých škol. Mezi pedagogické pracovníky 

se řadí učitelé a vychovatelky ve školní družině, mezi nepedagogické pracovníky 

se řadí, školník, uklízečka, hospodářka, kuchařka, pomocnice ve školní kuchyni 

a školník. Z grafu 4.1 - Přepočtené počty pracovníků ZŠ v letech 2009-2011 

je patrné, jak se tyto stavy vyvíjely.  

 

Graf 4. 1 – Přepočtené počty pracovníků v letech 2009-2011 

 

Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. jednotlivých let na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská – vlastní 

zpracování 

Na předcházejícím grafu je vidět, že vývoj počtu pracovníků na ZŠ Mlýnské 

má tendenci klesat, což je způsobeno tzv. trojitou krizí na mzdovou oblast pracovníků 

školských zařízení. Jedná se o hospodářskou krizi, zadlužení státu a dopady škrtů 

ve státním rozpočtu, a tím potažmo snižování se finančních prostředků 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

2009 

2010 

2011 

59,11 

57,083 

57,083 

51,47 

52,53 

56,6 

ZŠ Mlýnská ZŠ Vodní 



54 
 

jak pro zřizovatele, tak příspěvků od státu, a poslední krizí je úbytek žáků. 

V součastné době toto není výjimka. Překvapující je spíše vývoj počtu pracovních 

sil na ZŠ Vodní, kde je tendenci růstu. Rozdíl mezi rokem 2009 a 2011 

je 5,13 přepočtených pracovníků. Z jakého důvodu se toto děje, bude rozebráno 

v následujícím textu.  

Graf 4.2 – Vývoj počtu žáků v letech 2009-2011 nám objasní, zda není důvodem 

růstu přepočteného počtu pracovníků růst žáků, kteří studují na ZŠ.  

Graf 4. 2 - Vývoj počtu žáků v letech 2009-2011 

 

Zdroj: Zahajovací výkazy + výroční zprávy ZŠ Mlýnská a ZŠ Vodní v letech 2009-2011 

Domněnka, že počet pracovních sil, je ovlivněn počtem žáků se potvrdila. Skutečně 

z grafu 4.2 je očividné, že se situace vyvíjí stejně jako v případě žáků. Tudíž 

že na ZŠ Mlýnské klesá počet žáků, kteří zde vykonávají povinnou školní docházku. 

Kdežto vývoj u ZŠ Vodní je opačný, tam opět roste počet studentů. 

Graf 4.2 jasně poukazuje na to, že počet žáků v ZŠ Mlýnská klesá. K tomuto 

jevu dochází i přes tu skutečnost, že školu navštěvují žáci z okolních vesnic. 

Tento pokles je dán odchodem silných ročníků, a nástupem slabších ročníků 

do prvních tříd. Kromě tohoto problému je dalším zdrojem počtu klesajících žáků 

na této základní škole i de-urganizace obyvatelstva. Tento pojem se dá vysvětlit 

jako stěhování se lidí z měst zpět do vesnic.  

Přestože Mohelnice je poměrně velké město, co se týče zaměstnanosti, 

drží tuto oblast firmy Siemens a Hella Autotechnik, mnozí obyvatelé z mladších 

ročníků odchází za prací do větších měst, a s nimi samozřejmě odchází žáci 

v potřebném věku. Z tohoto důvodu chtějí ZŠ informovat širokou veřejnost o činnosti 
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školy, stejně tak o dosažených výsledcích na poli soutěžním. Veškeré důležité 

informace škola předává rodičům žáků na třídních schůzkách, jež jsou pravidelně 

uskutečňovány. Dalším možným zdrojem informovanosti jsou internetové stránky 

školy. Mimo těchto informací, může každý občan získat další informace v kanceláři 

školy. Těmito údaji se rozumí přehled všech služeb, jež poskytují včetně ceníků 

za tyto služby. Další a neméně důležitou skutečností je, že ZŠ Mlýnská je umístěna 

na okraji města Mohelnice, kdežto ZŠ Vodní je umístěna, dalo by se říci, v centru 

panelové zástavby, tudíž v okamžiku volby rodičů, do které školy své ratolesti svěřit 

je nasnadě, že jej raději přihlásí do ZŠ, která je blíže jejich obydlí.  

Škola na svoje hospodaření získává dotace ze státního rozpočtu, ale taky z rozpočtu 

zřizovatele. Nejdříve budou porovnány příspěvky ze státního rozpočtu a posléze 

příspěvky od zřizovatele.  

Ze státního rozpočtu škola pravidelně dostává finance a platy. V jaké výši tyto dotace 

byly v jednotlivých letech na jednotlivých základních školách, ukáže graf 4.3.  

Graf 4. 3 - Prostředky na platy za rok 2009 v tis. Kč 

 

Zdroj: Finanční vypořádání dotací ze SR a rozpočtu krajského úřadu olomouckého kraje za rok 2009 pro ZŠ 

Vodní a ZŠ Mlýnská 
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V grafu 4.4 – Prostředky na platy za rok 2010 v tis. Kč bude provedena ta samá 

analýza, pouze za rok 2010. 

Graf 4. 4 - Prostředky na platy za rok 2010 v tis. Kč 

 

Zdroj: Finanční vypořádání dotací ze SR a rozpočtu krajského úřadu olomouckého kraje za rok 2009 pro ZŠ 

Vodní a ZŠ Mlýnská 

V tomto samém duchu by se dalo pokračovat, ale už z výše uvedeného je patrné, 

že ZŠ na Mlýnské ulici, ač je na tom hůře přepočteným počtem pracovních 

sil a počtem studujících žáků, je na tom lépe co do ohledu příspěvků ze státního 

rozpočtu na mzdové prostředky.   

V tabulce 4.1 – Srovnání hospodaření za jednotlivé roky v tis. Kč bude srovnáno 

hospodaření za rok 2009-2011 na jednotlivých školách.  
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Tabulka 4. 1 - Hospodaření za jednotlivé roky v tis. Kč 

  2009 2010 2011 

  ZŠ 
Mlýnská 

ZŠ Vodní ZŠ 
Mlýnská 

ZŠ Vodní ZŠ 
Mlýnská 

ZŠ Vodní 
 

Spotřební nákupy 501 5 638,02 4 686,93 5 462,11 4 709,00 5 597,54 5 392,06 

Spotřeba energie 502 4 919,96 2 532,79 5 180,05 2 424,00 4 909,35 1  930,00 

Služby 511-513+518 1 532,01 1 078,57 1 286,66 842,00 1 281,15 1 540,68 

Mzdové náklady 521 16 355,86 13 425,59 15 424,73 13 623,00 15 615,75 14 748,81  

Sociální pojištění 

a sociální náklady 

524,525,527,528 
5 838,13 4 682,39 5 600,19 4 849,00 5 482,22 5 201,93 

Odpisy 551 826,38 720,14 877,17 763,00 940,31 762,51 

Ostatní náklady 504, 

skup.53,54,55 
517,63 316,47 422,88 335,00 460,86 329,82 

Celkem  35 627,98 27 455,48 34 299,00 27 545,00 34 364,79 29 917,62 

Vlastní výnosy 601-624 5 580,65 4 405,04 5 646,02 5 002,00 5 471,32 5 342,80 

Provozní dotace 691 28 884,45 21 892,91  27 877,29 21 826,00 27 833,34 23 682,94 

Ostatní výnosy Skup. 64 a 65 
1 350,90 1 164,24 877,71 729,00 1 240,28 

 893,87 

Celkem  35 816,00 27 462,19 34 404,00 27 556,00 34 544,94 29 916,55 

Výsledek 

hospodaření 

 
188,02 6,71 105,00 13,00 180,15 1,07 

Zdroj: Finanční plán nákladů a výnosů za rok 2009-2011 ZŠ Mlýnská + ZŠ Vodní – vlastní zpracování 

Z předchozí tabulky je patrné, že mnohem lépe je na tom ZŠ na Mlýnské ulici, 

jež má dobré výsledky hospodaření. Při bližším zkoumání je možné zjistit, 

že tyto vysoké rozdíly jsou způsobeny rozdílně vysokými provozními dotacemi, 

jež má ZŠ Mlýnská téměř o ¼ vyšší než ZŠ Vodní. Důvod tohoto rozdílu se pokusí 

vysvětlit graf 4.7 – Rozbor provozních dotací na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok  

2009-2011 v tis. Kč. Tím je myšlen rozdíl ve výnosech, kdežto rozdíl v nákladech 

je dán rozdílnou výši mzdových nákladů a sociálního pojištění, které je zase vyšší 

u ZŠ Mlýnské, ale tento rozdíl není už tak markantní. To, že má ZŠ Mlýnská 

vyšší mzdové náklady je dáno tím, že i přes klesající vývoj přepočteného počtu 

zaměstnanců, zaměstnává pořád více pracovníků než ZŠ Vodní. A provozní dotace 

od státu a zřizovatele jsou na tom podobně. I přes klesající vývoj počtu žáků, 

kteří plní povinnou školní docházku na ZŠ Mlýnská, má tato škola pořád 

více žáků než ZŠ Vodní. Tento rozdíl žáků činil v roce 2009 115 žáků, v roce 2010 

to bylo 72 žáků a v roce 2011 to bylo už jen 32 žáků. Z těchto čísel se dá vyčíst, 

že rozdíl mezi počty žáků v jednotlivých školách se snižuje. 
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Graf 4. 5 – Náklady na jednoho žáka ZŠ v tis. Kč za rok 2009 – 2011 ukáže, 

jaké jsou skutečné roční náklady ZŠ na jednoho žáka ZŠ v tis. Kč za rok 2009 

až 2011. 

Graf 4.5 – Náklady na jednoho žáka ZŠ v tis. Kč za rok 2009 - 2011 

 

Zdroj: Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ 

Vodní a ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

A graf 4.6 – Výnosy na jednoho žáka ZŠ v tis. Kč za rok 2009 – 2011 osvětlí 

pro změnu výnosy.  
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Graf 4.6 – Výnosy na jednoho žáka ZŠ v tis. Kč za rok 2009-2011 

 

Zdroj: Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ 

Vodní a ZŠ Mlýnská – vlastní zpracování 

Z grafu 4.5 a 4.6 je zřejmé, že náklady a výnosy na jednoho žáka ZŠ za rok 2009-

2011 nejsou stejné. V nákladech byl nejmenší rozdíl v roce 2009, tento rozdíl činil 

1,69 tis. Kč a nejvyšší rozdíl byl v roce 2011 a to bylo 4,8 tis. Kč na jednoho žáka. 

Ve výnosech je tato situace podobná. Nejmenší rozdíl byl v roce 2009 

a to 2,02 tis. Kč a nejvyšší v roce 2011 5,18 tis. Kč. Z toho je patrné, že rozdíly 

mezi školami ve zmíněném období v nákladech a výnosech jsou téměř shodné.  
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Graf 4. 7 - Rozbor provozních dotací na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 
v tis. Kč 

 

Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

V grafu 4.7 je vidět, že nejvíce peněž školám zajišťují příspěvky a dotace na provoz 

ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje. Tyto se použijí na financování mezd, ZP a SP, 

FKSP, atd. Tento příspěvek byl nejvyšší na ZŠ Mlýnské v roce 2009, jednalo 

se o nejvyšší částku vůbec, v rámci hospodaření ZŠ Vodní byla nevyšší částka 

v roce 2011, která činila 19 201,00 tis. Kč.  

Vyjádření provozních dotací na žáka vyjadřuje graf 4.8 – Provozní dotace 

na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč na jednoho žáka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

ZŠ Mlýnská - 
2009 

ZŠ Vodní - 
2009 ZŠ Mlýnská - 

2010 ZŠ Vodní - 
2010 ZŠ Mlýnská - 

2011 ZŠ Vodní - 
2011 

6530 

4026 

7059,5 

3924 
6498 

4481 

22354,45 

17866,91 

20 817,50 

17902 

21034,56 

19201 

0 
0 

0 
0 

300,78 
0 

Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele 

Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpoču, rozpočtu kraje 

Příspěvek a dotace na provoz od odstatních subjektů 



61 
 

Graf 4.8 - Provozní dotace na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč 

na jednoho žáka 

 Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

Z grafu 4.8 je patrný vývoj dotací v tis. Kč po přepočtu na jednoho žáka. Je zřejmé, 

že příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů měla pouze ZŠ Mlýnská 

v roce 2011 ve výši 0,61 tis. Kč na jednoho žáka, což bylo způsobeno dotací 

z EU na zateplení akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Mlýnská“. 

V oblasti příspěvků a dotací na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje 

na tom byla nejlépe ZŠ Mlýnská, a to v roce 2011, opět se projevila dotace 

na zateplení. Nejmenší příspěvek a dotaci na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje měla ZŠ Vodní v roce 2010, tato částka činila 39,52 tis. Kč na jednoho žáka. 

Z grafu 4.8 je jasné, že příspěvky ze státního rozpočtu v jednotlivých letech 

hospodaření na jednoho žáka jsou srovnatelné. Rozdíl mezi nimi je zanedbatelný. 

Rozdíl ve výši Spotřebních nákupů odůvodní graf 4.9 – Rozbor spotřebních nákupů 

na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč.  
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Graf 4. 9 - Rozbor spotřebních nákupů ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 
v tis. Kč 

 

Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

Z grafu 4.9 je zřejmé, že v této oblasti patří mezi nejvyšší výdaje takové, které 

jsou vynakládány na nákup potravin. Tato částka byla nejvyšší na ZŠ Vodní v roce 

2011 (3 809,00 tis. Kč), a na ZŠ Mlýnská v roce 2010 (3 699,00 tis. Kč). Pokud 

by byly porovnány nejnižší výdaje na potraviny, jednalo by se o rok 2009 

na ZŠ Mlýnské (2 989,84 tis. Kč), na Vodní je to též rok 2009 (3 229,84 tis. Kč). 

Srovnání spotřebních nákupů ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč 

na jednoho žáka nabídne graf 4.10.  
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Graf 4.10 - Srovnání spotřebních nákupů ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-

2011 v tis. Kč na jednoho žáka 

 Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

Z grafu 4.10 je patrné, že nejvyšší výdaje jdou na potraviny. Toto bylo zřejmé 

již z grafu 4.9. Tato položka je dána průběžnými cenami potravin. Již na první pohled 

je patrný jasný rozdíl v nákladech na potraviny mezi ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská. 

ZŠ Mlýnská vydává na potraviny více finančních prostředků, protože kromě stravy, 

jež je vydána přímo ve vývařovně-výdejně na ulici Mlýnská, má ještě jídelnu-výdejnu 

na ulici Masarykova, kde se každý den dováží strava na výdej pro žáky prvního 

stupně ZŠ. V roce 2011 je na ZŠ Mlýnská patrný pokles nákladů na potraviny. 

Tento byl způsoben poklesem vařených obědů pro cizí strávníky z důvodu ztráty 

významného odběratele.   

Další významnou položkou je nákup DDHM/Spotřeba materiálu, ze které je patrné, 

že na ZŠ obou ZŠ rok od roku klesá. Opětovný rozdíl mezi ZŠ je dán detašovaným 
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chod pracoviště na Masarykově ulici. Rovněž významnou nákladovou položkou 
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na jednoho žáka během sledovaného období u obou základních škol. Tento nárůst 

je dán růstem cen zmiňovaných učebnic a učebních pomůcek. Pořád stejná situace. 

ŽS Mlýnská má vyšší výdaje na nákup spotřebního materiálu než ZŠ Vodní 

na jednoho studenta. Tento rozdíl je nejvyšší v roce 2010, kde činil 0,94 tis. Kč 

na jednoho studenta. Čistící položky se v jednotlivých letech drží téměř na stejné 

úrovni.  

Dalším velice markantním rozdílem je spotřeba energie. Tuto spotřebu má mnohem 

vyšší ZŠ Mlýnská než ZŠ Vodní. Protože se tato částka skládá z několika dalších 

položek jako je elektrická energie, vodné a stočné, atd. Prvek, který tento vysoký 

rozdíl má za vinu, vysvětlí graf 4.11 – Rozbor spotřeby energie na ZŠ Vodní 

a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč 

Graf 4. 11 - Rozbor spotřeby energie na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 
v tis. Kč 

 

Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

Z grafu je opět viditelné, že největší náklady v této oblasti jdou do tepla. 

Pak je zřetelné, že náklady ZŠ Mlýnské jsou téměř 2x vyšší než náklady ZŠ Vodní. 

Tato skutečnost je způsobena větší vytápěcí plochou, škola musí vytápět i budovu 

na Masarykově ulici.   
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Informace o spotřebě energie na jednoho žáka v tis. Kč podá graf 4.12. 

Graf 4.12 -  Spotřeba energie na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 v tis. Kč 
na jednoho žáka 

 Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

Z tohoto grafu je patrné, že nejvýznamnější nákladovou položkou v této oblasti 

je teplo. Nejvyšší částkou na jednoho žáka je 7,29 tis. Kč, což je na ZŠ Mlýnská 

v roce 2011, a opačně nejnižší částkou vůbec je 2,28 tis. Kč na ZŠ Vodní v roce 

2011. Jedná se o rok, kdy na obou školách byla provedena výměna oken. 

Na ZŠ Mlýnské se neprovedlo zateplení budovy, jako tomu bylo na ZŠ Vodní. 

Výrazný pokles na spotřebě tepla není zaznamenán na ZŠ Mlýnská, jelikož součástí 

této školy je budova na Masarykově ulici, a tato nebyla zateplena, ani nebyla 

provedena výměna oken. Z důvodu spolupodílení se státu na zateplení ZŠ Vodní, 

dá se přepokládat nařízená úspora této energie. Nasnadě je i opakovaný důvod 

detašovaného pracoviště. Stejný důvod je v elektrické energii. Dalším nepochybným 

důvodem meziročního růstu nákladů na jednoho žáka v této oblasti je růst cen 

energií.  

Složení položky Služby v tabulce ujasní graf 4.13 – Rozbor nákladů na služby 

na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011.  

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ZŠ Mlýnská - 
2009 ZŠ Vodní - 

2009 ZŠ Mlýnská - 
2010 ZŠ Vodní - 

2010 ZŠ Mlýnská - 
2011 ZŠ Vodní - 

2011 

1,74 

1,36 1,68 

1,24 1,63 

1,33 

0,52 
0,4 0,69 

0,4 0,64 

0,43 

0,44 

0,07 0,42 

0,11 0,31 

0,11 

6,23 

3,98 

7,05 

3,6 

7,29 

2,28 

Elektrická energie Vodné a stočné Plyn Teplo 



66 
 

Graf 4. 13 - Rozbor nákladů na služby na ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská za rok 2009-2011 

 

Zdroj: Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31. 12. 2009, 31. 12. 2010, 31. 12. 2011 ZŠ Vodní a ZŠ 

Mlýnská – vlastní zpracování 

V grafu je patrné rozložení nákladů v této oblasti.  

Je patrné, že v roce 2009 nejvyšší nákladovou položkou byly opravy a udržování 

budov. 

4.2 Doporučení ke zlepšení finanční situace základní školy 

Obě ZŠ mají, i přes snižující se výnosy, zatím dostatečné množství peněžních 

prostředků, které tyto potřebují k zajištění provozu hlavní činnosti. Z toho vychází 

domněnka, že v součastné době nemusí vyvíjet žádné další aktivity k zajištění 

finančních prostředků pro financování provozu. Nicméně i přes tuto skutečnost 

bych navrhla, aby nezavrhovaly další způsoby získání peněz, aby zefektivnily 

svůj ekonomický potenciál.   

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

ZŠ Mlýnská - 
2009 

ZŠ Vodní - 
2009 ZŠ Mlýnská - 

2010 ZŠ Vodní - 
2010 ZŠ Mlýnská - 

2011 ZŠ Vodní - 
2011 

526,93 

222,55 

13 

108 

272,94 

252 

92,91 126,83 

97 

49 

161,39 

495 

68,98 
115,59 

71 

139 

80,44 

149 42,86 
29,04 43 

35 
77,62 

49 

86,13 
69,93 95 

50 

124,85 

48 

117,93 

413,97 

30 

418 

27,64 

461 

13,38 
71,02 

15,1 
19 

15,87 42 

209,4 

0 
0 

0 
0 

0 

Opravy a udržování budov Opravy a udržování strojů a přístrojů 

Cestovné Bankovní poplatky, poštovné 

Telefony Internet, ostatní služby 

Revize Školení 

Leasing 



67 
 

Z předchozí kapitoly je zřejmé, že ZŠ na Mlýnské ulici je na tom s VH mnohem lépe, 

než ZŠ Vodní, tudíž tyto návrhy budou směřovat na tuto školu, ovšem 

není vyloučené, aby se některých zhostila i ZŠ Mlýnská. 

ZŠ Mlýnská má vysoký výsledek hospodaření z doplňkové činnosti i z důvodu 

vlastnictví školní chaty na Moravském Karlově, kdy i tento objekt škola pronajímá.  

Většina návrhů je orientována do doplňkové činnosti. Hlavní podmínkou zvyšování 

výnosů v této oblasti je neomezení hlavní činnosti školy.  

Jednou z mnoha eventualit, je nabídka školení pro veřejnost. V budovách škol 

by se mohly organizovat např. rekvalifikační kurzy, jež by byly uskutečňovány 

ve spolupráci s úřadem práce v Mohelnici, respektive v Šumperku, jelikož v Mohelnici 

je pouze detašované pracoviště Šumperského úřadu. Mimo to by na školách mohly 

být organizovány lekce z výpočetní techniky. ZŠ Vodní má pro svoji výchovně 

vzdělávací činnost k dispozici tyto prostory: 

„23 kmenových učeben, 5 jazykových učeben, 2 odborné učebny výpočetní techniky, 

odborné učebny fyziky-chemie (s laboratoří), přírodopisu, zeměpisu, dějepisu –

současně, odbornou učebnu IVOŠ, odbornou učebnu výtvarné výchovy, keramickou 

dílnu, učebny pro výuku technických prací, vaření, hudební výchovy, 

dále 2 tělocvičny a posilovnu. V budově jsou ještě prostory pro 5 oddělení školní 

družiny, školní klub, žákovská knihovna, odborné kabinety a školní kuchyň s jídelnou. 

K areálu školy patří ještě školní hřiště a školní pozemek“.60 

ZŠ Mlýnská má k dispozici tyto prostory pro výuku:  

Stávající kmenové třídy a samostatné moderně zrekonstruované pracovny 

přírodopisu a chemie, čtyři učebny výpočetní techniky, devět učeben s interaktivní 

tabulí, tři učebny cizích jazyků, keramickou dílnu (včetně kruhu i pece), dílny, 

knihovna pro žáky a knihovna pro pedagogické pracovníky, cvičná kuchyňka 

pro zájmovou činnost, dvě tělocvičny, dva gymnastické sály, sportovní areál 

s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhu, volejbalový kurt, školní chatu na Moravském 

Karlově s lyžařským vlekem, školní jídelnu s výdejnou.  61 

Protože jednotlivé školy disponují i jazykovými učebnami, bylo by možné zavést 

i výuku cizích jazyků, to z toho důvodu, že v době členství ČR v evropské unii 

                                                           
60

 Výroční zpráva ZŠ Vodní 2010/2011 
61

 Výroční zpráva ZŠ Mlýnská 2010/2011 
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není možné se jazykům jakýmkoliv způsobem vyhnout. Tyto lekce cizích jazyků 

by mohly být provozovány v odpoledních, popřípadě večerních hodinách. Zajišťovat 

by je mohly jak pracovníci škol, tak nezaměstnaní, kteří by si tyto učebny 

za tímto účelem pronajali.   

V této kapitole bylo již zmíněno, že jednotlivé školy disponují i dostatečně velkými 

tělocvičnami, popřípadě jinými sportovními prostory, které postačují k vykrytí potřeb 

tělesné výchovy. V ostatních časech, ale i o víkendech si tyto prostory mohou, 

a též tak činní, pronajímat místní občané ke sportovním či tanečním aktivitám.  

Jednotlivé ZŠ mají svoje samostatné budovy pro školní jídelny, které zajišťují stravu 

pro své žáky, zaměstnance školy, ale i pro cizí strávníky z okolí. Dalším postupem 

k navýšení peněžních prostředků pro zabezpečení činnosti školy, je dostat zprávu 

o možnosti odběru stravy ze školní jídelny do povědomí veřejnosti. Obě jídelny vaří 

dva druhy jídel, což je dobrým lákadlem. Za zkoušku by stálo zvážit spolupráci 

s některými firmami v blízkém okolí školy, tyto oslovit a nabídnout jim možnost 

stravování v jídelnách.  

Další, nemalý zdroj příjmů, by zajistil pronájem školní jídelny k oslavám narozenin, 

svatebním hostinám, atd.  

Škola by se měla zároveň snažit oslovovat případně sponzory, a přesvědčovat tyto, 

že s jejich darem škola naloží řádným a hospodárným způsobem.  

Tímto se uzavřela část návrhů na zlepšení výsledku hospodaření do oblasti 

doplňkové činnosti, nyní se přistoupí k návrhům do oblasti hlavní činnosti.  

V oblasti výnosů si škola může ovlivnit svoji činností jen vlastní výnosy. To se jedná 

zejména o doplňkovou činnost, k níž se vztahují předcházející návrhy.  

Dotace od kraje, respektive od státu, škola ovlivnit nemůže, ty jsou rozdělovány 

republikovými a krajskými normativy. Jsou určeny na mzdy, mzdové náhrady, platy 

a platové náhrady, platby SP a ZP. Tyto položky škola ovlivní jen tehdy, podaří-li 

se jí zaujmout rodiče budoucích žáků natolik, aby byli rozhodnuti dát svoje ratolesti 

zrovna do té konkrétní ZŠ.  

Dotace od zřizovatele jsou z velké části na provoz a částečně na investice. 

Tam by škola mohla začít šetřit na energiích, takto se už děje. Za ZŠ Mlýnská v roce 

2011 byla městskou radou schválena akce „Snížení energetické náročnosti objektu 
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ZŠ Mlýnská“, kterou vyhrál uchazeč SVĚT OKEN s.r.o., Jasenice 1254,  755 01 

Vsetín, IČ 25831925 v celkové  výši 4 553 032 Kč s DPH.62 Tento projekt 

byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti a Státním fondem 

životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životního prostředí. Celkové 

uznatelné náklady činily 3 287 683 Kč bez DPH, z toho z toho byl příspěvek z fondu 

Evropské unie 2 794 530Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 164 384 Kč (5%) a příspěvek 

města Mohelnice 328 769 Kč (10%).63 

„V roce 2010/2011 byl realizován projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vodní, 

Mohelnice“, který řeší zateplení Základní školy za účelem úspor energie na vytápění 

objektu a tím i snížení nákladů na provoz budovy. Došlo k zateplení budovy, 

vybourání stávajících meziokenních izolačních vložek a jejich náhradě za vyzdívanou 

konstrukci a k výměně všech stávajících dřevěných okenních výplní a vstupních dveří 

za plastové. Celý projekt organizoval zřizovatel Základní školy, město Mohelnice. 

Během hlavních prázdnin v roce 2011 probíhala v naší základní škole regulace 

topení, kterou opět zajišťoval zřizovatel školy.“ 64 Celkové náklady na realizaci 

zateplení ZŠ Vodní byly vyčísleny na 16 148 000 Kč, jelikož byl tento návrh 

předložen do Operačního programu životního prostředí, podoblast podpory 

3.2.1 Realizace úspor energie, a tato žádost byla schválena, dostalo město 

Mohelnice na tento projekt dotaci ve výši 10 140 195 Kč, z čehož plyne, 

že 6 007 805 Kč vydalo město ze svého rozpočtu. 65 

Další možností jak zvýšit svůj VH je snížit náklady na jednoho žáka. Pokud 

se škola zaměří na spotřební nákupy, z grafu 4.10 je patrné, že nejvyšší výdaje školy 

na jednoho žáka jsou na potraviny. Tyto ovšem škola není schopna ovlivnit. Další 

velice významnou složkou nákladů je Nákup DDHM/Spotřeba materiálu. Tam 

by se škola mohla snažit snížit svoje náklady, a tím pádem by ovlivnila i výši nákladů 

na jednoho žáka. Nejvýznamnější složkou, kterou mohou školy ovlivnit, jsou čisticí 

prostředky, kancelářské potřeby, učebnice a učební pomůcky. V oblasti učebnic 

a učebních pomůcek by mohly zrušit veškeré platby na učebnice žáků, 

a tyto za nákupní cenu žákům prodávat. I když na učebnice, které škola poskytuje 

                                                           
62

 Usnesení z 13. Zasedání Rady města Mohelnice ze dne 27. 4. 2011. Dostupné na 
http://www.mohelnice.cz/usneseni-rm-c-13-27-04-2011/d-210317 
63

 http://www.mohelnice.cz/snizeni-energeticke-narocnosti-budovy-zs-mlynska/ds-5710/p1=86256 
64

 Výroční zpráva 2010/2011 ZŠ Vodní 
65

 http://www.mohelnice.cz/snizeni-energeticke-narocnosti-objektu-zs-vodni/ds-5615/p1=81826 
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bezplatně, dostává prostředky od státu formou republikových normativů. V oblasti 

čisticích prostředků by mohly školy nakupovat levnější prostředky, popřípadě 

kontrolovat spotřebu těchto prostředků. A stejně tak mohou snížit i spotřebu 

kancelářského materiálu.   

V oblasti úspory energie by škola nesnížila svoje náklady, jelikož na tyto dostává 

dotace od zřizovatele.  

V nákladech na služby činní nejvyšší položku pro ZŠ Vodní internet, ostatní služby. 

Tuto položku by mohla snížit zavedením poplatku za přístup na internet v čase 

po vyučování, popřípadě omezit žákům přístup na internet do určité doby 

po vyučování.  

Přestože jsou výše vyjmenovány nějaké možnosti, jak zvýšit VH, není možné říct, 

že se školy nesnaží nějakým způsobem už v součastné době snižovat náklady 

a zvyšovat výnosy.  

ZŠ vyhlašují na větší zakázky výběrová řízení, čímž nutí přihlásivší se dodavatele 

nabízet nízké ceny a poskytovat případné slevy a výhodné nabídky. 

Co se týče fungování obou základních škol, ponechala bych zatím obě. Prvním 

způsobem řešení by bylo vyzkoušet různé varianty jak zvýšit výnosy a snížit náklady. 

V žádném případě bych žádnou ZŠ neuzavírala, neboť, obě dvě ZŠ jsou velké 

a samostatné komplexy, jichž by bylo škoda. Jelikož zřizovatelem obou škol je město 

Mohelnice, je nasnadě že poslední slovo o existenci škol bude mít on, ale proč školy 

v součastné době rušit, a v budoucnu, až dorostou do základních škol děti 

tzv. „silných ročníků“, opětovně shánět prostory na zřízení ZŠ. 
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5 ZÁVĚR  

Tato práce se zabývá Faktory hospodaření příspěvkových organizací města v oblasti 

školství, a z toho důvodu byla práce namířena a analýza udělána na vybraných dvou 

ZŠ, jejichž zřizovatelem je město Mohelnice. Jedná se o základní školu na Mlýnské 

ulici, ke které patří detašované pracoviště na Masarykově ulici, kde mimo školní 

jídelnu, jež sídlí na Mlýnské ulici, se nachází školní jídelna-výdejna, kam je strava 

dovážena.  

Cílem diplomové práce je zjištění, které faktory nejvíce působí na hospodaření 

základních škol, které jsou zřizovány obcí, respektive městem Mohelnice a navrhnout 

doporučení, která by vedla ke zlepšení výsledku hospodaření, a tím ke zlepšení 

finanční situace. Jelikož se jedná o základní školy, je patrné, že předmětem hlavní 

činnosti je vzdělávání a výchova žáků, dle předem stanovených vzdělávacích 

programů ve shodě se školským zákonem.  

V analýze hospodaření v letech 2009-2011 byl zaznamenán propad přepočteného 

počtu pracovníků, ale i žáků u ZŠ Mlýnská. Opačným směrem se vyvíjí situace 

na ZŠ Vodní, jejíž přepočtený počet pracovníků a počet žáků neustále roste. 

Dle vývojové situace se dá přepokládat, že za další dva roky by mohly 

obě ZŠ mít stejný přepočtený počet pracovních sil a žáků. V roce 2011 byl rozdíl 

mezi ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská v přepočteném počtu pracovních sil pouze 

0,483 a rozdíl v počtu žáků je 32. Zmínění pokles nebo růst pracovníků škol 

je způsoben vývojem počtu studentů na školách v jednotlivých letech. Roste-li počet 

studentů na ZŠ, roste i počet pracovníků, a opačně, to je patrné z grafů 4.1 a 4.2. 

Jak již bylo zmíněno, organizace provozují hlavní a doplňkovou činnost. 

Tato do rozpočtu ZŠ přináší nemalé finanční prostředky, kterými může ZŠ financovat 

svoji hlavní činnost. Ovšem stále platí podmínka, že doplňková činnost nesmí ohrozit 

hlavní činnost. Doplňková činnost je důležitá hlavně pro ZŠ Vodní, jelikož 

ve sledovaném období vždy vyrovnávala záporný výsledek hospodaření 

do kladného. Obě organizace v součastné době pronajímají tělocvičny a prodávají 

obědy ze školní jídelny cizím strávníkům.  

V oblasti úspory energií bylo u obou ZŠ provedeno snížení energetické náročnosti 

objektu. Tato akce se nejvíce projevila v nákladech na ZŠ Vodní již v roce 2011, 

ve kterém tyto akce byly provedeny. Meziroční pokles v nákladech na teplo vyčíslený 

na jednoho žáka je 1,32 tis. Kč. 
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Další faktory, jež ovlivňují VH jsou spotřební náklady a služby. To jsou prvky, díky 

kterým v okamžiku snížení se ZŠ sníží i celkové náklady, a tímto se sníží i náklady 

na jednoho žáka. Zde by mohlo být provedeno šetření finančních prostředků v oblasti 

spotřebních nákladů na čisticích prostředcích, kancelářském materiálu, učebnicích 

a učebních pomůckách. A v oblasti služeb při poskytování přístupu na internet.  

Náklady na jednoho žáka byly nejnižší v roce 2010 na ZŠ Vodní, 

a to v částce 60,8 tis. Kč, výnosy byly nejnižší taktéž na ZŠ Vodní v roce 

2010 v částce 60,82 tis. Kč. Naopak nejvyšší náklady na jednoho žáka byly 

v roce 2011 na ZŠ Mlýnská v částce 69,14 tis. Kč. Výnosy byly nejvyšší taktéž 

na ZŠ Mlýnská v roce 2011 v částce 69,51 tis. Kč. 

Obě základní školy v nynější době vůbec nebo málo využívají možnosti financování 

ze soukromých zdrojů, a to například formou sponzoringu či veřejných sbírek.  

V oblasti výnosů je v roce 2010 na ZŠ Vodní zaznamenám meziroční pokles 

o 2,15 tis. Kč. Dá se říct, že pokles výnosů byl kompenzován poklesem nákladů. 

U  ZŠ  Mlýnské byl zaznamenán růst o 0,54 tis. Kč. Částka témě stejná 

jako u nákladů. V roce 2011 činil rozdíl ve výnosech na jednoho žáka 5,18 tis. Kč. 

Naopak nejnižší náklady měla ZŠ Vodní v roce 2009 v částce 27 455,48 tis. Kč, 

výnosy opět ZŠ Vodní v roce 2009 v částce 27 462,19 tis. Kč a výsledek hospodaření 

opět ZŠ Vodní v roce 2011 ve výši 1,07 tis. Kč.  

Pokud se provede zhodnocení příspěvku a dotace na provoz od zřizovatele, 

byla na tom nejlépe ZŠ Mlýnská v roce 2010 v částce 13,45 tis. Kč na jednoho žáka 

a naopak nejhůře na tom byla ZŠ Vodní v tomtéž roce s částkou 8,66 tis. Kč 

na jednoho žáka. Zde je zřetelný rozdíl. Tento rozdíl je dán charakterem školy. 

Jelikož ZŠ Mlýnská má detašované pracoviště, které je plně funkční a poskytuje 

zázemí části prvního stupně této základní školy. 

V případě spotřebních nákupů je vývoj finančního vyjádření nákladů na jednoho žáka 

zhruba stejný. Jediný rozdíl byl zaznamenán v roce 2011, kdy ŽS Mlýnské ubylo 

cizích strávníků, tím pádem klesly náklady na potraviny. Což má na následek rozdíl 

mezi náklady na potraviny vyčíslených na jednoho strávníka ve výši 2,34 tis. Kč. 

Přičemž u Mlýnské byl zaznamenán meziroční pokles 1,88 tis Kč. Druhým nejvyšším 

nákladem v této problematice je nákup materiálu. Z grafu 4.10 je viditelné, 

že obě školy se snaží náklady v této oblasti snižovat. Mezi roky 2010 a 2011 
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byl zaznamenán pokles u ZŠ Mlýnské v částce 0,21 tis. Kč, na ZŠ Vodní 

byl zaznamenán růst v částce 0,5 tis. Kč. Dalším významným nákladem 

jsou učebnice a učební pomůcky. Kdy toto ovlivnit je problematické, jelikož 

na ty učební pomůcky, které škola poskytuje zdarma, získává finanční prostředky 

od státu.  

Hypotéza, že „Náklady a výnosy základních škol na jednoho žáka jsou srovnatelné“ 

se nepotvrdila. Náklady na jednoho žáka v roce 2011 na ZŠ Mlýnské 

jsou 69,14 tis. Kč a na ZŠ Vodní jsou 64,34 tis. Kč. Rozdíl mezi těmito položkami 

činí 4,8 tis. Kč, což je rozdíl celkem významný.  

V oblasti výnosů je to podobné. ZŠ Mlýnská má výnos na jednoho žáka v roce 

2011 ve výši 69,51 tis. Kč, kdežto ZŠ Vodní má tuto položku v částce 64,33 tis. Kč. 

Vyčíslení rozdílu dělá 5,18 tis. Kč, což je rozdíl ještě vyšší než tomu bylo u nákladů.  

Z grafu 4.5 je patrné, že náklady na jednoho žáka se nevyvíjí stejně. U ZŠ Vodní 

byl v roce 2010 zaznamenán meziroční pokles o 2,17 tis. Kč na jednoho žáka, kdežto 

u ZŠ Mlýnské je pozorován meziroční růst ve výši 0,69 tis. Kč. V roce 2011 činil 

rozdíl v nákladech na jednoho žáka ZŠ 4,8 tis. Kč, což je rozdíl celkem vysoký.  

Tento rozdíl je dán rozdílným počtem žáků v jednotlivých školách, 

což má za následek rozdílné dotace od státu, respektive krajů ve formě 

republikových normativů. A z důvodu rozdílného počtu žáků mají školy i rozdílné 

přepočtené počty pracovních sil. A tyto získává mzdové prostředky, prostředky 

na SP a ZP opět od státu. Dalším důvodem nestejně vysokých nákladů a výnosů 

na jednoho žáka, že v případě Mlýnské školy detašované pracoviště, na které škola 

získává prostředky od svého zřizovatele. 

V neposlední řadě je důvod tak vysokého rozdílu v položkách skutečnost, 

že ZŠ Mlýnská má vysoké výnosy z doplňkové činnosti, ale i činnosti hlavní. V roce 

2010 získala ZŠ Mlýnská finanční podporu z OP VK ve schválené částce 

2 548,71 tis. Kč. Dále v roce 2011 získala škola finanční prostředky na projekt Škola 

dětem pro budoucnost v celkové výši 1 529,23 tis. Kč a dotace z ROPu regionů 

soudržnosti Střední Morava v částce 2 167,20 tis. Kč. 

V důsledku analýzy jsem navrhla opatření, jež by mohla vést ke zlepšení peněžní 

situace do budoucnosti škol.  
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NIV    Neinvestiční výdaje 



 
 

MP    Mzdové prostředky 

ONIV    Ostatní neinvestiční výdaje 

KÚ    Krajský úřad 

ŠPO    Školské právnické osoby 

OÚ    Obecní úřad 

ŠZ    Školské zařízení 

HČ    Hlavní činnost 

DČ    Doplňková činnost 

ROP    Regionální operační program 

DHM    Dlouhodobý hmotný majetek 

DNhM    Dlouhodobý nehmotný majetek 

OP VK   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OON    Ostatní osobní náklady 

OU PrŠ   Odborné učiliště a praktická škola 
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Příloha č. 1- Vnitřní směrnice příspěvkové organizace o účtování 

 „aktuální účtový rozvrh (vč. číselníků dokladů a používaných symbolů, 

analytik, účetní knihy a formu jejich vedení), vytvořený dle směrné účtové 

osnovy (§ 25 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

a to včetně analytických a podrozvahových účtů. Průběžně se může 

doplňovat dle potřeb organizace a na konci účetního období se přiloží 

k závěrce,  

 způsob vedení účetnictví (ve vlastní režii nebo externě),  

 způsob účtování a oceňování zásob (způsob A nebo B, způsobu 

vyřazování majetku ze skladu (např. metoda váženého aritmetického 

průměru, metoda První do skladu, první ze skladu (dál jen FIFO)),  

 způsob účtování, inventarizace a odpisování majetku (sazby a metody), 

(§ 29 zákona o účetnictví),  

 způsob ocenění majetku a závazků účetní jednotky (Český účetní 

standard č. 514),  

 plán účetních závěrek v průběhu účetního období, roční účetní uzávěrky 

a závěrky,  

 způsob používání časového rozlišování nákladů a výnosů, výdajů 

a příjmů, vč. dohadných položek,  

 způsob účtování, tvorbu a čerpání zákonných i ostatních rezerv,  

 způsob účtování kurzových rozdílů a zahraničních cest,  

 způsob tvorby a používání opravných položek,  

 poskytování a účtování cestovních náhrad,  

 evidence spotřeby pohonných hmot,  

 smlouvy o hmotné zodpovědnosti,  

 způsob vedení spisové služby k archivaci, spisový a skartační řád,  

 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,  

 způsob oběhu účetních dokladů,  
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 používání fondu kulturních a sociálních potřeb,  

 způsob hospodaření s fondy,  

 doplňková činnost,  

 rozpočtové hospodaření,  

 způsob vedení pokladny (ručně nebo v programu), limit pokladní hotovosti, 

hmotnou zodpovědnost pokladníka, atd.,  

 tvorba vnitřních předpisů účetní jednotky,  

 účetní období (§ 3 odst, 2 zákona o účetnictví)“66 
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Příloha č. 2 - Schéma finančních toků na vzdělávání 
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https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iIwHfPtFx9IJ:www.sukm.cz/urad/Rozpocet/Toky2006.
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TGmWQ8jEHN0E9KLlMuiqDm86SJ21uk0q6TCevYdsleIR19K_UMrLAMc_mCG6irqaAJqpilnRSRl2E8
CQ7fs4HOP0WvWFD3HYpH&sig=AHIEtbTD5IIamHNnCj3k-jKV4rkHPiP3Dw 
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Příloha č. 3 - Další zdroje financování 

Soukromé zdroje 

Do tohoto typu zdrojů jsou řazeny takové, které nejsou hrazeny z veřejných zdrojů. 

Důvod, proč tyto zdroje vůbec existují je zřejmý. Je to z toho důvodu, že veřejné 

zdroje nejsou dostatečné nebo v některých případech tyto zdroje nezaručí platná 

legislativa.  

Zmíněné zdroje se rozdělují na: 

 dotace a dary od soukromých osob, není důležité, zda jsou to FO nebo PrO, 

 nepřímé náklady, které souvisejí s poskytnutím veřejného statku, 

sem by se dala zařadit doprava či nadstandardní výukový materiál, 

 přímé platby uživatelů, které využívají veřejné služby, patří sem poplatky 

za ubytování, stravu či další.  

Pro stanovení úplaty za vzdělávání je rozhodující, zda se jedná o vzdělávání 

poskytující stupeň vzdělání nebo vzdělávání, které stupeň vzdělání neposkytuje. 

Vzdělávání poskytující stupeň vzdělání - lze za úplatu poskytovat pouze 

v ZŠ a SŠ, které nejsou zřízeny státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí a ve VOŠ. 

Vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání - lze poskytovat za úplatu. Výjimku tvoří 

pouze vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí či v přípravné třídě ZŠ. Zde se vzdělávání poskytuje bezúplatně. 

Úplata je příjmem školy a školského zařízení  

Školské služby - lze poskytovat za úplatu. Výši úplaty stanoví: 

 ředitel – v případě škol a ŠZ zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí, 

 právnická osoba, která vykonává činnost škol a ŠZ – v případě ostatních 

zřizovatelů. 

Rozhodování o úplatě a konstrukce úplaty:  

 ředitel školy nebo ŠZ rozhoduje o případném snížení nebo prominutí úplaty 

(pro chudé – sociálně znevýhodněné), 
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 pro školy zřizované státem, krajem, svazkem obcí a obcí stanovuje 

ministerstvo veškeré podmínky a splatnost úplaty, možnost snížení 

nebo osvobození. 

Ubytování v domově a v internátě  

 úplata za ubytování v domově a v internátě zřízeným státem, krajem, 

obcí nebo svazkem obcí se stanovuje s přihlédnutím k vybavení domova a k úrovni 

poskytovaných služeb, 

 pokoje jsou rozděleny do 2 kategorií podle počtu lůžek – 4 až 6 lůžek = 

2. kategorie, což značí, že ubytování v tomto typu zařízení je levnější, 

 úplata je vyšší pro studenty středních škol (dále jen SŠ) než např. pro děti 

z mateřských škol (dále jen MŠ), 

 výše úplaty je stejná, i když student není ubytován po všechny dny v měsíci, 

ovšem v dny volna vyhlášených školou se tato úplata úměrně krátí.  

Školní stravování 

Úplata je určena výší finančního normativu. Ten se určí v rámci rozpětí finančních 

limitů stanovených vyhláškou ministerstva podle cen potravin v místě obvyklých. 

Soukromé zdroje doplňkové 

Už v teoretické části bylo popsáno, co je to doplňková činnost, a kterým zákonem 

se řídí, tudíž zde stačí říct pouze to, že sem patřící zdroje z doplňkové činnosti 

jsou takové, jež „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.“68 

Příspěvková organizace může doplňkovou činnost provozovat dle č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Zároveň tuto činnosti 

musí PO podložit živnostenským listem či dle nového výpisu z živnostenského 

rejstříku.  

                                                           
68

 Zákon č. 250/2000  Sb. ze dne 9.8.2000 zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s. 3564. Dostupný 
také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=250/2000&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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Všechny PO příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem při provozování 

doplňkové činnost musí mít vyhotovenou vnitřní směrnici, dle níž postupují. 

Hospodaření v doplňkové/jiné činnosti vede PO vždy odděleně od hlavní, 

a z toho důvodu vede odděleně i účetnictví. Již bylo zmíněné, že finanční prostředky 

získané z této činnosti organizace používá na dorovnání nákladů za potřeby z hlavní 

činnosti. Jako příklad v těchto zdrojích bude pronájem tělocvičen a sportovních hal, 

které organizace zpravuje, pronájem billboardů, ubytování cizích osob na internátě 

či domově mládeže, stravování cizích strávníků ve školních jídelnách či různé 

vzdělávací kurzy pro veřejnost, které organizace pořádá v rámci znalostí 

a dovedností svých zaměstnanců.  

Dotace a granty 

Tyto zdroje jsou stanoveny zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 

předpisů. Daný zákon platil do roku 2005, jelikož byl novelizován 

zákonem č. 562/2004 Sb., novela některých zákonů v souvislosti s přijetím školského 

zákona, který měl účinnost od 1. 1. 2005.  

Stát poskytuje dotace ze státního rozpočtu pouze těm školám a školským právnickým 

osobám, jež jsou zapsány ve školském rejstříku, a další podmínkou pro získání 

dotace je zřizovatel. Ty školy, jež chtějí získat dotace od státu, musí být zřízeny 

státem, krajem, obcí či svazkem obcí, dále zřizovateli mohou být registrované církve 

či náboženské společnosti, to v případě uzavření smlouvy s konkrétním krajským 

úřadem, přesně dle zákona č. 562/2004 Sb.. 

Tyto finance může škola a školská právnická osoba použít na krytí neinvestičních 

výdajů, jež souvisí s výchovnou či vzdělávací činností, výjimkou 

jsou zde např. výdaje školy, které jsou spojeny s reklamou.  

Pokud chce škola získat dotaci na další kalendářní rok je její povinností podat 

ke krajskému úřadu do termínu 31. ledna69, před novelou zákona byl tento termín 

                                                           
69

 Zákon č. 562 ze dne 24. září 2004. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10328. 
Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=562/2004%20&typLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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určen na 15 října70 či do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zápisu do školského 

rejstříku žádost o dotaci, která má tyto náležitosti:  

 název, sídlo, IČO a číslo účtu právnické osoby, popřípadě adresu a číslo účtu 

odloučeného pracoviště ,  

 doklad o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení 

či doklad o zápisu do školského rejstříku,  

 doklad o zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku či jiného státem 

stanoveného rejstříku, případně návrh na zápis do takového rejstříku a doklad 

o zřízení právnické osoby,  

 předpokládaný celkový počet dětí, žáků či studentů ve školním roce, 

na který je dotace žádána a počet dětí, žáků či studentů v jednotlivých třídách, 

odděleních nebo studijních skupinách, u školských zařízení předpokládaný počet 

lůžek, ubytovaných nebo stravovaných dětí, žáků či studentů v jednotlivých 

školských zařízeních. 71 

Ve smlouvě o poskytnutí dotace jsou vždy uvedeny konkrétně požadované 

náležitosti. Mezi tyto patří rozsah smlouvy, počet dětí, žáků či studentů ve školním 

roce, na nějž škola obdržela dotaci a zároveň výše této poskytnuté dotace, 

která je vymezená procentním podílem. Škola neobdrží dotaci, pokud čerpala dotaci 

ze státního rozpočtu již v loňském roce, a do termínu 31. ledna nepředložila 

za předchozí školní rok vyúčtování dotace, které je konkrétně stanoveno 

MŠMT, výroční zprávu o svoji činnosti, rozbor hospodaření s dotací, 

která byla poskytnuta dle zákona, informaci o projednání výroční zprávy o činnosti 

školy školskou radou, pokud má škola tuto radu zřízenou. 72 

Zmínění procentní podíl z normativů se stanový jako roční objem neinvestičních 

výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadnuvší na jedno dítě, 

žáka či studenta. Tato dotace může být zvýšena o určitý procentní podíl z normativů 
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 Zákon č. 306 ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 
školským zařízením, v platném znění. In:  Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 100, s. 
6569. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=562/2004%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
71 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským 

zařízením, v platném znění  
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 Zákon č. 562 ze dne 24. září 2004. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10328-
10329 Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=562/2004%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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na zdravotní postižení dítěte, žáka či studenta. Tato výše je stanovena pro jednotlivé 

druhy škol, např. pro základní školu je to 60 %, pro mateřskou školu taktéž, 

pro školské zařízení vykonávající ústavní výchovu, ochrannou výchovu a preventivně 

výchovnou činnost je to stanoveno na 80 %. 73 

Škola obdrží dotaci na konkrétné školní rok vždy formou zálohy, jež je vyplacena 

nejpozději v den prvního měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí a patnáctý 

den druhého měsíce ve čtvrtém čtvrtletí. 74 

Mezi další možné zdroje financování pro školy a školská zařízení patří mnohé 

dotační programy z evropské unie, kam patří například operační program vzdělání 

pro konkurenceschopnost.  
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 Zákon č. 562 ze dne 24. září 2004. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10329 
Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=562/2004%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 
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 Zákon č. 562 ze dne 24. září 2004. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10330 
Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/SearchResult.aspx?q=562/2004%20&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 


