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1. Úvod 

 

Jednou ze základních úloh státu je podpora a rozvoj školství. Ústředním orgánem 

státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké 

školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti  

je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z rozpočtu ministerstva školství  

se zabezpečuje financování jednotlivých školských úseků. Největší objem finančních 

prostředků směřuje do oblasti regionálního školství. V rámci tohoto úseku jsou poskytovány 

finanční prostředky na tzv. přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení 

zřizované obcemi a svazky obcí a kraji, neinvestiční dotace soukromému a církevnímu 

školství a plně je zabezpečeno financování přímo řízených organizací. Od roku 2004  

se MŠMT zapojilo do projektu společných programů České republiky a Evropské unie. Jedná 

se o rozvojové programy spolufinancované z evropského sociálního fondu v oblasti 

Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
1
 

Problematika financování školství jako celku souvisí s pochopením veřejných financí. 

Veřejné finance jsou určeny k financování veřejných statků, tj. služeb, jež přináší prospěch 

celé společnosti. Převážná část výdajů na vzdělávání v České republice se uskutečňuje 

prostřednictvím veřejných rozpočtů. Soustava veřejných rozpočtů v České republice zahrnuje 

státní rozpočet a finance orgánů místní samosprávy.  

Dominantní role územních samosprávných celků spočívá především v poskytování 

služeb veřejného zájmu. Typickou oblastí, kde územní samosprávné celky realizují svou 

samostatnou působnost, je školství. Územní samosprávu ve školství vykonávají obce a kraje. 

Jejich působení je upraveno zákonem o rozpočtových pravidlech.
2
 Tento zákon upravuje 

tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů ÚSC a stanoví pravidla hospodaření s finančními 

prostředky ÚSC. Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob ÚSC.  

Při zajišťování vzdělávání a školských služeb, zejména při zřizování a rušení škol a školských 

zařízení, dbá obec nebo kraj zejména na dostupnost a soulad rozvoje vzdělávání se zájmy 

svých občanů, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého území.
3
  

Cílem práce je rozbor financí. Především zjištění, z jakých zdrojů je základní škola 

financována, zda má vlastní hospodářskou činnost a z ní plynoucí příjmy, odkud a v jaké výši 

                                                 
1
 (http://www.msmt.cz/ekonomika-skolstvi) 

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

3
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění 

pozdějších předpisů 
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jsou dotace na provozování školy poskytovány. V návaznosti na zdrojích financování je 

proveden rozbor nákladů za účetní jednotku, a také členění nákladů podle poskytnutých 

účelových dotací. Následně je zjištěn hospodářský výsledek a celkové zhodnocení finanční 

situace základní školy. Vybraná základní škola je zřízena krajem, proto je v pozici zřizovatele 

uváděn pouze kraj. 
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2. Charakteristika příspěvkové organizace 

2. 1 Zřizovatel 

Kraj zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou 

zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní 

subjektivitu. Rozhodnutí o zřízení PO musí být vždy výsledkem podrobné analýzy všech 

právních a ekonomických aspektů, především by mělo zohledňovat specifika činnosti  

v jednotlivých odvětvích např. školství. Je nezbytné, aby orgány kraje při zřizování 

organizace vždy postupovaly s vědomím, že nakládají s veřejnými prostředky a veřejným 

majetkem. Rozhodnutím o zřízení PO rozhoduje kraj také o použití finančních prostředků  

z rozpočtu kraje a užití majetku kraje k zabezpečení služeb.  

Zřizovatel v regionálním školství 

Školský zákon
4
 v části sedmnácté rozepisuje působnost územních samosprávných 

celků ve školství. Pro úplnost a celkové pojetí systému školství jsou zde uvedeny nejen 

kompetence kraje, ale také obce a svazků obcí.  

Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem 

trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním 

předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. 

Obec nebo svazek obcí zřizuje a ruší: 

- mateřské školy, 

- základní školy, 

- mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, 

- zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, 

- základní umělecké školy, 

- školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

- školy nebo školská zařízení, které jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo za zákonem 

daných podmínek.
5
 

 

                                                 
4
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
5
 § 179, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  

ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) 
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Kraj je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného 

vzdělávání, vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním, dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání pro výkon 

ústavní výchovy.  

Za tímto účelem kraj zřizuje a ruší: 

- střední školy, 

- vyšší odborné školy, 

- mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním 

postižením, 

- základní školy speciální, 

- školy při zdravotnických zařízeních, 

- školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, 

žáky a studenty škol, které zřizuje, 

- střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny,  

- jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 

- základní umělecké školy, 

- školská zařízení pro zájmové vzdělávání, 

- dětské domovy. 

 

Kraj může dále zřizovat a rušit mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem 

národnostních menšin, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská 

poradenská zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání, zařízení školního stravování, školská účelová zařízení, školy a školská zařízení, 

které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, materiálové 

a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení.
6
 

Financování školství přímo souvisí s organizací a správou naší vzdělávací 

soustavy. Nemohu tedy opomenout ani školy přímo řízené a financované ministerstvem 

školství. Jedná se o vysoké školy, univerzity a ostatní přímo řízené organizace, pod něž spadá 

Česká školní inspekce a Státní správa ve školství. 

Z hlediska vlastnictví doplňujeme vzdělávací systém o školy soukromé a církevní. 

                                                 
6
 § 181, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  

ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) 
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Školy a školská zařízení jsou zřízeny dle školského zákona
7
 jako školské právnické 

osoby nebo příspěvkové organizace. 

Údaje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení PO je zřizovatel povinen 

oznámit Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti 

došlo. 

 

2. 2 Zřízení příspěvkové organizace 

V procesu zřízení PO má z orgánů kraje nejdůležitější roli zastupitelstvo. 

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno právo zřizovat a rušit příspěvkové organizace a schvalovat 

jejich zřizovací listiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhrazenou pravomoc zastupitelstva, 

je vyloučeno, aby o zřízení PO rozhodl jiný orgán kraje. Role rady kraje v procesu zřízení PO 

je dána především její povinností připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva kraje.  

Ke vzniku příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem (tedy 

zastupitelstvem) v rozhodnutí o jejím zřízení. Příspěvková organizace nevzniká dnem zápisu 

do obchodního rejstříku, jako u jiných organizací, může však být zapsána v obchodním 

rejstříku. To má však jen evidenční povahu. 

Současně s rozhodnutím o zřízení příspěvkové organizace schvaluje zastupitelstvo 

kraje její zřizovací listinu.
8
 

Příspěvková organizace se zřizuje na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 

 

2. 3 Zřizovací listina 

Zřizovací listina příspěvkové organizace je základním a nejdůležitějším 

dokumentem. Má zásadní význam pro existenci a její další fungování. 

Zákon o rozpočtových pravidlech
9
 v § 27 stanoví minimální obsah zřizovací listiny.  

Je na rozhodnutí zřizovatele v jaké míře doplní povinnosti a práva, které určí zřízené 

příspěvkové organizaci. Zřizovací listinou přenáší kraj na PO svoje povinnosti a část práv  

                                                 
7
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
8
 POSPÍŠIL, P.; ŠTEFANKOVÁ, B.; DURCZOKOVÁ, I. Příspěvkové organizace ÚSC - proces zřízení a 

zřizovací listina. UNES: odborný časopis účetnictví neziskového sektoru, 2009, roč. 7, č. 2, s. 32. ISSN 1214-

181X. 
9
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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k majetku kraje a finančních prostředků z rozpočtu kraje. Formulace práv a povinností PO 

musí být proto zvoleny tak, aby odpovídaly všem náležitostem daným zákonem.
10

  

Praxe přináší další možnosti hospodaření, zejména vymezení doplňkových činností, 

změny názvů nebo svěření dalšího majetku do správy k vlastnímu hospodářskému využití. 

Předmětem změny může být také vymezení majetkových nebo jiných práv v důsledku 

fungování organizace. Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám. 

Právně závazné jsou tedy původní zřizovací listiny a následně schválené dodatky k ní. Úplné 

znění zřizovacích listin se ukládá do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku.
11

   

Pokud PO vykonává činnosti dle školského zákona,
12

 musí zřizovací listina odpovídat 

i tomu, co předepisuje školský zákon. Například název školy nebo školského zařízení musí 

obsahovat označení druhu nebo typu školy nebo školského zařízení. 

 

Náležitosti zřizovací listiny 

Zřizovací listina vydaná krajem při zřízení PO musí obsahovat: 
13

 

1. Úplný název zřizovatele, název krajského úřadu. 

 

2. Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo. Název musí vylučovat 

možnost záměny s názvem jiných příspěvkových organizací. 

 

3. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídající předmět činnosti.  

Ty činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině v rámci hlavního účelu a předmětu  

činnosti nejsou živností a nepodléhají režimu živnostenského zákona.
14

 Vymezení 

hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti ve zřizovací listině má svůj 

následný dopad i do ekonomiky organizace např. z hlediska zdaňování příjmů těchto 

neziskových činností. 

 

                                                 
10

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
11

 POSPÍŠIL, P.; ŠTEFANKOVÁ, B.; DURCZOKOVÁ, I. Příspěvkové organizace ÚSC-proces zřízení a 

zřizovací listina. UNES: odborný časopis účetnictví neziskového sektoru, 2009, roč. 7, č. 2, s. 32. ISSN 1214-

181X. 
12

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
13

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
14

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
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4. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace. 

Nejčastěji ředitel, je jmenován statutárním orgánem PO na základě jmenovacího dekretu  

a je oprávněn činit jménem organizace veškeré právní úkony. 

 

5. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se PO předává k hospodaření  

(tzv. svěřený majetek). PO je v okamžiku svého zřízení „prázdná“ a dostává veškerý 

majetek od svého zřizovatele formou svěření k hospodaření. Jedná se o majetek nemovitý  

a movitý.  

 

6. Vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit 

hlavní účel, k němuž byla zřízena. Svěřený majetek zůstává ve vlastnictví zřizovatele, PO 

je oprávněna s ním nakládat v mezích stanovenými platnými právními předpisy, zřizovací 

listinou a pokyny zřizovatele (např. dle Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým 

organizacím). Je třeba uvážlivě specifikovat práva a povinnosti spojená s efektivním, 

ekonomickým a účelným využitím svěřeného majetku při zajišťování péče o jeho ochranu 

a rozvoj, poskytnout práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného 

majetku jiným subjektům a podobně. Je věcí zřizovatele, jak konkrétně majetková práva 

organizace vymezí.  

 

7. Okruhy doplňkové činnosti, kterou ji zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat 

všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Zákon  

o rozpočtových pravidlech
15

 jednoznačně určuje, že doplňková činnost nesmí narušovat 

plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně. Doplňková činnost není součástí 

hlavního účelu organizace a předmětu činnosti, ale měla by na tento hlavní účel a předmět 

navazovat a být pro organizaci zejména ekonomickým přínosem.
16

 Doplňková činnost 

může podléhat živnostenským předpisům. V tomto případě je PO v pozici běžného 

živnostníka a musí splňovat všechny potřebné náležitosti (např. živnostenský list).
17

 

Vedlejší činnost podléhá dani z příjmu. Zisk z vedlejší činnosti se musí použít  

ve prospěch hlavní činnosti, zřizovatel může organizaci povolit i jiné využití tohoto 

zdroje.  

                                                 
15

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
16

 POSPÍŠIL, P.; ŠTEFANKOVÁ, B.; DURCZOKOVÁ, I. Příspěvkové organizace ÚSC - proces zřízení a 

zřizovací listina. UNES: odborný časopis účetnictví neziskového sektoru, 2009, roč. 7, č. 2, s. 32. ISSN 1214-

181X. 
17

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
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8. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Zpravidla se jedná o dobu neurčitou. 

 

2. 4 Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace zřízená krajem má povinnost, řídit se „Zásadami vztahů 

orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo na kraj převedeny 

zvláštním zákonem“ (viz. Příloha č. 2). Tyto zásady schvaluje rada kraje, která vydává také 

metodický pokyn k provedení „Zásad“. Vztahy mezi zřizovatelem a PO se zabývá také 

poslední novela rozpočtového zákona.
18

   

Vzájemný vztah  

Vzájemný vztah mezi zřizovatelem a PO, jakož i rozsah povinností obou stran  

je ovlivněn zejména tím, že: 

a) PO je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou,  

b) PO je svěřen majetek ve vlastnictví zřizovatele - včetně majetku získaného vlastní 

činností PO, PO nabývá majetek pro svého zřizovatele a ten stanoví, ve kterých případech  

je k nabytí takového majetku nutný jeho písemný souhlas, 

c) o svěřeném majetku PO účtuje a je povinna provádět účetní odpisy, odpisový 

plán schvaluje zřizovatel; účtování o majetku však neznamená změnu vlastníka majetku, 

d) uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru může PO pouze po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele, 

e) pořizovat věci nákupem na splátky je PO oprávněna pouze po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele, 

f) PO není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry; přijímat je jako 

protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím 

písemným souhlasem zřizovatele; PO nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být 

směnečným ručitelem, 

g) PO hospodaří podle svého rozpočtu a v závislosti na podmínkách stanovených 

zákonem o rozpočtových pravidlech a podle pokynů zřizovatele,  

h) zřizovatel poskytuje PO příspěvek na provoz, může ji uložit odvod do svého 

rozpočtu, schvaluje hospodářský výsledek a eventuálně příděly do fondů, jakož i jejich 

použití (mimo FKSP). 

                                                 
18

 Zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění 
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Z výše uvedeného poměrně jednoznačně vyplývá charakter a povaha právnické osoby 

- příspěvkové organizace. Příspěvková organizace se „svobodně“ rozhoduje pouze 

v rámci zmocnění, které ji poskytne zřizovatel. Případné překročení rámce takového 

zmocnění jde plně k tíži jejího statutárního orgánu.
19

 

Povinnosti příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace je povinna především: 

a) plnit určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržovat stanovené finanční 

vztahy ke státnímu rozpočtu, 

b) vynakládat peněžní prostředky, které má k dispozici, jen na účely, na které jsou 

určeny; na krytí nezbytných potřeb a na krytí opatření nutných k zabezpečení chodu PO, 

c) dodržet, aby úhrady, ke kterým se PO zaváže v účetním období, nepřekračovala její 

rozpočet na příslušné účetní období, 

d) učinit taková opatření, která zajistí vyrovnaný hospodářský výsledek. V případě, 

 že skutečná výše výnosů a nákladů v průběhu rozpočtového roku neodpovídá jejich 

rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen hospodářský výsledek, musí PO 

přijmout taková opatření, aby ke zhoršenému hospodářskému výsledku nedošlo,
20

 

e) pokud PO hodlá uskutečňovat projekt financovaný z prostředků Evropské unie, 

může uzavírat smlouvy o partnerství jen v případě souhlasu zřizovatele. 

Povinnosti zřizovatele: 

Zřizovatel je povinen provádět kontrolu hospodaření PO. Mezi další povinnosti 

zřizovatele patří: 

a) poskytnout příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci; zpravidla  

v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria potřeb, 

b) schvalovat výši rezervního fondu, 

c) schvalovat odpisový plán PO.
21

 

 

                                                 
19

 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. a kolektiv. Příspěvkové organizace 2009. 

1.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 346 s. ISBN 978-80-7357-416-1. 
20

 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. a kolektiv. Příspěvkové organizace 2009. 

1.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 346 s. ISBN 978-80-7357-416-1. 
21

 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. a kolektiv. Příspěvkové organizace 2009. 

1.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 346 s. ISBN 978-80-7357-416-1. 
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2. 5 Statutární orgán 

Statutárním orgánem PO je ředitel příspěvkové organizace. Je jmenován a odvoláván 

radou kraje. Ředitel jedná jménem PO samostatně. Je odpovědný radě za činnost organizace. 

Plní úkoly ve vztahu ke krajskému úřadu v souladu se „zásadami“ kraje a metodickými 

pokyny vydanými ředitelem krajského úřadu.  

 

2. 6 Sloučení, splynutí a rozdělení příspěvkové organizace  

Ke sloučení nebo splynutí může dojít pouze u PO téhož zřizovatele (viz. Příloha č. 2). 

Sloučení příspěvkové organizace 

Při slučování PO rozhodne zastupitelstvo, která ze slučovaných organizací 

je organizací přejímající, s níž se slučuje jiná (nebo jiné) organizace stejné právní formy.  

Ke sloučení dochází dnem určeným zastupitelstvem, které rovněž určí, v jakém rozsahu 

přechází její majetek, práva a závazky na přejímající organizaci. Slučované organizace 

sloučením s přejímající organizací zanikají. 

Splynutí příspěvkové organizace 

Splynutím PO vzniká ze dvou nebo více PO jedna nová PO, původní PO dnem 

splynutí zanikají. Zastupitelstvo v rozhodnutí o splynutí organizací také rozhodne, v jakém 

rozsahu majetek, práva a závazky splývajících organizací přecházejí na novou organizaci. 

Rozdělení příspěvkové organizace 

Při rozdělení PO vznikají dvě nebo více samostatných PO, a to rozhodnutím 

zastupitelstva. V rozhodnutí zastupitelstvo určí jednu přejímající organizaci, na kterou bude 

převeden původní účet, určí majetek a rozsah přecházejících práv a závazků na organizaci 

přejímající a na organizace nově vzniklé rozdělením původní organizace. 

 

2. 7 Zrušení příspěvkové organizace  

Kroky vedoucí k ukončení existence právnické osoby je nutné započít několik měsíců 

před datem, ke kterému PO zanikne. Je nutné provést inventarizaci majetku a závazků, 

ukončit účetnictví a především ukončit pracovně právní vztahy zaměstnanců dle zákoníku 
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práce.
22

 Postupy, které je třeba při zrušení učinit, upravují „Zásady“ (viz. Příloha č. 2). Mimo 

jiné rada kraje odvolává ředitele a rozhoduje o nakládání s majetkem.  

Zrušení příspěvkové organizace, která byla zřízena na dobu určitou 

Je-li PO zřízena na dobu určitou, pak její existence končí datem uvedeným 

v rozhodnutí zastupitelstva o jejím zřízení a ve zřizovací listině. 

Zrušení příspěvkové organizace, která byla zřízena na dobu neurčitou 

Je-li PO zřízena na dobu neurčitou a zřizovatel se rozhodne k jejímu zrušení, pak 

zastupitelstvo kraje tento záměr projedná a rozhodne svým usnesením o termínu ukončení 

existence PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 MOCKOVČIAKOVÁ, A.; MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. a kolektiv. Příspěvkové organizace 2009. 

1.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2009. 346 s. ISBN 978-80-7357-416-1. 
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3. Finanční hospodaření příspěvkové organizace  

 

Činnost příspěvkových organizací nelze provozovat na principu samofinancování, 

neboť své služby poskytují většinou bezplatně, jako veřejnou službu, často za cenu nižší, než 

jsou skutečné tržní ceny těchto služeb. Jako zdroje svého samofinancování vytváří  

ze zlepšeného hospodářského výsledku peněžní fondy. 

V hospodaření s finančními prostředky rozhodují ty instituce, které vykonávají státní 

správu ve školství. Jsou to jednak kraje a obce, ale také MŠMT, Česká školní inspekce, 

školské rady a ředitelé předškolních či školských zařízení. 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými: 

a) ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje, 

b) z rozpočtu zřizovatele (zejména příspěvek na provoz, účelová investiční dotace), 

c) z vlastní činnosti (dotace, granty a příspěvků od jiných subjektů na konkrétní účel), 

d) ze státních fondů, 

e) z vlastních fondů, 

f) z darů od fyzických a právnických osob, 

g) ze zahraničí, zejména z evropských finančních zdrojů, z Národního fondu nebo 

národních rozvojových programů, 

h) ze zapojení peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech a finančních  

prostředků získanými splacením pohledávek, 

i) z pojistných náhrad. 

Hospodaření upravuje § 28 zákona o rozpočtových pravidlech
23

a jsou uvedeny také 

v „Zásadách“ (viz. Příloha č. 2). 

 

3. 1 Finanční prostředky ze státního rozpočtu, získané prostřednictvím 

rozpočtu kraje 

Základní postup při financování krajského školství vychází ze školského zákona,
24

  

a ze zákona o státním rozpočtu.
25

 Tento základní postup je založen důsledně na kombinaci 

                                                 
23

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
24

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
25

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



13 

 

výkonového a programového financování prostřednictvím republikových normativů v úrovni 

MŠMT a krajských normativů KÚ.  

 

3. 1. 1 Republikové normativy 

Ministerstvo školství rozepisuje na základě republikových normativů finanční 

prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

kraji, obcemi a svazky obcí. K rozpisu je vydávána směrnice „Rozpis rozpočtu přímých 

výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok xxxx jednotlivým krajům“.
26

 

Republikové normativy stanoví MŠMT jako výši výdajů dle § 161 odst. 1 písm. c),  

a d) školského zákona
27

 připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka 

nebo studenta příslušné věkové kategorie na kalendářní rok a zveřejňuje je ve Věstníku. 

Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky na platy, náhrady platů nebo 

mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou  

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních 

potřeb.
28

 To jsou takzvané přímé náklady na vzdělávání.  

Dále se ze státního rozpočtu hradí náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, 

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

postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou 

podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž na výdaje na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 

vzdělávání.
29

 Tyto prostředky jsou označovány jako ONIV (ostatní neinvestiční výdaje).  

Ministerstvo poskytuje tyto prostředky krajským úřadům formou dotace. 

 

3. 1. 2 Krajské normativy 

Krajský úřad prostřednictvím krajských normativů provede rozpis přímých výdajů  

na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé právnické osoby zřizované krajem, obcemi nebo 

                                                 
26

 (http://www.msmt.cz) 
27

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
28

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
29

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
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svazkem obcí. Výši krajských normativů stanoví krajský úřad jako výši výdajů dle § 161 

školského zákona
30

 připadajících na jednotku výkonu na kalendářní rok za podmínek 

stanovených prováděcím předpisem a zveřejní je.
31

 Součástí krajských normativů jsou 

příplatky na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů. 

Při stanovení krajských normativů vychází krajský úřad zejména z: 

a) dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, 

b) rámcových vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, 

c) rozsahu přímé vyučovací, přímé speciálně pedagogické nebo přímé pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) naplněnosti tříd, studijních skupin a oddělení v jednotlivých školách a školských 

zařízeních. 

 

Rozpis závazných ukazatelů (viz. Příloha č. 4) je uveden ve struktuře: 

1) limit počtu zaměstnanců,  

2) přímé výdaje celkem, z toho: 

  a) prostředky na platy, 

  b) prostředky na ostatní osobní náklady, 

  c) ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV). 

 

3. 1. 3 Rozvojové programy 

Financování rozvojových programů umožňuje řešit takové ekonomické aspekty 

vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů není možné. 

Jedná se především o opatření, která se nedotýkají všech škol a školských zařízení 

stejného druhu či typu. Dalším důvodem je, že není účelné pro všechny školy (např. řešení 

rozdílné „hustoty“ sítě škol a jiná specifika školských soustav v jednotlivých krajích). 

Rozvojové programy vyhlašuje a zveřejňuje MŠMT.
32 

 

V roce 2009 se jedná především o rozvojové programy: 

a) Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce, 

b) Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků, 

                                                 
30

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
31

 (http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz) 
32

 (http://www.msmt.cz) 
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c) Školní potřeby pro žáky 1. ročníků, 

d) Rozvojový program náhradní stravování, 

e) Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti 

snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými 

celky (Hustota), 

f) Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v působnosti územních 

samosprávných celků (Specifika). 

 

3. 1. 4 Pravomoc krajského úřadu 

Krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje PO finanční prostředky 

podle krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT. Mezi všeobecné 

zásady pro rozpis finančních prostředků pro školy patří spravedlnost, průhlednost, 

objektivnost a hospodárnost. Finanční prostředky státního rozpočtu mohou být použity 

pouze v příslušném kalendářním roce a pro účely, na které byly přiděleny.  

V případě, že rozpis přímých výdajů je nepostačující k zajištění nezbytných potřeb 

vyplývajících z právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů, projedná krajský úřad 

žádost právnické osoby o navýšení přímých výdajů. V případě, že krajský úřad zjistí 

výraznější rozdíly mezi rozpisem přímých výdajů a finanční rozvahou právnické osoby, může 

přijmout konkrétní opatření. Tedy rozpis přímých výdajů potvrdí nebo odpovídajícím 

způsobem upraví. V praxi se tomuto aktu říká „Dohodovací řízení“. 

Krajský úřad zajišťuje sumarizaci účetní závěrky PO, zpracovává a vyhodnocuje 

rozbory hospodaření a finančně vypořádává finanční prostředky státního rozpočtu. 

Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků převádí krajský úřad zpět do státního rozpočtu. 

Finanční prostředky podléhají ročnímu zúčtování. 

 

3. 2 Finanční prostředky z rozpočtu kraje 

Příspěvková organizace vypracuje návrh souhrnného finančního plánu pro 

rozpočtový rok, jehož obsahem je: 

a) plán nákladů a výnosů, 

b) plán tvorby a použití peněžních fondů, 

c) plán pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku, 

d) položkové členění nákladů ve školství, 

e) propočet plánovaných odpisů podle schváleného odpisového plánu. 
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Při sestavování souhrnného finančního plánu vycházejí PO z finančních analýz 

předcházejících období a předpokladů pro rozpočtovaný rok a zároveň využívají výsledků 

vlastní kontrolní činnosti. Kraj vyhodnotí potřeby (případně je upraví nebo doplní)  

a zapracuje do návrhu rozpočtu kraje na příslušný rozpočtový rok. Po projednání radou kraje 

schvaluje zastupitelstvo návrh diferencovaně formou závazných ukazatelů souhrnného 

finančního vztahu rozpočtu kraje k jednotlivým PO (viz. Příloha č. 2). 

 

Závaznými ukazateli jsou: 

a) příspěvek na provoz, 

b) účelová investiční dotace do investičního fondu, 

c) odvod do rozpočtu kraje, 

d) výsledek hospodaření. 

Tyto závazné ukazatele se stávají součástí rozpisu rozpočtu kraje (viz. Příloha č. 3). 

Nebude-li rozpočet kraje a z něj vyplývající souhrnné finanční vztahy k PO schválen 

k 1. lednu rozpočtového roku, řídí se finanční vztahy k PO do doby schválení rozpočtu 

pravidly rozpočtového provizoria, která stanoví zastupitelstvo. 

 

3. 2. 1 Příspěvek na provoz 

Příspěvek na provoz PO je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní 

činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku ve správě PO.  

Výše příspěvku ani postup, jak ji určit, nejsou zákonem o rozpočtových pravidlech
33

 

dány. Zákon pouze stanoví, že jej zřizovatel organizaci poskytne v návaznosti na výkony 

nebo jiná kritéria jejích potřeb. Jedná se především o náklady k zajištění provozu 

organizace. Nejvyšší položky jsou určeny na energii, revize zařízení, opravy a údržbu 

majetku, telefonní poplatky, provozní náklady na materiální zabezpečení jako jsou např. 

kancelářské potřeby, čisticí prostředky, vybavení organizace majetkem, náklady na pojištění  

a zabezpečení majetku, zajištění ICT a další. Tyto finanční prostředky také slouží  

k financování nákladů, které nejsou hrazeny z přímých výdajů (výše uvedeno jako 

ONIV) souvisejících s výukou. Jedná se například o materiál, který slouží k výuce,  

ale spotřebovává se jednorázově nebo slouží ke krátkodobé spotřebě. Toto rozlišování 

je v procesu financování nesmírně důležité, protože jsou financovány z různých zdrojů. 

                                                 
33

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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Financování nákladů souvisejících s výukou podléhá zúčtování se státním rozpočtem. V praxi 

neexistuje v současné době žádná metodika, která by konkrétně upravovala pojem učební 

pomůcka a materiál. Vychází se pouze z doporučení. Vše, co není uvedeno jako ONIV  

dle školského zákona
34

 se hradí z provozních prostředků. 

PO je povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela 

stanovený finanční vztah. Jestliže skutečná výše nákladů a výnosů v průběhu rozpočtového 

roku neodpovídá jejich rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen rozpočtovaný 

výsledek hospodaření, je PO povinna učinit taková opatření, která zajistí jeho vyrovnání. 

PO může požádat zřizovatele o navýšení provozní dotace ze závažných důvodů a zřizovatel 

může formou rozpočtových opatření příspěvek navýšit. Zřizovatel může při stanovení výše 

příspěvku na provoz zohlednit i její výnosy z vedlejší činnosti nebo jiné zdroje financování. 

Má také možnost snížit příspěvek formou odvodu do rozpočtu zřizovatele.  

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je poskytován rovnoměrně. Na základě 

měsíčního platebního kalendáře je přeposílán na PO.  

 

3. 2. 2 Účelová investiční dotace do investičního fondu 

Zřizovatel může PO poskytnout účelovou investiční dotaci na pořízení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo technické zhodnocení majetku, 

který jí byl předán k hospodaření. Jedná se o případy, kdy finanční prostředky v investičním 

fondu PO nestačí na pokrytí těchto potřeb. Organizace je oprávněna provádět na nemovitém 

majetku opravy a stavební úpravy jen do výše limitu finančních nákladů stanovených 

zřizovací listinou. Pokud by se jednalo o vyšší finanční limit, musí informovat zřizovatele 

a vyžádat si písemný souhlas.  

Požadavky na poskytnutí finančních prostředků k tomuto účelu uplatní PO 

prostřednictvím předepsaných formulářů zveřejněných krajským úřadem. Požadavky  

se zpracovávají a předkládají investičnímu odboru krajského úřadu do 31. března 

předcházejícího roku, ve kterém by měla být akce realizována. 

PO může získat dotaci k tomuto účelu také ze státního rozpočtu nebo státních fondů. 

 

                                                 
34

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
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3. 2. 3 Odvod do rozpočtu kraje 

Zřizovatel může PO uložit odvod do svého rozpočtu.
35

 Jedná se o tyto případy: 

a) plánované výnosy organizace překračují plánované náklady, tj. organizace 

vykazuje vyšší výsledek hospodaření než plánovaný, přičemž rozdíl mezi náklady  

a výnosy byl stanoven jako závazný ukazatel rozpočtu, 

b) investiční zdroje organizace jsou větší než jejich potřeba užití podle rozhodnutí 

zřizovatele. Tento odvod je spojen s prostředky investičního fondu. Zřizovatel může 

rozhodnout, v jaké výši odvod stanoví bez ohledu na zdroje financování účetních  odpisů, 

c) došlo k porušení rozpočtové kázně. 

 

3. 2. 4 Výsledek hospodaření 

Účelem zřízení PO není dosahování zisku, ale zajištění „služeb obyvatelstvu“. Toto  

je důvod, proč je výsledek hospodaření PO stanoven ve výši 0,- Kč (viz. Příloha č. 3). 

Hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Případný zisk 

z vedlejší činnosti je nutné použít ve prospěch hlavní činnosti. Kladný výsledek hospodaření 

ve schvalovacím řízení je rozdělen do fondů PO. Dojde-li ke ztrátě, je zřizovatel povinen 

projednat s organizací zabezpečení úhrady zhoršeného hospodářského výsledku do konce 

roku a to úhradou z rezervního fondu nebo z rozpočtu zřizovatele v případě, že není dostatek 

prostředků v rezervním fondu (viz. Příloha č. 2).  

 

3. 3 Finanční prostředky získané z vlastní činnosti  

 

Mezi finanční prostředky, které organizace získává vlastní činností, patří úplata  

za služby. Pro některé školy jsou významným finančním zdrojem. Jde například o ošetřovné 

u zařízení pro ochrannou ústavní výchovu, úhradu za ubytování v domovech mládeže, 

příspěvky na žáky ve školní družině, školních klubech, v základní umělecké škole nebo 

úhrada nákladů na potraviny ve školní jídelně. Školský zákon
36

 v § 123 vymezuje, za jaké 

vzdělávání a školské služby a v jakých typech škol lze požadovat úplatu. Výši úplaty určuje 

zřizovatel nebo ředitel organizace. 

                                                 
35

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
36

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
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Dále to mohou být také příspěvky získané z produktivní činnosti žáků při praktickém 

vyučování, prostředky za pronájem a prodej majetku školy. Majetek lze prodat jen  

za podmínek daných zřizovatelem. Pronájem a ostatní služby jsou předmětem vedlejší 

činnosti.  

Mezi další vlastní výnosy se řadí např. smluvní pokuty, úroky z prodlení, výhry 

v soutěžích, úroky z vkladů na bankovních účtech, náhrady od pojišťoven v případě 

pojistných událostí, přijaté náhrady škody atd. V rámci hlavní činnosti může organizace získat 

finanční prostředky prostřednictvím dotací či příspěvku od jiných právnických osob. Jedná  

se o tzv. účelové dotace. Například dotace z Úřadu práce na nově zřízené pracovní místo. 

 

3. 4 Finanční prostředky získané z darů od fyzických a právnických osob 

včetně prostředků z Národního fondu nebo programů ze zahraničí 

 

3. 4. 1 Dary 

Peněžité dary jsou dalším zdrojem finančních prostředků a organizace je může získat 

jak od subjektů tuzemských, tak od zahraničních. Přijetí finančního daru není pro PO 

výnosem, ale zdrojem rezervního fondu. Teprve čerpání daru se projeví ve výnosech. 

Pokud je finanční dar účelový, je jeho použití vázáno zejména účelem uvedeným v darovací 

smlouvě. Je povinnost tento účel dodržet. Pokud je finanční dar neúčelový, je jeho použití 

omezeno pouze podmínkami pro použití rezervního fondu. Přijetí daru nelze plánovat  

a zřizovatel nemůže PO uložit jako závazný ukazatel získání a použití daru. PO může 

přijmout také nepeněžní dary. 

Je třeba brát v úvahu, že PO přijímá majetek pro svého zřizovatele, proto je třeba jeho 

předchozího souhlasu. Jinak je darovací smlouva neplatná. 

  

3. 4. 2 Finanční prostředky z Národních fondů a ze zahraničí 

Příjmem PO může být také dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají 

být kryty z rozpočtu Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu  

na financování těchto výdajů. Další možností jsou dotace z mezinárodních smluv, na základě 

kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančního mechanizmu 

Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanizmu Norska a programu 

švýcarsko-české spolupráce. 
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Pokud se tyto prostředky nespotřebují do konce kalendářního roku, převádějí  

se do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech. Mohou se však použít 

jen na stanovený účel. V rezervním fondu se prostředky sledují odděleně. 

Novela školského zákona definuje finanční partnerství v projektech. Právnická 

osoba vykonávající činnost škol nebo školského zařízení, která hodlá uskutečňovat projekt 

financovaný z prostředků Evropské unie, jehož předmětem je podpora kvality, rozvoje nebo 

dostupnosti vzdělávání a školských služeb (předkladatel projektu), může uzavírat smlouvu  

o partnerství. Podmínkou je, že partnerství právnické osoby musí být doprovázeno doložkou 

osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství.
37

  

 

3. 5 Finanční prostředky získané z vlastních fondů 

 

Příspěvková organizace vytváří svoje peněžní fondy: 

a) rezervní fond, 

b) investiční fond, 

c) fond odměn, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

Hospodaření s peněžními fondy upravuje zákon o rozpočtových pravidlech.
38

 

Zřizovatel může PO uložit podmínky čerpání či tvorby nad rámec zákona, nesmí však 

postupovat v rozporu s výše uvedeným zákonem. 

Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. 

Peněžní fondy musí být vždy kryty finančními prostředky. V praxi to však někdy bývá 

problém. Zapojení peněžních fondů do výnosu organizace se může provést pouze v případě, 

že jsou finančně kryté. PO vede evidenci fondů na bankovních účtech analyticky odděleně. 

 

3. 5. 1 Rezervní fond 

Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření PO na základě 

schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku. Zlepšený výsledek hospodaření PO je 

tvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním 

příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do 

                                                 
37

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon)  
38

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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rezervního fondu schvaluje zřizovatel.
39

 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření předkládá 

PO ve zprávě o činnosti zřizovateli (viz. Příloha č. 2).  

Zdrojem rezervního fondu mohou být taky peněžní dary a finanční prostředky 

z národních fondů a ze zahraničí, především z Evropské unie. Tyto prostředky jsou účelově 

dané a můžou být použity pouze na vymezený účel. 

Výši přídělu do rezervního fondu je možno snížit o případné převody do fondu 

odměn. K tomuto kroku je třeba předchozí souhlas zřizovatele. 

Rezervní fond PO používá (mimo účelově určených prostředků) k tomuto účelu:  

a) k dalšímu rozvoji své činnosti. Tento pojem je velmi široký, použití by mělo být 

v souladu s rozšířením a zkvalitněním činnosti organizace. 

b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Zde 

nesmíme opomenout slovo dočasný charakter. Zákon nestanoví na jak dlouho, ale v případě 

vyrovnání nesouladu by mělo dojít k vrácení použitých prostředků zpět do fondu. Tento fond 

se používá jako určitá rezerva v případě, že na konci období jsou náklady vyšší než výnosy. 

c) k úhradě případných sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně. Tento 

bod se týká pouze případů odvodů, penále a pokut uložených v souvislosti s pravidly 

rozpočtové kázně. Nedá se použít např. na zaplacení penále Finančnímu úřadu za pozdní 

splnění daňové povinnosti. 

d) k úhradě ztráty za předchozí období. Ztrátu za předchozí rok lze uhradit  

až v následujícím roce po schválení hospodářského výsledku zřizovatelem.
40

 

PO může zřizovatele požádat o přesun části rezervního fondu na posílení investičního 

fondu. Použití rezervního fondu by mělo být rozpočtováno. 

 

3. 5. 2 Investiční fond 

Investiční fond vytváří PO k financování svých investičních potřeb. Za investice 

považujeme dle zákona o účetnictví,
41

 financování pořízení stálých aktiv, tj. pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku, pokud není jeho 

pořízení provozním výdajem. Investicí není v žádném případě pořízení drobného 

dlouhodobého majetku. 

 

                                                 
39

 VOLTNEROVÁ, K. M.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního 

samosprávného celku od 1. 4. 2009. 1.vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2009. 151s. ISBN 978-80-7263-546-7. 
40

 VOLTNEROVÁ, K. M.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního 

samosprávného celku od 1. 4. 2009. 1.vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2009.151 s. ISBN 978-80-7263-546-7. 
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 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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Zdrojem investičního fondu jsou: 

a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou provozním nákladem a měly by být 

finančně kryty příspěvkem na provoz. Zřizovatel schvaluje odpisový plán PO a v návaznosti 

přiděluje účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Odpisy jsou prováděny v souladu s účetní legislativou. Rozpočet PO by měl vždy 

předpokládat finanční pokrytí odpisů ať již formou účelové dotace zřizovatele, příspěvku  

na provoz nebo z vlastních zdrojů organizace. V opačném případě může dojít k nekrytí fondu 

finančními prostředky. 

b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel může rozhodnout o posílení 

investičního fondu své PO formou účelové dotace ze svého rozpočtu. Zřizovatel formou 

investiční dotace poskytne PO prostředky například na opravu nebo technické zhodnocení 

nemovitého majetku. PO je povinna zajistit její realizaci (včetně výběrového řízení)  

a vyúčtovat použité prostředky v rámci rozpočtového roku. 

c) investiční příspěvky ze státních fondů. K posílení investičního fondu může dojít 

také prostřednictvím příspěvků ze státních fondů, které jsou určeny k investičním účelům. PO 

obvykle uzavírají se státním fondem smlouvu, kde jsou podrobně stanoveny podmínky  

pro poskytnutí, použití a vyúčtování příspěvku. 

d) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to 

zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí. Je věcí zřizovatele, zda PO majetek prodá a zda 

výnos bude zdrojem investičního fondu. Do kategorie dlouhodobého hmotného majetku spadá  

i dlouhodobý drobný hmotný majetek.  

e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použité k investičním 

účelům. Pokud zřizovatel dá souhlas s přijetím účelového daru na investici nebo se jedná  

o dar neúčelový a organizace jej použije k investičním účelům, je zdrojem investičního fondu. 

f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO. Tento zdroj je v praxi problematický, 

jelikož PO nabývá majetek do svého vlastnictví pouze ve vymezených případech. 

g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem.  

 

Investiční fond slouží PO k tomuto použití: 

a) k financování investičních výdajů. Jedná se o pořízení stálých aktiv, pokud jeho 

pořízení není provozním výdajem. 

b) k úhradě investičních půjček nebo úvěrů. Splátky úvěrů nebo půjček pokud bylo 

použito při financování těchto forem. 
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c) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil. V případě,  

že finanční prostředky na investičním fondu překračují investiční potřeby organizace, může 

zřizovatel uložit odvod těchto prostředků do rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel se k tomuto 

kroku může rozhodnout podle své vlastní vůle bez ohledu na to, z jakých zdrojů je investiční 

fond tvořen. 

d) k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který PO 

používá pro svou činnost. Investiční fond lze tedy použít na opravy a údržbu veškerého 

majetku organizace, tj. hmotného i nehmotného, včetně drobného dlouhodobého majetku  

a zásob bez ohledu na jeho vlastníka. Jedinou podmínkou je, aby organizace používala 

opravovaný a udržovaný majetek pro svou činnost uvedenou ve zřizovací listině. Takto 

použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů PO a mění se jejich charakter 

znovu na výdaje provozní.
42

 

Ke krytí investičních potřeb lze se souhlasem zřizovatele použít taky investičních 

úvěrů a půjček. 

 

 3. 5. 3 Fond odměn 

Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření PO (viz. rezervní fond),  

a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80% stanoveného nebo přípustného objemu 

prostředků na platy. Vzhledem k výši dosahovaných výsledků hospodaření a výši objemu 

prostředků na platy je tato podmínka v praxi bezpředmětná (80 % nelze prakticky dosáhnout). 

Tvorbu fondu odměn provede PO na základě schválení výše zlepšeného výsledku 

hospodaření. Příděl do fondu odměn není povinný. Záleží na zřizovateli, zda příděl schválí  

a v jaké výši rozhodne. 

Z tohoto fondu se hradí odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu hradí 

případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle zvláštního právního 

předpisu.
43

 

Obecně je stanoveno, že fond nelze použít na úhradu těch složek platu, které nejsou 

odměnou.
44

 

 

                                                 
42

 VOLTNEROVÁ, K. M.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního 

samosprávného celku od 1. 4. 2009. 1.vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2009.151 s. ISBN 978-80-7263-546-7. 
43

 Nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní 

pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
44

 VOLTNEROVÁ, K. M.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního 

samosprávného celku od 1. 4. 2009. 1.vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2009.151 s. ISBN 978-80-7263-546-7. 
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3. 5. 4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb je na rozdíl od předchozích fondů specifický.  

Je upraven nejen zákonem o rozpočtových pravidlech
45

, ale také vyhláškou.
46

 Tato vyhláška 

upravuje výši tvorby FKSP, další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách 

státu, ve státních příspěvkových organizacích a příspěvkových organizacích zřízených ÚSC. 

Obecně lze říct, že je fondem zaměstnavatele. Nezastupitelnou úlohu  

ve spolurozhodování má příslušná odborová organizace. Posláním fondu je zabezpečování 

kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a jejich 

rodinných příslušníků. Finanční prostředky musí být vedeny na zvláštním účtu organizace, 

na rozdíl od výše uvedených fondů nestačí pouze analytické rozlišení v účetnictví. 

Fond se tvoří základním přídělem, který činí 2 % z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost. Do výpočtu základního 

přídělu se nezahrnují částky, které zaměstnavatel vyplácí na základě dohod o provedení práce. 

Další příjmy fondu tvoří: 

a) splátky z půjček poskytnutých na bytové účely do konce roku 1992 

b) náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku z fondu, 

c) peněžní a jiné dary určené do fondu, 

d) příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz PO 

z fondu přispívá. 

Hospodaření s fondem se řídí rozpočtem fondu. PO musí na začátku roku sestavit 

rozpočet čerpání. Příjmovou část tvoří nevyčerpaný zůstatek fondu z předešlého roku, 

plánovaný základní příděl do fondu na běžný kalendářní rok, další výše uvedené příjmy. 

Výdajová část rozpočtu se sestavuje a řídí „Zásadami pro čerpání fondu“, kde musí být přesně 

uvedeno, jaká plnění, jak často a v jakém rozsahu bude PO poskytovat. Čerpání lze 

rozpočtovat jen do výše plánovaných příjmů. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění 

z fondu není právní nárok. Při poskytování plnění z fondu nesmí dojít k diskriminaci 

zaměstnanců. 

Čerpat z fondu lze na tyto účely: 

a) příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji 

zaměstnanců, 

b) příspěvek na vitamíny a očkování, 

                                                 
45

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
46

 vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.  
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c) příspěvek na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, 

d) příspěvek na sportovní a zájmovou činnost, 

e) příspěvek na pracovní oděvy a obuv nad rámec povinného vybavení, 

f) příspěvek na jednotné pracovní oblečení, 

g) pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám 

zaměstnanců, 

h) půjčky na bytové účely, 

i) příspěvek na stravování, 

j) příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči, 

k) příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport, 

l) organizování výměnných akcí, 

m) sociální výpomoci a půjčky, 

n) penzijní připojištění 

o) pojistné na soukromé životní pojištění, 

p) příspěvek odborové organizaci, 

q) dary. 

Jiné účely použití prostředků z FKSP výše uvedená vyhláška nedovoluje.
47

 

 

3. 6 Finanční prostředky z doplňkové činnosti 

 

Zřizovatel může PO dovolit provádění doplňkové činnosti. Podmínky provozování  

a účel doplňkové činnosti by měl být uveden ve zřizovací listině. Cílem doplňkové činnosti  

je lepší využití hospodářských prostředků a kvalifikovaného personálu. Hlavní podmínkou 

provozování doplňkové činnosti je, že nesmí být ztrátová. Zisk z doplňkové činnosti podléhá 

dani z příjmů, daň se však podle zákona
48

 nemusí odvádět v případě, že se použije  

ve prospěch hlavní činnosti. 

 

                                                 
47

 LIBNAROVÁ, A.; ČORNEJOVÁ, H.; PETEROVA, H. Jak správně vytvářet a využívat FKSP. 

1.vyd.Praha:SONDY, s.r.o., 2009.175 s. ISBN 978-80-86846-32-3. 
48

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, znění pozdějších předpisů 
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3. 7 Porušení rozpočtové kázně 

Případy porušení rozpočtové kázně PO jsou uvedeny v novele zákona o rozpočtových 

pravidlech.
49

 

Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně v těchto případech: 

a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu  

se stanoveným účelem. Záleží vždy na zřizovateli, jakým způsobem vymezí účelovost 

poskytnuté dotace. 

b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví zákon 

nebo než rozhodl zřizovatel. Jedná se o chybnou tvorbu peněžních fondů. Pokud však dojde 

k nižší tvorbě fondu, PO se porušení rozpočtové kázně nedopouští. 

c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví zákon nebo 

jiný právní předpis. 

d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky 

jejího peněžního fondu podle zákona. 

e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto 

překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn. Za porušení se vždy považuje 

překročení závazného ukazatele prostředků na platy. 

Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel PO odvod do svého rozpočtu ve výši 

neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení 

rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně 

došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod na základě 

písemné žádosti PO.
50

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Zákon č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění 
50

 VOLTNEROVÁ, K. M.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního 

samosprávného celku od 1. 4. 2009. 1.vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2009.151 s. ISBN 978-80-7263-546-7. 
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4. Financování vybrané základní školy zřízené krajským úřadem 

Pro bakalářskou práci byla vybrána konkrétní základní škola. Na vybraných 

ukazatelích bude demonstrováno praktické zřízení a fungování příspěvkové organizace a její 

vzájemné vztahy se zřizovatelem. Bude proveden rozbor finančních vazeb na státní rozpočet, 

především podrobné členění dotací a příspěvků podle poskytovatele, účelu použití a čerpání. 

Použité údaje vycházejí z účetnictví základní školy za rok 2009. 

 

4. 1 Obecná charakteristika školy 

4. 1. 1 Zřizovací listina, hlavní účel zřízení 

Základní škola (dále jen „škola“) byla zřízena jako příspěvková organizace dnem  

1. ledna 1996 Školským úřadem na základě souhlasu MŠMT ČR ze dne 21. listopadu 1995, 

podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

ve školství.  

Významná změna nastala ke dni 1. dubna 2001. V souladu s ustanoveními § 2 zákona 

č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky  

do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů, přešla funkce zřizovatele na kraj. Organizaci 

byla vydána nová zřizovací listina, vymezující hlavní účel a předmět činnosti organizace. 

V roce 2009 byly vydány dva dodatky ke zřizovací listině. První dodatek upravuje 

vymezení majetku předávaného organizaci do správy. Z důvodu odprodeje části pozemku, 

který byl součástí majetku krajského úřadu svěřeného do správy PO, bylo potřeba upravit 

velikost výměru pozemku svěřeného do správy. Další dodatek upravuje vymezení doplňkové 

činnosti a vymezení majetkových práv organizace. 

Po vydání dodatků ke zřizovací listině je vydáno i nové úplné znění zřizovací listiny 

(viz. Příloha č. 1). Zřizovací listina podrobně vymezuje majetková práva organizace  

při hospodaření se svěřeným majetkem nemovitým, movitým a upravuje majetková práva  

a povinnosti organizace. Důležitým údajem zřizovací listiny je úplný název organizace, sídlo 

organizace, identifikační číslo organizace a právní forma. Tyto údaje slouží k přesné 

identifikaci organizace a jejímu vystupování na veřejnosti při uskutečňování činnosti. Tyto 

údaje v bakalářské práci nejsou záměrně uváděny.  Zřizovací listina byla organizaci vydána 

na dobu neurčitou. 
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Hlavním účelem zřízení školy je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 

vzdělávacích programů. Mezi tyto činnosti patří poskytování předškolního vzdělávání, 

poskytování základního vzdělávání, poskytování základů vzdělávání a poskytování 

zájmového vzdělávání. 

Základní škola vzdělává žáky dle vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT. 

Vzdělávání žáků se uskutečňuje jako předškolní vzdělávání, vzdělávání v základní škole  

a v základní škole praktické (speciální), škola provozuje školní družinu. Účetnictví školy  

je vedeno a vykazováno na dvě účetní střediska. Na vzdělávání žáků a na činnost školní 

družiny (volnočasové aktivity). Naprostá většina žáků je ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Tato skutečnost má vliv na případné příspěvky, dotace a granty. 

Organizaci byla vymezena doplňková činnost v posledním dodatku ke zřizovací listině 

až od roku 2010. Ve sledovaném roce 2009 škola doplňkovou činnost neměla vymezenou, 

a tedy ekonomickou činnost neprováděla. Vykonávala pouze hlavní činnost. Tento údaj  

je velmi důležitý pro vykazování účetnictví a následně daňovou povinnost.  

 

4. 1. 2 Statutární orgán 

Statutárním orgánem školy je ředitelka, která byla jmenována do funkce radou 

kraje. Jedná jménem organizace samostatně, odpovídá radě kraje za činnost organizace. Při 

své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy,  

s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Ředitelka školy  

má zodpovědnost nejen za provoz a hospodaření školy, ale především zodpovídá za všechny 

záležitosti týkající se výchovy a vzdělávání, dodržování vzdělávacích programů a další 

povinnosti uvedené ve školském zákoně.
51

  

 

4. 1. 3 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného organizaci  

k hospodaření  

Zřizovatel předal škole nemovitý a movitý majetek ke správě k uskutečňování hlavní 

činnosti. 

Nemovitý majetek zahrnuje budovu školy, ve které se vzdělávání uskutečňuje, 

pozemek na kterém je budova školy postavena a přilehlý pozemek.  

                                                 
51

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon) 
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Movitý majetek, jenž byl škole svěřen, představuje také finanční a peněžní fondy, 

pohledávky, zásoby a peníze. Nejobsáhlejší co do množství je především drobný majetek, 

který zahrnuje nejen zařízení školy, ale také učební pomůcky k výuce.  

 

4. 1. 4 Vymezení majetkových práv organizace 

Základní škola hospodaří se svěřeným majetkem, včetně majetku získaného 

vlastní činností pro hlavní účel zřízení. Tedy včetně účelových dotací a příspěvků od jiných 

subjektů, peněžními prostředky z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu a státních fondů. 

Hospodaří s prostředky svých fondů, s dary od fyzických a právnických osob. Dále hospodaří 

s prostředky získanými z pronájmů majetku a prodeje movitého majetku.   

Škola je povinna svěřený majetek udržovat a opravovat včetně periodických 

revizí, chránit před poškozením, zničením a krádežím. Výše uvedená budova školy byla 

postavena již v roce 1901. Jedná se sice o krásný objekt, jeho údržba a provoz však vyžadují 

značné finanční prostředky, včetně povinnosti účetně budovu odepisovat. 

Nemovitý majetek může škola pronajmout na dobu kratší než 1 rok. Pronájmy 

tělocvičny a učebny jsou dalším zdrojem vlastních příjmů. Jde o využití prostor v odpoledních 

hodinách, kdy výuka neprobíhá.  

Veškerý majetek se nejméně 1x ročně inventarizuje a soupisy stavu majetku, včetně 

zápisu z provedené inventarizace se po skončení období zasílají na krajský úřad.  

Škola je oprávněna nabývat nemovitý a movitý majetek do svého vlastnictví jen 

s předchozím souhlasem zřizovatele. Není oprávněna jej zcizovat, zatížit zástavním právem, 

věcnými břemeny, vkládat do majetku právnických nebo fyzických osob nebo jej použít 

k účasti na podnikání třetích osob. Také případné přijaté dary pro školu musí nejdříve schválit 

zřizovatel a následně je možno dar přijmout. V praxi to tedy musí proběhnout následovně: 

škola získá dárce ochotného škole něco bezúplatně darovat, zažádá krajský úřad o souhlas  

a teprve následně sepíše darovací smlouvu. Škola je oprávněná se zapojit do projektů 

financovaných z prostředků Evropské unie, jehož předmětem je podpora kvality, rozvoje nebo 

dostupnosti vzdělání a školských služeb (jako předkladatel projektu), případně může uzavírat 

smlouvy o partnerství. Podmínkou je doložka zřizovatele, osvědčující souhlas s uzavřením 

smlouvy o partnerství. Škola tedy musí zpracovat materiál, který se předloží radě kraje  

ke schválení. 

Škola jako příspěvková organizace zřízená krajským úřadem musí dodržovat 

metodické pokyny zřizovatele a je povinna se jimi řídit.  
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Jedná se například o: 

a) „Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím“(viz. Příloha č. 2), 

b) „Zásady přípravy a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku financovaných  

z rozpočtu Moravskoslezského kraje“, 

c) „Závaznou účtovou osnovou“, 

d) závazné termíny pro sestavování a předkládání účetních závěrek. 

 

4. 1. 5 Kontrolní činnost 

Finanční kontrola je zaměřena na to, zda se s veřejnými prostředky hospodaří 

efektivně, hospodárně, dle poskytnutého účelu a v souladu s platnou legislativou. Škola, 

respektive ředitelka školy, provádí finanční kontrolu na základě vypracovaných směrnic 

k vnitřnímu kontrolnímu systému. Veřejnoprávní kontrolu provádí zřizovatel a jiné 

organizace v souvislosti s činností školy. Např. Česká školní inspekce se mimo jiné zaměřuje 

na čerpání prostředků ze státního rozpočtu, Okresní správa sociálního zabezpečení provádí 

kontrolu správnosti výpočtu a odvodu pojištění, Úřad práce prověřuje způsoby čerpání 

poskytnutých dotací atd.  

 

4. 2 Zdroje financování základní školy včetně čerpání  

 

Škola hospodařila v roce 2009: 

a) s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím 

zřizovatele na přímé náklady na vzdělávání, 

b) s přidělenými prostředky z rozpočtu zřizovatele na provozní náklady školy, 

c) s účelovými prostředky na investiční činnost a odpisy majetku, 

d) s ostatními vlastními výnosy.  

Takto získané finanční prostředky byly použity na zajištění hlavní činnosti školy.  

Přímé náklady na vzdělávání byly poskytnuty ze státního rozpočtu MŠMT a rozpočtu 

krajského úřadu. Transfer plateb ze státního rozpočtu byl proveden prostřednictvím rozpočtu 

krajského úřadu. 
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Rada kraje na svém zasedání rozhoduje o výši a změnách závazných ukazatelů, které 

svým příspěvkovým organizacím schvaluje. Příspěvkové organizace jsou povinny  

dle zákona
52

 se při svém hospodaření jimi řídit.  

Škola hospodaří se svěřenými prostředky samostatně na základě rozpočtu 

schváleného zřizovatelem. Zřizovateli předkládá čtvrtletní mezitímní závěrky, roční závěrky, 

výroční zprávy, vypracovává rozbory hospodaření. Tyto výstupy jsou pro zřizovatele 

nástrojem kontroly, zda vložené prostředky a majetek je řádně využíván k účelu zřízení 

příspěvkové organizace. 

 

4. 2. 1 Účelové dotace ze státního rozpočtu MŠMT 

Dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty v tomto složení: 

a) Přímé náklady na vzdělávání na rok 2009, 

b) Rozvojové programy na: 

„Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“, 

„Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“, 

„Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání na rok 2009“, 

„Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním pro rok 2009“, 

„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků  

se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009“, 

„Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů pro 

rok 2009“- projekt „Barevný svět“. 

 

a) Přímé náklady na vzdělávání na rok 2009 /ÚZ 33353/ 

Přímé náklady na vzdělávání jsou přidělovány škole na základě normativních 

ukazatelů, které vycházejí především z počtu žáků, jejich případných postižení a dalších 

specifických potřeb při vzdělávání. Při sestavování závazného ukazatele na počátku 

účetního období se vychází z údajů platných k 1. září školního roku 2008/2009. Škole byl 

zaslán první závazný ukazatel v únoru 2009 (viz. Příloha č. 4). Po posouzení údajů bylo 

zjištěno nedostatečné krytí nákladů a následně zasláno na krajský úřad nesouhlasné 

stanovisko k normativnímu rozpisu přímých výdajů na vzdělávání. Důvodem bylo především 
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 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
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snížení koeficientu k výpočtu příplatku za mentální postižení žáků a nepřihlédnutí k nové 

skutečnosti, otevření další přípravné třídy. Škola vypracovala a předložila zřizovateli finanční 

rozvahy rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy a další nezbytné podklady.  

O výsledku projednání nesouhlasů byl vystaven protokol, ve kterém došlo k navýšení 

stávajícího rozpočtu a zvýšení limitu počtu zaměstnanců.  

Při stanovení závazného ukazatele limitu počtu zaměstnanců byl zohledněn i počet 

asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Limit počtu zaměstnanců byl 

navýšen na 27,01 osob, včetně asistentů pedagoga pro děti ze sociálním znevýhodněním. 

Limit počtu asistentů byl zachován na 5 osob.  

Další změna v závazném ukazateli nastala v důsledku změny výkonů od 1. září 2009. 

Díky snížení počtu dětí ve školním roce 2009/2010 došlo ke snížení prostředků na platy  

o 130 000,- Kč. Přestože došlo ke snížení počtu dětí, počet zaměstnanců zůstal zachován. 

 

Tabulka č. 4.1: Závazný ukazatel přímých nákladů na vzdělávání po uvedených změnách 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33353 Přímé náklady 8 095 000 163 000 8 258 000 

v tom: prostředky na platy 5 829 000 120 000 5 949 000 

  ostatní platby za provedenou práci 12 000 0 12 000 

  zákonné odvody 34% 1 986 000 41 000 2 027 000 

  FKSP 2% 117 000 2 000 119 000 

  ONIV-náhrady 24 000 0 24 000 

  ONIV 127 000 0 127 000 

 

Náklady na prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a celková 

částka na přímé náklady nesmí být překročena a je předmětem zúčtování se státním 

rozpočtem. Ostatní ukazatelé jako zákonné odvody, odvod do FKSP, náhrady platů v době 

nemoci a ONIV se celkově započítávají a úspora v jednom ukazateli se dá použít ve prospěch 

jiného ukazatele. 

V roce 2009 nabyl platnost zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon  

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Došlo  

k úspoře na odvodech sociálního pojištění ve výši 53 119,- Kč. Na náhrady platů v době 

nemoci (prvních 14 dnů pracovní neschopnosti) bylo čerpáno o 6 200,- Kč méně oproti 

původnímu ukazateli. 
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Ostatní přímé výdaje tzv. ONIV byl navýšen o uvedené úspory a vyčerpán ve výši  

199 986,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení učebních pomůcek.  

Celkový závazný ukazatel přímých nákladů ÚZ 33353 byl vyčerpán v poskytnuté výši.  

 

b) Rozvojové programy: 

 

„Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ /ÚZ 33005/  

Finanční prostředky byly účelově určené pro pedagogické pracovníky škol  

a školských zařízení. Tyto účelové prostředky byly poskytnuty ve dvou etapách. Prostředky 

na jednotlivé etapy byly závazně stanoveny ukazatelem. Čerpání prostředků bylo podrobně 

sledováno a odděleně účtováno.  

Cílem I. etapy tohoto rozvojového programu bylo posílení úrovně motivačních 

složek platů a mezd pedagogických pracovníků dosahujících dlouhodobě kvalitních 

výsledků pedagogické práce bez ohledu na počet let pedagogické praxe. Od 1. července 

2009 došlo k rozšíření účelovosti finančních prostředků poskytnutých pro 3. a 4. čtvrtletí. 

Tyto prostředky bylo možno použít také ke krytí nákladů na zvýšení tarifů pedagogických 

pracovníků platných od 1. června 2009.  

Cílem II. etapy rozvojového programu bylo navýšení prostředků na posílení úrovně 

motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství  

a alespoň částečná podpora vyrovnání rozdílů v motivačních složkách platů a mezd  

v jednotlivých typech škol. Prostředky poskytnuté ve druhé etapě nebyly určeny  

pro pracovníky školní družiny a školních klubů. 

Prostředky tohoto programu byly vyčerpány v plné výši. Část byla použita na platy 

asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním. Prostředky na Rozvojový program 

ÚZ 33005 byly vyčerpány dle stanoveného ukazatele. 
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Tabulka č. 4.2: Závazný ukazatel rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických 

pracovníků“  

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33005 Přímé náklady.-Zvýšení .složek platů PP 612 000 0 612 000 

v tom: prostředky na platy 450 000 0 450 000 

I. a II. etapa zákonné odvody 34% 153 000 0 153 000 

  FKSP 2% 9 000 0 9 000 

 

 

Rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ 

/ÚZ 33016/ 

Finanční prostředky byly účelově určeny pro nepedagogické pracovníky školy  

a školských zařízení. Cílem tohoto rozvojového programu bylo navýšení prostředků 

určených na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a k pokrytí 

dopadu růstu tarifních platů od 1. června 2009. 

Prostředky byly poskytnuty ve dvou etapách. První etapa na konci měsíce února  

a II. etapa na konci měsíce června 2009. Prostředky na Rozvojový program ÚZ 33016 byly 

vyčerpány dle stanoveného ukazatele. 

 

Tabulka č. 4.3: Závazný ukazatel rozvojového programu „Odměňování nepedagogických pracovníků“ 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33016 Přímé náklady-Odměňování NP 57 000 0 57 000 

v tom: prostředky na platy 41 911 0 41 911 

I. a II.etapa zákonné odvody 34% 14 250 0 14 250 

  FKSP 2% 839 0 839 

 

 

Rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání  

na rok 2009“ /ÚZ 33017/ 

Cílem rozvojového programu bylo poskytnout právnickým osobám vykonávajícím 

činnost základní školy finanční prostředky účelově určené na nákup školního vybavení pro 

žáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2009/2010. Program 

počítal s částkou 800,- Kč pro žáka na školní vybavení, které žák potřebuje při vzdělávání,  
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a které školní činností spotřebuje či opotřebuje takovou měrou, že je již není možné nebo 

vhodné poskytnout k využití jinému žákovi. 

Příspěvek byl poskytnut 23 žákům splňujícím uvedené podmínky v celkové výši 

18 400,- Kč. Částka 13 000,- Kč byla proúčtována z prostředků programu ÚZ 33017, ostatní 

náklady byly hrazeny z přímého ONIVu ÚZ 33353.  

Třídní učitelé za poskytnuté prostředky nakoupili především školní potřeby, učebnice 

a pracovní sešity potřebné k výuce. Prostředky na Rozvojový program ÚZ 33017 byly 

vyčerpány dle stanoveného ukazatele.  

 

Tabulka č. 4.4: Závazný ukazatel Rozvojového programu „Školní vybavení pro žáky 1. ročníků“ 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33017 Přímé náklady-Školní vybavení pro žáky  13 000 0 13 000 

  1. ročníku základního vzdělávání       

  

  

Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty 

se sociálním znevýhodněním pro rok 2009“ /ÚZ 33457/ 

Finanční prostředky byly účelově přiděleny na pokrytí mzdových nákladů 

vyplývajících z pracovněprávních vztahů s asistenty pedagoga, kteří splňují odbornou 

kvalifikaci stanovenou zákonem. Požadovaná výše finančních prostředků byla ze strany 

MŠMT krácena o 19,2 %.  

K dofinancování zbývající výše prostředků bylo použito jednak rozvojového programu 

Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků ÚZ 33005 a také příspěvku  

na přímé výdaje ÚZ 33353. Prostředky na Rozvojový program ÚZ 33457 byly vyčerpány  

dle stanoveného ukazatele.  

 

Tabulka č. 4.5: Závazný ukazatel Rozvojového programu“Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky  

a studenty se sociálním znevýhodněním“ 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33457 Přímé náklady-Asistenti pedagoga 1 055 057 0 1 055 057 

v tom: prostředky na platy 775 777 0 775 777 

  zákonné odvody 34% 263 764 0 263 764 

  FKSP 2% 15 516 0 15 516 
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Rozvojový program „Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání 

a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2009“ /ÚZ 33018/ 

Finanční prostředky byly účelově určeny na zvýšení motivačních složek platů těch 

pedagogických pracovníků, kteří aktivně uplatňují principy inkluzívního vzdělávání  

a dosahují dlouhodobě kvalitních výsledků pedagogické práce v oblasti inkluzívního 

vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním bez ohledu na počet let pedagogické 

praxe. 

V rámci školy jsou zřízeny dvě přípravné třídy a tři třídy základní školy pro děti  

ze sociálně znevýhodněného prostředí. Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi 

EnviA o.p.s., Vzájemné soužití, Bílý nosorožec. Realizuje volnočasové aktivity – bezplatné 

kroužky, realizuje individuální doučování. Ke své pedagogické činnosti škola využívá 

asistenty pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním. 

Prostředky na Rozvojový program ÚZ 33018 byly vyčerpány dle stanoveného 

ukazatele na platy pedagogů působící ve výše uvedených třídách.  

 

Tabulka č. 4.6: Závazný ukazatel Rozvojového programu “Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání 

a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním“ 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 33018 Přímé náklady-Inkluzívní vzdělávání 385 920 0 385 920 

v tom: prostředky na platy 283 765 0 283 765 

  zákonné odvody 34% 96 480 0 96 480 

  FKSP 2% 5 675 0 5 675 

 

 

Rozvojový program „Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, 

žáků a studentů pro rok 2009“- projekt „Barevný svět“ /ÚZ 33016/ 

Projekt byl využit pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Realizací 

projektu se pedagogové snažili u dětí v přípravném ročníku rozvíjet jemnou motoriku, 

tvůrčí schopnosti a dovednosti s důrazem na estetickou výchovu. Získané dovednosti by 

měly dětem usnadnit vstup do první třídy povinné školní docházky. Formou her se dětí učí 

základním sociálním a hygienickým návykům. Děti měly možnost navštívit ZOO, Arboretum, 

planetárium a také divadelní představení a výstavy, které jim rozšířily obzor a vnímání 

celkového dění kolem sebe.  
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Finanční prostředky byly škole poskytnuty ve výši 50 000,- Kč. Podmínkou čerpání 

bylo dofinancování programu z vlastních zdrojů ve výši min. 30 % celkových nákladů. 

Celková výše nákladů na projekt byla 75 063,- Kč. Částka 25 063,- Kč byla hrazena 

z vlastních výnosů. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup učebních pomůcek, 

literatury, cestovní náhrady a vstupné na uspořádané akce.  Prostředky na Rozvojový program 

ÚZ 33016 byly vyčerpány dle stanoveného ukazatele. 

 

Tabulka č. 4.7: Závazný ukazatel Rozvojového programu „Program na podporu vzdělávání sociálně 

znevýhodněných dětí, žáků a studentů“ 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 

33160 

Přímé náklady- podpora sociálně 

znevýhodněných dětí "Barevný svět" 50 000 0 50 000 

 

4. 2. 2 Provozní náklady na vzdělávání poskytnuté z rozpočtu krajského úřadu 

Dotace z rozpočtu zřizovatele byly poskytnuty v tomto složení: 

a) Provozní náklady, 

b) Provozní náklady na účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku, 

c) Účelová investiční dotace do investičního fondu na akci „Rekonstrukce 

elektroinstalace II. etapa“. 

 

a) Provozní náklady /ÚZ 00001/  

Finanční prostředky jsou určeny především k zabezpečení bezproblémového 

provozu školy. Je to jediný ukazatel, který při nedočerpání prostředků není předmětem 

odvodu do státního rozpočtu. V tomto případě může být vytvořen kladný hospodářský 

výsledek. Závazný ukazatel udává výsledek hospodaření ve výši 0,- Kč.  

 

Tabulka č. 4.8: Závazný ukazatel provozních nákladů 

  Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 00001 Provozní náklady 999 000 10 000 1 009 000 

v tom: určeno na ICT 35 000 0 35 000 

  mimořádná dotace na energii 70 000 0 70 000 
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Příspěvek na provoz byl čerpán ve výši 1 005 908,30 Kč. Jedná se především o výdaje 

na energie, služby (telekomunikační, poštovní, zpracování dat, revize), opravy majetku, 

materiální zajištění čisticích a kancelářských potřeb, nákupy učebních pomůcek, drobného 

majetku, pojištění, stravování zaměstnanců aj. Z provozních prostředků byly proúčtovány 

odpisy ve výši 7 121,- Kč.  

Přidělené prostředky na provoz nebyly dočerpány ve výši 3 091,70 Kč. Tyto 

nedočerpané finanční prostředky se podílely na zlepšeném hospodářském výsledku. 

 

b) Provozní náklady na účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku /ÚZ 205/ 

Povinností školy je odepisovat majetek dle odpisového plánu, který vychází z účetních 

odpisů. Odpisový plán schvaluje zřizovatel. Výše finančních prostředků na odpisy vychází  

ze stavu předchozího období. Pokud nastanou změny v odpisovém plánu, např. nákup nebo 

realizace investice, většinou nedochází k navýšení účelových prostředků. Na základě 

odpisového plánu je stanoven také odvod do rozpočtu kraje z investičního fondu. Výše 

odvodu je stanovena závazným ukazatelem. V roce 2009 bylo odvedeno 40 000,- Kč  

(viz. investiční fond). Prostředky na krytí odpisů byly stanoveny dle závazného ukazatele.  

 
Tabulka č. 4.9: Závazný ukazatel účelových prostředků na krytí odpisů  

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 205 

Účel. prostředky na krytí odpisů 

dlouhodobého majetku 112 000 0 112 000 

  

Náklady na odpisy byly v roce 2009 zvýšeny z důvodu technického zhodnocení 

budovy po provedené rekonstrukci elektroinstalace II. podlaží. Odpisy byly navýšeny 

za měsíce říjen, listopad a prosinec v celkové výši 7 121,- Kč z důvodu zařazení technického 

zhodnocení budovy do užívání. Původní odpisy bylo třeba přepočítat. Potřeba vyšších 

nákladů na odpisy byla dofinancována z provozních prostředků školy ÚZ 00001. Celková 

výše odpisů byla v roce 2009 ve výši 119 121,- Kč.  
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c) Účelová investiční dotace do investičního fondu na akci  

„Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“ /ÚZ 206/ 

Prostředky na účelovou investiční dotaci byly stanoveny dle závazného ukazatele  

ve výši 1 100 000,- Kč. Tento ukazatel je maximální, skutečné čerpání probíhá na základě 

předložení faktur, které realizátor akce vystaví škole za provedenou investiční činnost. Škola 

tyto faktury předloží zřizovateli, který uvolní a přepošle příslušné částky z dotace na účet 

školy a škola následně faktury uhradí. Prostřednictvím krajského úřadu z odboru investičního 

a majetkového bylo čerpáno celkem 1 002 946,- Kč. Původní výše závazného ukazatele 

1 100 000,- Kč nebyla dočerpána. Rozdíl vznikl na základě nižší nabídkové ceny  

při výběrovém řízení.  

 
Tabulka č. 4.10: Závazný ukazatel investiční dotace 

Rozpis závazných ukazatelů  § 3114 § 3143 Organizace 

    spec. ZŠ družina celkem 

ÚZ 206 Reprodukce majetku-investiční dotace 1 100 000 0 1 100 000 

  Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa       

 

Postup při provádění investiční akce byl následující: zřizovatel schválil investiční 

záměr a stanovil závazný ukazatel, tj. vymezil prostředky na účelově předem schválenou 

investiční akci. Komise vedená ředitelkou školy, na základě zákona o veřejných zakázkách, 

vybrala ve výběrovém řízení společnost, která akci prováděla. Se společností sepsala smlouvu 

o dílo a tato společnost zahájila stavební práce na rekonstrukci. Po ukončení akce a převzetí 

díla došlo k čerpání prostředků. Druhá etapa rekonstrukce elektroinstalace navazovala  

na I. etapu, kdy byla v roce 2007 provedena rekonstrukce rozvaděče a rekonstrukce 

elektroinstalace I. nadzemního podlaží. Tato rekonstrukce byla z hlediska bezpečnostního 

a hygienického naprosto nezbytná.  

 

4. 2. 3 Vlastní zdroje financování  

Vlastní zdroje financování se mohou rozdělit na tři významné skupiny: 

a) výnosy z darů, 

b) výnosy z pronájmů nemovitého majetku, 

c) zapojení fondů. 
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Vlastním příjmem školy může být i poplatek za školní družinu. Od vybírání tohoto 

poplatku však bylo z důvodu sociálně slabých poměrů, ze kterých děti pocházejí, upuštěno. 

V zájmu školy je také, aby děti byly vedeny ke smysluplnému využití volného času.  

 

Dary 

Škola přijala v roce 2009 účelově zaměřené finanční prostředky od obecně prospěšné 

společnosti EnviA o.p.s. na uskutečňování projektu estetické výchovy, který je součástí 

činnosti orientované na rozvoj vzdělávání sociálně a kulturně znevýhodněných dětí. Finanční 

prostředky byly použity na výtvarný materiál určený pro výuku estetické výchovy, vstupné  

a jízdné při kulturních akcích, na nákup digitálního fotoaparátu a software pro zpracování 

fotografií, odměny pro pedagogy a pro externí pracovníky.  

 

Výnosy z pronájmu a ostatní příjmy 

Významnou součástí vlastních příjmů jsou krátkodobé pronájmy tělocvičny a učebny 

v odpoledních a večerních hodinách. Vzhledem k tomu, že škola v roce 2009 neprovozovala 

doplňkovou činnost, byly tyto příjmy součástí hlavní činnosti.  

 

Peněžní fondy  

Škola disponuje s těmito fondy: fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP. 

Konečné stavy všech fondů jsou finančně kryté a převádí se do následujícího účetního období.  

 

Fond odměn   

Zapojení fondu odměn k dofinancování mzdových prostředků v roce 2009 neproběhlo.  

 

Rezervní fond  

V roce 2009 byly poskytnuty dary společností EnviA o.p.s. Tento dar byl v roce 2009 

čerpán z 65 %. Zůstatek nevyčerpaných darů je uložen na rezervním fondu a bude čerpán  

dle poskytnutého účelu v roce 2010. Jiné čerpání rezervního fondu v roce 2009 neproběhlo.  

 

Investiční fond 

V průběhu roku 2009 byl investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého 

majetku dle odpisového plánu a o dotaci do investičního fondu na rekonstrukci 

elektroinstalace. Čerpání z fondu bylo ve výši investiční dotace a do rozpočtu krajského úřady 

byl proveden odvod finančních prostředků na základě závazného ukazatele.   
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Fond kulturních a sociálních potřeb  

Čerpání fondu je stanoveno v „Kolektivní smlouvě“ na příslušný kalendářní rok, 

přílohou jsou „Zásady čerpání rozpočtu FKSP mezi ředitelstvím školy a odborovou 

organizací ZOOS“ a „Rozpočet FKSP“ pro příslušný rok.  

Příděl v roce 2009 činil 2 % ze mzdových prostředků. Prostředky fondu byly čerpány 

jako příspěvek na stravování zaměstnanců školy, na dary při výročích, byla poskytnuta 

sociální nenávratná výpomoc zaměstnanci, dále byl poskytnut příspěvek na rekreace 

zaměstnanců, sportovní a kulturní akce a na prevenci pro zdraví.  

  

4. 3 Rozbor nákladů a výnosů, výsledek hospodaření 

4. 3. 1 Výnosy 

Škola hospodařila v roce 2009 s finančními prostředky státního rozpočtu  

a územněsprávního rozpočtu v celkové výši 11 551 977,- Kč a vlastními zdroji ve výši  

121 350,- Kč. Celkové zdroje financování (viz. Tabulka č. 4.11, Graf č. 4.1), které škola  

v roce 2009 proúčtovala, byly ve výši 12 742 312,78 Kč. Největší podíl na financování školy 

mají dotace na přímé náklady na vzdělávání, které jsou školám přidělovány na základě 

školského zákona dle normativů. Tyto příjmy tvořily celkem 81 % veškerých příjmů školy.  

Náklady na přímé vzdělávání byly sledovány dle přidělených účelových znaků. V roce 

2009 byly škole přiděleny finanční prostředky pod účelovými znaky na náklady na přímé 

vzdělávání: ÚZ 33353, ÚZ 33005, ÚZ 33016, ÚZ 33017, ÚZ 33018, ÚZ 33160, ÚZ 33457, 

na náklady spojené s provozem: ÚZ 00001, ÚZ 205 a ÚZ 206. Také vlastní finanční zdroje 

byly sledovány odděleně. 
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            Tabulka č. 4.11: Zdroje financování v roce 2009 

Účelový znak Účel použití Závazný ukazatel % 

ÚZ 33353 Přímé náklady 8 258 000,00 Kč 65% 

ÚZ 33005 Přímé nák.-Zvýšení nen.složek plat.PP 612 000,00 Kč 5% 

ÚZ 33016 Přímé nák.-Odměňování NP 57 000,00 Kč 0% 

ÚZ 33457 Přímé náklady-Asistenti pedagoga 1 055 057,00 Kč 8% 

ÚZ 33017 Přímé náklady-Školní vybavení pro žáky 13 000,00 Kč 0% 

ÚZ 33018 Přímé náklady-Inkluzívní vzdělávání 385 920,00 Kč 3% 

ÚZ 33160 Přímé nákl.-podpora soc.znevýhod.dětí 50 000,00 Kč 0% 

ÚZ 00001 Provozní náklady 1 009 000,00 Kč 8% 

ÚZ 205 Účel.prostř.na krytí odpisů dlouhodob.maj. 112 000,00 Kč 1% 

ÚZ 206 Reprodukce majetku-investiční dotace 1 002 946,00 Kč 8% 

 Vlastní zdroje organizace 187 389,78 Kč 1% 

Celkem zdroje financování v roce 2009 12 742 312,78 Kč 100% 

 

 

Graf č. 4.1: Rozbor zdrojů financování v procentech  
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Členění vlastních zdrojů financování 

Vlastní zdroje škola získala především z účelových darů a ostatních výnosů z vlastní 

činnosti (viz. Tabulka č. 4.12, Graf č. 4.2) ve výši 187 389,78 Kč. Ostatní výnosy z vlastní 

činnosti tvoří krátkodobé příjmy z pronájmů nemovitého majetku, úroky z běžných účtů  

a drobné náhrady za škody žáků.  

 

           Tabulka č. 4.12: Vlastní zdroje financování 

Ostatní výnosy z vlastní činnosti Částka % 

Dary-financování prostřednictvím rezervního fondu  121 350,00 Kč  65% 

Výnosy z pronájmů  63 550,00 Kč  34% 

Náhrady škod, ostatní výnosy  2 192,00 Kč  1% 

Úroky z bankovních účtů  297,78 Kč  0% 

Vlastní výnosy celkem 187 389,78 Kč 100% 

 

           Graf č. 4.2: Rozbor vlastních zdrojů financování  

 

  

Ostatní výnosy (mimo darů) byly částečně použity k dofinancování projektu romské 

komunity „Barevný svět“ ve výši 25 063,- Kč. Dále byly použity k úhradě provozních 

nákladů na energie, služby zabezpečení školy, učební pomůcky a další provozní zajištění.  

 

4. 3. 2 Náklady 

Náklady byly vynaloženy na zajištění hlavní činnosti školy. Použití těchto příjmů 

včetně procentního vyjádření je rozepsáno v následující tabulce. 
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      Tabulka č. 4.13: Rozbor nákladů za sledované období  

Účet Druh nákladů Částka % 

501 Spotřeba materiálu 267 146,90 Kč 2,3% 

502 Spotřeba energie 553 167,93 Kč 4,7% 

511 Opravy a udržování 8 165,00 Kč 0,1% 

512 Cestovné 1 842,00 Kč 0,0% 

518 Ostatní služby 302 065,09 Kč 2,6% 

521 Mzdové náklady 7 603 409,00 Kč 64,8% 

524 Zákonné soc. pojištění 2 505 529,00 Kč 21,4% 

527 Zákonné soc. náklady 234 039,00 Kč 2,0% 

528 Ostatní soc. náklady 70 235,00 Kč 0,6% 

538 Ostatní daně a poplatky 510,00 Kč 0,0% 

541 Úroky z prodlení 95,00 Kč 0,0% 

549 Jiné ostatní náklady 59 330,48 Kč 0,5% 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 119 121,00 Kč 1,0% 

Náklady celkem  11 724 655,40 Kč 100,0% 

 

Mzdové náklady 

Největší podíl nákladů v celkové výši 10 276 747,- Kč byl vynaložen na zajištění 

mzdových nákladů. Tato částka zahrnuje skutečně vynaložené náklady na hrubé mzdy, 

zákonné pojištění, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a tvorbu FKSP ve výši 2 %. 

Jak již bylo uvedeno, mezi závazné ukazatele patří i limit počtu zaměstnanců. 

Skutečný počet pracovníků byl v roce 2009 nižší než povolený limit. Částka na mzdové 

náklady byla výrazně navýšena v rámci rozvojových programů vyhlášených MŠMT. 

 

Provozní náklady, včetně nákladů na výuku  

Pro detailnější rozbor nákladů (viz. Tabulka č. 4.14, Graf č. 4.3) byly použity údaje  

bez mzdových prostředků a investiční dotace. Nejvyšší podíl nákladů byl vynaložen  

na spotřebu energií a ostatní služby související s revizemi, zabezpečením objektu, zajištěním 

bezpečnostních a hygienických podmínek a odpisy dlouhodobého majetku. 
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Tabulka č. 4.14: Rozbor provozních nákladů za sledované období  

Účet Druh nákladů Částka % 

501 Spotřeba materiálu 267 146,90 Kč 18,45% 

502 Spotřeba energie 553 167,93 Kč 38,20% 

511 Opravy a udržování 8 165,00 Kč 0,56% 

512 Cestovné 1 842,00 Kč 0,13% 

518 Ostatní služby 302 065,09 Kč 20,86% 

527 Zákonné sociální náklady 84 030,00 Kč 5,80% 

528 Ostatní sociální náklady 52 435,00 Kč 3,62% 

538 Ostatní daně a poplatky 510,00 Kč 0,04% 

541 Úroky z prodlení 95,00 Kč 0,01% 

549 Jiné ostatní náklady 59 330,48 Kč 4,10% 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 119 121,00 Kč 8,23% 

Náklady celkem 1 447 908,40 Kč 100,00% 

 

Náklady na energie, především spotřeba plynu při vytápění školy, stále rostou. 

Úměrně se tedy snižují prostředky na zajištění ostatního provozu školy. 

 

       Graf č. 4.3: Rozbor nákladů na provoz v procentech  
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Náklady na výuku jsou zastoupeny jen ve velmi omezené míře. Jedná se především 

o výdaje na nákup učebních pomůcek, učebnic, výukových programů a spotřebu materiálu  

k výuce. Z přímých nákladů na vzdělávání je závazným ukazatelem normativně přidělována 

účelově určená částka na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV). Tato částka ovšem neodpovídá 

potřebám školy a je třeba hledat jiné zdroje. Částečně jsou náklady na pořízení učebních 

pomůcek, na materiál, který se při výuce spotřebovává a na učebnice kryty účelovými 

prostředky z rozvojových programů, provozních prostředků zřizovatele a vlastními zdroji, 

především dárci. 

 

4. 3. 3 Výsledek hospodaření, zhodnocení poskytnutých dotací 

Příspěvková organizace není zřízena za účelem zisku. Výsledek hospodaření zde není 

kritériem prosperity organizace. Hlavním ukazatelem je výše poskytnutých dotací  

a příspěvků. Od tohoto ukazatele se odvíjí náklady, které může organizace vynaložit  

při uskutečňování své hlavní činnosti. 

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009 byl vytvořen z hlavní činnosti ve výši 

14 711,38 Kč, nedočerpáním provozních nákladů ve výši 3.091,70 Kč a úsporou nákladů 

z vlastní činnosti ve výši 11 619,68 Kč. 

Výsledek hospodaření je finančně krytý. Radě kraje byl předložen návrh na přidělení 

do rezervního fondu. Po schválení radou kraje bude v roce 2010 navýšen rezervní fond. 

Ve sledovaném období bylo poskytnuto mnohem více dotací na zajištění mzdových 

nákladů, oproti létům minulým. Přispěly k tomu především rozvojové programy MŠMT. Tyto 

programy byly ve sledovaném roce zařazeny mimořádně a neočekává se jejich další 

poskytování. Příspěvek na přímé náklady, především příspěvek na mzdové náklady se odvíjí 

od počtu vzdělávaných žáků. Naopak je očekáváno zachování rozvojových programů 

poskytovaných na vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí jako jsou dotace na asistenty 

pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, na realizaci projektů inkluzívního 

vzdělávání, na školní vybavení pro žáky 1. ročníků.  

Příspěvek na provoz je poskytován ve srovnatelné výši s předchozími léty. Jde pouze  

o nepatrné navýšení, které má pokrýt alespoň částečně rostoucí náklady na energie.  

Dotace investičního charakteru jsou poskytovány individuálně, dle možnosti 

zřizovatele, především z pohledu nutného řešení naléhavé potřeby.  
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5. Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo provedení rozboru financování základní školy. Práce 

uvádí základní charakteristiky příspěvkové organizace z hlediska jejího vzniku, fungování 

a přibližuje vzájemné vztahy se zřizovatelem. Zabývá se možnými zdroji financování 

příspěvkové organizace. Rozbor dotací, jejich účelovost a čerpání podává ucelený přehled 

o ekonomickém zajištění provozu organizace  

Příspěvkové organizace mají nezastupitelné místo při zajišťování služeb veřejného 

zájmu. Důvodem jejich zřízení není vytváření zisku. Jednou z oblastí veřejného zájmu  

je školství, kdy stát zajišťuje nárok na bezplatné vzdělání v souladu se školským zákonem.  

Nejdůležitější listinou příspěvkové organizace je zřizovací listina. Údaje ve zřizovací 

listině nám poskytnou informace o zřizovateli, účelu zřízení organizace, svěřeném majetku, 

vymezení práv a povinností příspěvkové organizace při uskutečňování své hlavní činnosti.  

Příspěvková organizace vystupuje a hospodaří samostatně jako účetní jednotka. 

Sestavuje rozpočet, který předkládá zřizovateli. Je povinna řídit se závazným ukazatelem, 

který je určený zřizovatelem. Jménem organizace jedná statutární zástupce - ředitel 

jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ředitel školy zodpovídá zřizovateli za záležitosti týkající 

se vzdělávání, provozu a hospodaření zřízené organizace.   

Financování příspěvkové organizace je přímo závislé na příspěvcích ze státního 

rozpočtu. Přímé dotace jsou nepostradatelným ekonomickým nástrojem zabezpečujícím 

hmotné podmínky pro fungování škol. 

Rozborem financí základní školy jsem dospěla k závěru, že podpora formou dotací  

je naprosto nezbytná. Hlavním zdrojem financování škol je dotace poskytovaná na základě 

vykázaného počtu žáků. Stav žáků je proměnlivý údaj, který se může značně lišit v rozmezí 

školního roku. Dotace, převážně na mzdové náklady, mohou během kalendářního roku 

kolísat. Tyto prostředky uvolňuje MŠMT stejně jako prostředky na rozvojové programy,  

jež slouží k financování specifických potřeb jednotlivých škol. Zřizovatel zajišťuje příspěvek 

na provoz školy a nezbytnou investiční činnost. Provádí také transfer plateb z MŠMT  

na školy včetně zúčtování se státním rozpočtem.  

Výše příspěvků k zajištění hlavní činnosti, pro kterou příspěvková organizace vznikla, 

se jeví v mnoha směrech nedostatečná. K financování je nutné zajistit další zdroje. Nabízejí se 

možnosti využití doplňkové činnosti, kdy nevyužitý majetek je se souhlasem zřizovatele 

pronajímán.  
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Další cestou je aktivně se zapojovat do vyhlášených programů MŠMT. Nabízí se  

možnost vlastního hledání sponzorů, kteří jsou ochotni přispět nebo se podílet na 

spolufinancování vlastních projektů školy. V době finanční krize jsou i tyto zdroje značně 

omezené. Více možností zde otevírají programy zajišťované ze společenství Evropské unie. 

Zde vidím směr možného využití prostředků k zajištění nákladů na kvalitní výuku, pořízení 

nových učebních pomůcek, ale také další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří 

vzdělávání žáků zprostředkovávají. 
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