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Abstrakt 

Předložená bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace 

Základní školy AB v letech 2010 – 2013. Teoretická část se zabývá vymezením 

neziskových organizací, příspěvkovou organizací a zdroji financování školských 

zařízení v České republice. Analytická část je podrobena analýze výnosů a nákladů 

v hlavní a doplňkové činnosti a prostřednictvím uvedené analýzy je zhodnocena 

hospodářská a finanční situace organizace. V poslední části jsou navržena taková 

doporučení, která povedou ke zvýšení finančních prostředků a optimalizaci výdajů. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with evaluation of management contributory organizations 

Primary School AB in the years 2010 – 2013. The theoretical part deals 

with the definition of non-profit organizations, organizations and sources of financing 

educational institutions in the Czech Republic. The analytical part is subjected  

to a cost-benefit analysis in the main and auxiliary activities and to base that analysis 

evaluated the economic and financial situation of the organization. In the last section are 

designed such recommendations, which will lead to increased financial resources 

and optimize costs. 
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ÚVOD 

Škola je jako živý organismus. Aby správně fungoval jako celek, musí dobře fungovat 

každá jeho buňka. Bohužel je potenciál mnohých škol často potlačován příjmem 

finančních prostředků a také systémem vzdělávání. Školy mohou být majákem 

pro všechny lidi, kteří chtějí znát odpovědi na své otázky a nalézt svůj směr a cíl cesty. 

Školy by neměly poskytovat dětem jen vědomosti, neboť ty se zapomínají a ztrácí. 

Měly by své učení zaměřit na proces „Jak vědomosti proměnit v moudrost“, 

neboť ty trvají věčně. 

 

Vzhledem k těmto souvislostem jsem si zvolila téma své bakalářské práce: Zhodnocení 

vybrané organizace a návrhy na zlepšení. Tato práce mi umožnila rozšířit si své znalosti 

v oblasti neziskových organizací a získala jsem skutečný obraz o fungování vybrané 

Základní školy AB v Jihomoravském kraji. Reálný pohled na finanční situaci školy 

mi ukázal, že některé situace a rozhodnutí vyžadují zcela jedinečný přístup. Mojí 

snahou je, aby tato práce posloužila jako nástroj pro zlepšení hospodaření této školy.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních bloků, a to na teoretickou, praktickou 

a návrhovou část. První část věnuje pozornost teoretickým poznatkům získaných 

studiem internetových článků a odborné literatury. Úvod této části se zaobírá veřejným 

sektorem, do kterého spadají neziskové organizace. Dále jsou zde objasněny základní 

pojmy týkající se příspěvkových organizací a jejich hospodaření. Další kapitoly 

charakterizují školství v České republice a zdroje získávání finančních prostředků. 

 

Na teoretická východiska navazuje analytická část, která se nejprve zaměřuje 

na financování základní školy. Je zde podrobně prováděn rozbor jednotlivých položek 

obsažených ve výročních zprávách v letech 2010 až 2013. Poté je zhodnocena 

hospodárnost finančních prostředků v hlavní činnost a využití zdrojů v doplňkové 

činnosti, rozbor přijatých dotací, fondů a vývoj počtu žáků za sledované období. 

V poslední části jsou na základě rozboru jednotlivých položek v analytické části 

navržena opatření vedoucí ke zlepšení finanční i hospodářské situace této základní 

školy.   
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CÍL A POUŽITÉ METODY 

Hlavní a dílčí cíle 

Na základě provedené analýzy hospodářské situace školy jsou hlavním cílem 

předložené bakalářské práce navržená doporučení, která by měla vést ke zlepšení 

finančního zdraví příspěvkové organizace Základní školy AB v Jihomoravském kraji. 

Díky těmto návrhům by si škola mohla svou pozici v oblasti neziskových organizací 

posilnit a v konečném důsledku i zlepšit. Tyto návrhy budou také směřovat ke zvýšení 

dalších finančních prostředků a ke zkvalitnění a rozšíření služeb dané organizace. 

 

K dosažení hlavního cíle jsou zapotřebí dílčí cíle. Proto je zhodnoceno hospodaření 

vybrané organizace s pomocí analýzy nákladů a výnosů. Je proveden podrobný rozbor 

jednotlivých položek, které jsou získány z interních materiálů Základní školy AB 

v letech 2010 až 2013. Jedná se zejména o podrobnou analýzu nákladů, výnosů 

a výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti. Poté je prováděn rozbor přijatých 

dotací, peněžních fondů a počtu žáků a zaměstnanců základní školy. 

Použité metody 

Hlavní metoda, která se v práci vyskytuje, je analýza. Zejména se tato analýza týká 

položek nákladů a výnosů, které jsou obsaženy ve výročních zprávách 

Základní školy AB a jsou sledovány v období 2010 až 2013. Aby byla odhalena 

struktura těchto položek, bylo nutné provést jejich podrobný rozbor, tedy rozkládání. 

Dosažené výsledky dané organizace jsou interpretovány a je využito metody komparace 

v jednotlivých letech. Následně jsou data shrnuta a je poskytnut komplexní pohled 

na sledovaný subjekt. Na základě použité analýzy je vyjádřen současný stav organizace 

a jsou odhalena její slabá místa. S aplikovanou metodou dochází k tvorbě závěrů 

a formulování návrhů. Navrhnutá doporučení jsou zaměřena na zlepšení hospodaření 

organizace, správné použití získaných finančních prostředků a získání dalších možností 

financování.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce vychází z odborné literatury a internetových zdrojů. 

Z počátku je zde vymezen veřejný sektor, do kterého spadají neziskové organizace. 

Poté jsou blíže charakterizovány příspěvkové organizace a popsáno jejich hospodaření. 

Další kapitoly se věnují postavení školství v České republice a zdrojům financování 

základních škol. 

1.1 Veřejný sektor 

Veřejný sektor, který bývá také označován jako neziskový veřejný sektor, se řadí 

do části národního hospodářství, která je financována z veřejných financí, respektive 

z jednotlivých typů veřejných rozpočtů. Příjmy veřejných rozpočtů jsou tvořeny z daní 

na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. Veřejný sektor je řízen 

a spravován veřejnou správou, která je tvořena státní správou a samosprávou. 

V tomto sektoru se rozhoduje na základě kolektivního rozhodování veřejnou volbou, 

která může mít charakter přímé nebo zastupitelské demokracie. Tento sektor 

je podroben také veřejné kontrole, která má za úkol dohlížet na veřejnou volbu 

a její důsledky. Představuje oblast společenské reality nacházející se ve veřejném 

vlastnictví. Naplňování veřejného zájmu a správa věcí veřejných při respektování 

kritéria efektivnosti a spravedlnosti je účelem fungování tohoto veřejného sektoru [1]. 

 

Hlavními ukazateli představující velikost veřejného sektoru jsou podíly veřejných 

příjmů a veřejných výdajů na HDP a počet pracovníků ve veřejném sektoru. Veřejný 

sektor má za cíl předcházet tržnímu selhání a řešit jeho důsledky. Plní ekonomické, 

sociální, politické a etické funkce. Mezi ekonomické funkce veřejného sektoru 

lze zařadit podporu produkce soukromých statků, snižování nezaměstnanosti 

a přispívání k tvorbě HDP. Pomocí sociální funkce vytváří veřejný sektor sociální klima 

a podmínky pro kvalitu lidského života. Politická funkce veřejného sektoru rozvíjí 

občanské společnosti, řeší problém ekonomické globalizace a rozvíjí demokratické 

prvky ve společnosti. Etickou funkcí se rozumí dodržování standardní morálky 

a etických zásad [2]. 
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1.1.1 Neziskové organizace  

Do sféry veřejného sektoru patří neziskové organizace nazývané také nevýdělečné, 

které jsou založeny nebo zřízeny za účelem veřejně prospěšné činnosti. Jejich hlavním 

cílem není tvorba zisku, ale dosažení maximálního užitku, který plyne z nejkvalitnějšího 

zajištění výrobků a služeb při dodržení základních norem hospodaření. Avšak zisku 

mohou dosahovat, ale tento zisk musí použít na svoji hlavní činnost, tedy na realizaci 

svého poslání. Neziskové organizace jsou až na výjimky právnickými osobami [1]. 

 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, lze mezi tyto neziskové organizace, 

které nejsou založené za účelem podnikání, zařadit: 

 zájmová sdružení právnických osob, 

 občanská sdružení včetně odborových organizací, 

 politické strany a politická hnutí, 

 registrované církve, 

 náboženské společnosti, 

 nadace, 

 nadační fondy, 

 státní fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 obce, 

 kraje, 

 školské právnické osoby, 

 příspěvkové organizace [3]. 

 

Z následující tabulky vyplývá, že počet neziskových organizací každým rokem stoupá. 

Tento vzrůstající počet organizací souvisí s aplikací zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů, například se snadností založení občanského sdružení. Tento zákon 

byl novelizován zákonem č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů s platností 

od 1. ledna 2014, který reflektuje dosavadní právní úpravu. Pro určitou skupinu osob 
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je vhodné založit si občanské sdružení, protože tak mají více možností. Jako organizace 

toho můžou dosáhnout více než jako jednotlivci [4]. 

 

Tabulka 1: Přehled počtu vybraných neziskových institucí v ČR podle právní formy 

Neziskové instituce 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nadace 302 379 413 434 435 444 511 

Nadační fondy 697 966 1 061 1 129 1 195 1 245 1 343 

Obecně prospěšná společnost 940 1 110 1 612 1 785 1 968 2 150 2 414 

Vysoká škola (veřejná) 26 26 26 26 26 26 26 

Školská právnická osoba 121 130 140 159 172 193 216 

Sdružení 43 940 45 927 62 187 66 527 70 540 73 496 81 757 

Politická strana a politické 

hnutí 
65 78 137 134 142 153 177 

Církevní organizace 3 323 4 015 4 216 4 251 4 277 4 286 4 119 

Organizační složky sdružení 21 916 26 601 29 152 29 609 30 188 30 941 31 234 

Zájmová sdružení právnických 

osob 
514 715 725 943 1 008 1 064 1 210 

Zdroj: Vlastní zpracování, [4], [5] 

1.2 Příspěvková organizace 

I když se příspěvkové organizace nepodílejí na tvorbě hrubého domácího produktu, 

zaujímají významné postavení v reprodukčním procesu našeho státu. Stát pomocí 

příspěvkových organizací zajišťuje činnosti a funkce, které mu ukládají právní předpisy. 

Jeví zájem o produkci a spotřebu příslušných statků v oblasti školství, protože 

dostatečná spotřeba těchto statků má na kvalitu lidské populace pozitivní vliv. Kvalita 

vzdělávacího procesu se nejvíce odráží od dostatku finančních prostředků, které 

má organizace na určitou dobu k dispozici [6], [7]. 

 

Příspěvkové organizace poskytují své služby bezplatně nebo za ceny nižší, než jsou 

skutečné ceny. Jsou vždy právnickými osobami a vybranými účetními jednotkami. 

Mají neziskový charakter a jejich rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou 

právní subjektivitu [8]. 
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Příspěvkové organizace vedou účetnictví a výkaznictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s Českými účetními standardy [8]. 

 

Příspěvkové organizace se dělí na:  

 příspěvkové organizace státu, které jsou zřizované státem nebo organizačními 

složkami státu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 příspěvkové organizace územní samosprávných celků, které jsou zřizované 

územními samosprávnými celky na základě zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

[8]. 

 

Zákon č. 250/2000 Sb. stanovuje omezení určitých práv příspěvkových organizací. 

Příspěvková organizace nesmí zajišťovat závazky a nemá oprávnění k nakupování akcií 

či cenných papírů. Pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele je může 

přijmout jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům. Nemá 

ani oprávnění vystavovat nebo akceptovat směnky a ani poskytovat dary jiným 

subjektům s výjimkou darů svým zaměstnancům a ostatním osobám ze svého FKSP. 

Organizace může po předchozím písemném souhlasu zřizovatele pořizovat věci koupí 

na splátky nebo na smlouvu, uzavírat smlouvy o půjčce nebo o úvěru s výjimkou půjček 

zaměstnancům z FKSP [9]. 

 

Tabulka 2 uvádí přehled vybraných příspěvkových organizací za následující roky. 

Institucionální sektor (ISEKTOR) znamená seskupení institucionálních jednotek 

v rámci sektoru podle kritéria základní činnosti, funkce a kontroly. Označení 11001 

je pro příspěvkové organizace, které jsou zřizovány ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí a svůj provoz si financují z více než 50 % samy. Označení 13110 

je pro příspěvkové organizace zřizované ministerstvem. A 13130 je pro ty příspěvkové 

organizace, jejichž zřizovatelem je kraj, obec či svazek obcí [4]. 
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Tabulka 2: Přehled počtu vybraných příspěvkových organizací v ČR  

Rok 
ISEKTOR 

Celkem 
11 001 13 110 13 130 

2007 560 159 10 349 11 068 

2008 530 156 10 226 10 912 

2009 510 158 10 187 10 855 

2010 492 157 10 157 10 806 

2011 608 157 9 976 10 741 

2012 599 150 9 909 10 658 

2013 594 153 9 869 10 616 

Zdroj: Vlastní zpracování, [4] 

1.2.1 Zřízení PO 

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

pozdějších předpisů upravuje zřizování příspěvkových organizací územními 

samosprávnými celky. O vzniku příspěvkové organizace vydá zřizovatel zřizovací 

listinu. Tato zřizovací listina musí obsahovat:  

 úplný název zřizovatele; pokud je to obec, uvádí se její zařazení do okresu, 

 název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace; název organizace 

musí vyloučit možnost záměny s názvem jiné příspěvkové organizace, 

 vymezení hlavního účelu a odpovídající předmět činnosti, 

 označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, 

 okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace,  

 údaje o majetku, který je ve vlastnictví zřizovatele a tento majetek předává 

příspěvkové organizaci k hospodaření, 

 údaje o svěřeném majetku, 

 vymezení práv umožňující organizaci se svěřeným majetkem plnit hlavní účel, 

pro který byla zřízena; uvedou se zejména práva a povinnosti spojené 

s pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům, práva a povinnosti 

spojené s jeho ekonomicky účelným a efektivním využitím, s péčí o jeho 

ochranu, zvelebení a rozvoj, podmínky pro jeho další investiční výstavbu a jiné, 

 vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena [10]. 

 



17 

Po vydání zřizovací listiny zřizovatel zveřejňuje údaje o vzniku, splynutí nebo zrušení 

příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky. Je povinen 

tyto skutečnosti oznámit do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. 

Dále provádí zřizovatel kontrolu hospodaření příspěvkové organizace a podává návrh 

na zápis do obchodního rejstříku, do kterého se zapisuje příspěvková organizace [11]. 

1.2.2 Zrušení PO 

Pokud je příspěvková organizace zřízena na dobu určitou, zaniká datem uvedeným 

ve zřizovací listině a v rozhodnutí zastupitelstva o jejím zřízení [12]. 

 

Jestliže je příspěvková organizace zřízena na dobu neurčitou a zřizovatel se rozhodne 

příspěvkovou organizaci zrušit, zastupitelstvo obce projedná tento záměr a rozhodne 

o termínu ukončení činnost příspěvkové organizace. Je potřeba tyto kroky začít 

uskutečňovat několik měsíců před zánikem organizace z důvodů doby potřebné 

pro ukončení účetnictví, pro inventarizaci majetku a závazků a jiné. Většinu 

těchto činností provádí organizace sama a zřizovatel by měl před termínem ukončení 

existence organizace uložit obecnímu úřadu, aby dohlížel na tyto práce, které vedou 

k ukončení činnosti organizace [12]. 

 

Zřizovatel také rozhoduje o užití a umístění svého majetku, který měla rušená 

organizace k dispozici, a převezme práva a závazky příspěvkové organizace ke dni 

ukončení její existence [12]. 

1.3 Hospodaření příspěvkové organizace 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získá vlastní činností, 

z rozpočtu svého zřizovatele, s peněžními prostředky svých fondů, s peněžitými dary 

poskytnutých od právnických a fyzických osob včetně peněžních prostředků 

z Národního fondu a ze zahraničí. Dále organizace hospodaří s dotací na úhradu 

provozních výdajů, které jsou kryty z rozpočtu EU, aj. [13]. 
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1.3.1 Rozpočet  

Rozpočet příspěvkové organizace je finančním plánem, kterým se řídí financování 

činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok se shoduje s kalendářním rokem 

a při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet 

je sestavován zpravidla jako vyrovnaný, může být schválen jako přebytkový, 

pokud některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech 

či ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. V případě, že schodek bude možné uhradit 

finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, 

návratnou finanční výpomocí, může být rozpočet schválen jako schodkový. Pokud 

je kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku, 

je převeden k použití v dalším roce, a to ke krytí rozpočtových výdajů nebo je převeden 

do peněžních fondů [13]. 

 

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace. Do obsahu rozpočtu 

dále spadá tvorba a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají 

mimo rozpočet. Peněžní operace uskutečňované mimo rozpočet se týkají cizích 

prostředků, sdružených prostředků. Podnikatelská činnost příspěvkové organizace 

je sledována mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Výsledek podnikatelské činnosti 

je promítnut do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu organizace [13]. 

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci nařídit odvod do svého rozpočtu, 

pokud její plánované výnosy překračují její plánované náklady, její investiční zdroje 

jsou větší, než je jejich potřeba užití na základně rozhodnutí zřizovatele nebo pokud 

porušila příspěvková organizace rozpočtovou kázeň [13]. 

1.3.2 Rozpočtový výhled  

Rozpočtový výhled bere v úvahu i hospodaření příspěvkové organizace, které zřizuje 

územní samosprávný celek. Tento výhled je chápán jako pomocný nástroj 

pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Je sestavován na základě 

přijatých závazků a uzavřených smluvních vztahů na 2 až 5 let následujících po roce, 

na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled zahrnuje základní údaje 
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o příjmech a výdajích, zejména o finančních zdrojích, potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů a o dlouhodobých pohledávkách a závazcích [13]. 

1.3.3 Hlavní činnost  

Vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace by mělo odpovídat rámci samostatné 

působnosti obce. Ve zřizovací listině je vhodné tento účel definovat tak, aby vystihoval 

základní smysl a podstatu činnosti příspěvkové organizace. Toto přesné vymezení 

předmětu hlavní činnosti je základním předpokladem pro budoucí řádný chod 

příspěvkové organizace. Před zřízením příspěvkové organizace je důležité vyhodnotit 

dopady a důsledky souvislostí ekonomických zákonů na hospodaření i činnost 

organizace [12].  

 

Příspěvková organizace, konkrétně základní škola, se při výkonu své činnosti řídí 

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

a jiném vzdělávání a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Poskytuje základní 

vzdělání žáků školy podle školních vzdělávacích programů a školské služby. 

Mezi školské služby patří zejména školní stravování pro žáky školy a zájmové 

vzdělávání žáků školy (školní družina). Základní škola dále zabezpečuje stravování 

zaměstnanců prostřednictvím školní jídelny [14]. 

 

Stravování upravuje vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování 

a jejich úhradě. Náklady na závodní stravování zahrnují náklady na suroviny, které jsou 

spotřebovány na přípravu podávaných hlavních a doplňkových jídel a nápojů a ostatní 

provozní náklady včetně ztrát, které vznikly přirozeným úbytkem surovin. Náklady 

na suroviny spotřebované na přípravu hlavních a doplňkových jídel jsou hrazeny 

strávníky v plné výši a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Náklady 

na provoz si škola hradí v plné výši sama [15].  

1.3.4 Doplňková činnost  

Zřizovatel může příspěvkové organizaci povolit provádět doplňkovou činnost 

vedle činnosti hlavní a ve zřizovací listině stanoví podmínky provozování doplňkové 
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činnosti i přesto, že to není povinnou náležitostí zřizovací listiny. Nejčastější 

podmínkou je, aby nebyla doplňková činnost ztrátová. Doplňková činnost nesmí 

narušovat plnění hlavního účelu a měla by navazovat na tento hlavní účel organizace. 

Cílem doplňkové činnosti je lépe využívat hospodářské prostředky a kvalifikovaného 

personálu. Příspěvková organizace musí sledovat doplňkovou činnosti odděleně 

od činnosti hlavní [16]. 

 

Příjmy z doplňkové činnosti podléhají zdanění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu. Doplňková činnost nesmí být hrazena z prostředků státního rozpočtu. Pokud 

jsou na provoz doplňkové činnosti použity dočasně prostředky z hlavní činnosti, 

zejména z příspěvku od zřizovatele, musejí být vráceny do konce rozpočtového roku. 

Pro doplňkovou činnost je potřeba oddělit zaměstnance, přitom se může jednat stále 

o stejné zaměstnance pracující pro organizaci v hlavní i doplňkové činnosti. Mzdové 

prostředky, které jsou vypláceny těmto zaměstnancům za práci v doplňkové činnosti, 

se nezahrnují do závazných limitů organizace a počty těchto zaměstnanců se také 

nezahrnují do počtů zaměstnanců. Jde-li o odměňování zaměstnanců, platí stejná 

pravidla pro hlavní i doplňkovou činnost [17]. 

 

Zřizovatel je oprávněn k odčerpání volných peněžních prostředků z vedlejší činnosti 

příspěvkové organizace, ale do rozpočtu by neměl v průběhu roku tolik zasahovat, 

pouze pokud by se jednalo o závažné příčiny. Výnosy z doplňkové činnosti příspěvková 

organizace užívá především na pokrytí výdajů v hlavní činnosti [18]. 

 

Doplňková činnost je určená pro různé cílové skupiny jako například žákům, studentům 

školy nebo veřejnosti. Nabízené služby v rámci doplňkové činnosti školy závisí 

do značné míry na vybavenosti a stupni škol, jejich zaměření a vzdělávacím produktu. 

Mezi nejobvyklejší doplňkovou činnost patří pronájmy prostor, a to počítačová učebna, 

tělocvična, dílna, čítárna, hřiště či tělocvična. Pro žáky a studenty škol může škola 

poskytnout kurzy a volnočasové aktivity. Veřejnosti může nabídnout vzdělávací kurzy 

jako například jazykové, účetní, ekonomické a jiné. Provozování doplňkové činnosti 

má vliv na rozvoj potenciálu pedagogů, zaměstnanců a žáků školy. Je dobrou propagací 

pro školy a zlepšuje obraz škol v očích veřejnosti [19]. 
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1.3.5 Výsledek hospodaření 

Součet výsledku hospodaření z hlavní činnosti a výsledku hospodaření z doplňkové 

činnosti tvoří výsledek hospodaření příspěvkové organizace. Tento výsledek 

hospodaření ve struktuře nákladů a výnosů je ovlivněn příspěvkem na činnost 

organizace [20]. 

 

Pokud jsou výnosy včetně daného příspěvku na provoz nižší než náklady, vzniká 

zhoršený výsledek hospodaření. Příspěvková organizace navrhne zřizovateli řešení 

týkající se vyrovnání ztráty. Jednou z možností organizace je použít ke krytí ztráty 

nerozdělený zisk z předchozích let. Stejně tak může vyrovnat ztrátu zlepšeným 

hospodařením v následujících letech, kdy vytvoří zisk a tímto ziskem pokryje ztrátu 

z minulých let [9]. 

 

Jestliže výnosy včetně příspěvku na provoz jsou vyšší než náklady, pak dosáhla 

příspěvková organizace zlepšeného výsledku hospodaření. Zřizovatel může schválit 

rozdělení výsledku hospodaření do fondu odměn a do rezervního fondu. Pokud 

zřizovatel neschválí příděl do fondů, zisk může být ponechán jako nerozdělený zisk 

nebo jej lze použít ke krytí ztráty minulých let [9]. 

1.3.6 Peněžní fondy  

Příspěvkové organizace, které jsou zřízeny územním samosprávným celkem, vytvářejí 

a používají fondy na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Tyto fondy se vytváří jako zdroje krytí finančních prostředků 

příspěvkové organizace. Mezi peněžní fondy patří fond investiční, rezervní, FKSP 

a fond odměn [21]. 

 

Fond investiční  

Tento fond slouží příspěvkové organizaci k financování investičních potřeb. Po udělení 

souhlasu zřizovatele lze ke krytí těchto investičních potřeb použít také investiční úvěry 

a půjčky [8]. 
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Investiční fond tvoří příspěvková organizace zúčtováním odpisů a zúčtováním nároku 

na účelovou dotaci na dlouhodobý majetek, ze zlepšeného výsledku hospodaření, 

výnosy z prodeje dlouhodobého majetku, posílením z rezervního fondu a přijetím 

finančního daru. Tyto finanční prostředky fondu jsou použity na pořízení a technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku, na financování oprav a na úhradu přijatých úvěrů 

na dlouhodobý majetek [21]. 

 

Rezervní fond  

Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

který je snížen o případné převody do fondu odměn. Výši zlepšeného výsledku 

hospodaření schvaluje zřizovatel po skončení účetního období. Tento fond užívá 

organizace především k dalšímu rozvoji své činnosti, k úhradě ztráty z předchozích let, 

k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně, k časovému překlenutí dočasného 

nesouladu mezi výnosy a náklady a k posílení investičního fondu, pokud zřizovatel 

vydá souhlas [8]. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Jedná se o fond, který je tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů 

zúčtovaných na mzdy a platy a jejich náhrady, včetně odměn. Je také jediným fondem, 

který nemůže být tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, protože tvorba 

tohoto fondu ovlivňuje jeho výši v průběhu celého roku. Je jeho součástí, 

jelikož se jedná o nákladovou položku [8]. 

 

Z tohoto fondu může příspěvková organizace financovat kulturu, vzdělání, tělovýchovu, 

sport, dovolenou a rekreaci, příspěvky na provoz zařízení sloužící pro kulturní a sociální 

rozvoj zaměstnanců (očkování, pracovní obuv a oděv), pořízení hmotného majetku 

sloužící kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců, příspěvky na stravování 

zaměstnanců, penzijní připojištění a dary zaměstnancům [22]. 

 

Fond odměn 

Fond odměn se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření, pouze do výše jeho 80 %, 

avšak nejvíce do výše 80 % limitu prostředků na platy v hlavní činnosti. Příspěvková 
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organizace vytváří fond na základně schválení zlepšeného výsledku hospodaření 

a jeho rozdělení zřizovatelem. Finanční prostředky nelze převádět z jiných peněžních 

fondů do fondu odměn [8]. 

 

Z fondu odměn jsou vypláceny odměny zaměstnancům, ale především se z něj hradí 

případné překročení prostředků na platy. Pokud se fond použije na vyplácení odměn, 

odvody sociální a zdravotní se hradí z prostředků provozu [22]. 

1.3.7 Majetek 

Příspěvková organizace hospodaří s majetkem, který jí svěřil zřizovatel a tento majetek 

zůstává ve vlastnictví zřizovatele. Příspěvkové organizaci vznikají při hospodaření 

s tímto majetkem příjmy a výdaje. Zřizovatel o těchto příjmech a výdajích určí, 

kdo bude s příjmy hospodařit a jakým způsobem a kdo bude hradit náklady na opravy 

a údržbu [9]. 

 

Zřizovatel může příspěvkové organizaci stanovit, že v některých případech je zapotřebí 

k tomuto nabytí majetku jeho předchozí písemný souhlas. Příspěvková organizace může 

nabýt do svého vlastnictví jen majetek, který je potřebný k její činnosti, pro kterou byla 

zřízena. Především je to majetek získaný: 

 darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

 bezúplatným převodem od zřizovatele, 

 děděním; bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková 

organizace povinna dědictví odmítnout,  

 nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele [13]. 

 

Jestliže se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví 

bezúplatným převodem pro ni trvale nepotřebný, bezúplatně ho nabídne zřizovateli. 

Pokud nepřijme zřizovatel písemnou nabídku, tak organizace může po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek, 

které stanoví zřizovatel [13]. 
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Příspěvková organizace, která získá povolení od svého zřizovatele (vlastníka majetku), 

může jeho majetek pronajímat a tyto příjmy plynoucí z pronájmu zůstanou příspěvkové 

organizaci. Zřizovatel může některé podmínky omezit, jako například dobu nájmu. 

Příjmy z daného pronájmu jsou předmětem daně z příjmů právnických osob. 

Příspěvková organizace může také prodat svěřený majetek, ale je k tomu zapotřebí 

písemný souhlas zřizovatele. Zřizovatel rozhodne, zda budou příjmy odvedeny 

do jeho rozpočtu, či zda si příjmy z prodeje ponechá příspěvková organizace – půjde 

o tržbu přenechanou zřizovatelem příspěvkové organizaci. Jelikož je prodej nemovitosti 

složitou záležitostí, není doporučeno, aby jej uskutečňovala příspěvková organizace [9]. 

 

Schválení odpisového plánu příspěvkové organizace provede zřizovatel. Příspěvková 

organizace provádí účetní odpisy za účelem tvorby rezervy na další investiční rozvoj. 

Tyto účetní odpisy jsou náklady, které se převádí do investičního fondu [9]. 

1.4 Školství v České republice 

Každý občan má právo na vzdělání podle Listiny základních práv a svobod, 

která je součástí Ústavy České republiky. Většina vyspělých zemí klade velký důraz 

na úroveň školství. Proto každý stát soustřeďuje významnou pozornost stavu 

svého školství, protože úroveň jednotlivých typů škol má následný vliv na kulturní, 

sociální a hospodářský rozvoj dané země. Vzdělaní občané znamenají pro každý stát 

další hospodářský rozvoj, zajištění produkce kvalitních statků všeho druhu a snadnější 

zvládání nových náročných technologií [6]. 

 

Z časových hledisek lze legislativní úpravu škol a školských zařízení a výkonu státní 

správy a samosprávy ve školství rozdělit na období:  

 předtransformační, které probíhalo do roku 1989,  

 transformační, které začíná od roku 1990 [6]. 

 

Charakteristickým rysem transformačního období je vstup soukromého sektoru 

do školství a školských zařízení. Mezi hlavní změny v sektoru školství od roku 1989, 
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které přispěly v České republice k rozšíření struktury poskytovaných vzdělávacích 

služeb a k rozšíření volby způsobu vzdělávání a volby jednotlivých typů škol, řadíme: 

 vznik nových škol a způsobů vzdělávání,  

 ukončení monopolu státu na poskytování vzdělávacích služeb,  

 získání právní subjektivity státním školám, 

 nová pravidla financování školství z důvodu závislosti kvality vzdělávacího 

procesu na disponibilních finančních prostředcích [6]. 

 

Odvětví školství a vzdělání se potýká s problémem, kterým je měření a tvorba lidského 

kapitálu. Na lidský kapitál působí efekty vzdělávání jako statku a hodnota tohoto statku 

slouží jako podklad pro investice do lidského kapitálu. Velikost tohoto kapitálu 

je měřena podle dosaženého vzdělání ve vztahu ke kvalitě pracovní síly. Pro dopady 

do lidského kapitálu a měření velikosti toků se užívají metody počtu žáků, studentů 

a velikost výdajů na daný druh vzdělání. Ani jedna z metod nezohledňuje kvalitu 

výstupů ve vztahu k velikosti vstupů. V této oblasti mají ekonomické aktivity za cíl 

zjistit důsledky investice do lidského kapitálu na zvýšení jeho kvality [23]. 

1.5 Zdroje financování školství 

Jednou z nejvýznamnějších a finančně nejnáročnějších aktivit veřejného sektoru 

je školství. Výdaje na školství rostou ve vyspělých a v rozvíjejících se zemích 

v absolutních hodnotách a i jako podíl na veřejných výdajích a na hrubém domácím 

produktu [24]. 

 

Většinová část školství je finančně podporována z některého druhu veřejného rozpočtu. 

Dostatek finančních a jiných prostředků, které má provozovatel školního zařízení 

v určitou dobu a na určitém místě k dispozici, zpravidla ovlivňuje kvalitu vzdělávacího 

procesu v různých školních zařízeních. Zpravidla každý stát garantuje svému občanovi 

bezplatné základní vzdělání, v České republice se jedná o absolvování základní a střední 

školy [23].  
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1.5.1 Financování z rozpočtu zřizovatele 

Zřizovatel poskytuje základní škole příspěvek na provoz, kterým vyrovná rozdíl 

mezi příjmy a výdaji. Výši příspěvku na provoz zjistí předpokladem hospodaření 

základní školy, sestaví si tedy finanční plán. Tento plán bude zahrnovat 

jak předpokládané výkony, tak předpokládané potřeby školy. Mezi výkony patří 

například příjmy z nájmu, z prodeje služeb, z dlouhodobého majetku či přijaté 

příspěvky. Do potřeb školy lze zahrnout náklady na spotřebu materiálu, energie, 

náklady na udržování a opravy, cestové, mzdové náklady, daně a poplatky a odpisy 

majetku. Finanční plán by měl také obsahovat stav, tvorbu a použití peněžních fondů 

školy. Zřizovatel na základě těchto ukazatelů schválí výši příspěvku na provoz či dotaci 

do investičního fondu a poskytne tento příspěvek ze svého rozpočtu [9]. 

1.5.2 Financování ze státního rozpočtu 

Rozpis finančních prostředků ve školství je v současném systému rozpočtování 

realizovaný normativní metodou, to znamená, podle průměrných neinvestičních výdajů 

připadajících na jednotku výkonu (na jednoho vzdělávaného, ubytovaného, 

stravovaného žáka nebo studenta). Normativy jsou republikové a krajské [23]. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví republikové normativy jako výši 

výdajů, které připadají na vzdělávání a školské služby na jedno dítě, žáka nebo studenta 

příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního, vyššího 

odborného vzdělávání ve školách a školských zařízení, které jsou zřizované krajem, 

obcemi nebo svazky obcí, na příslušný kalendářní rok. Normativy se stanovují 

pro neinvestiční výdaje, odvody a ostatní neinvestiční výdaje a mzdové prostředky [24]. 

 

Na základě republikových normativů rozepisuje ministerstvo peněžní prostředky 

na přímé výdaje a poskytuje je na zvláštní účet kraje jako formu dotace. Krajský úřad 

prostřednictvím krajských normativů rozdělí tyto prostředky osobám, které vykonávají 

činnost škol a školských zařízení [24]. 
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MŠMT stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tyto republikové normativy 

na kalendářní rok 2013 uvedené v následující tabulce [25]. 

 

Tabulka 3: Republikové normativy v roce 2013 

Věková 

kategorie 

NIV celkem 

Kč/žáka 

MP celkem 

vč. odvodů 

Kč/žáka 

ONIV celkem 

Kč/žáka 

Počet 

zaměstnanců 

na 1 000 žáků 

3 - 5 let 38 833,00 38 333,00 500,00 128,6 

6 - 14 let 49 825,00 48 825,00 1 000,00 130,6 

15 - 18 let 57 718,00 56 648,00 1 070,00 145,6 

19 - 21 let 49 245,00 48 545,00 700,00 128,6 

3 - 18 let v KZÚV 236 720,00 234 220,00 2 500,00 698,9 

Zdroj: [25] 

 

Ukazatele za regionální školství jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle věku 

žáků. V předchozí tabulce jsou uvedeny neinvestiční výdaje (NIV), které zahrnují:  

 mzdové prostředky (MP) obsahující prostředky na platy pedagogických 

a nepedagogických zaměstnanců, zákonné odvody z mezd (zdravotní a sociální 

pojištění) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb, 

 ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), do kterých patří zejména výdaje 

na učebnice, školní pomůcky a potřeby, 

 limit počtu zaměstnanců uvádí, kolik pedagogických a nepedagogických 

zaměstnanců může škola zaměstnávat podle počtu žáků [23]. 

 

Stejně jako v předešlých letech se i pro rok 2013 stanovuje pět základních kategorií, 

které jsou rozděleny podle poskytovaného vzdělávání: 

 kategorie 3 – 5 let (dítě v předškolním vzdělávání), 

 kategorie 6 – 14 let (žák, který plní povinnou školní docházku), 

 kategorie 15 – 18 let (žák v denní formě středního vzdělávání), 

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

 kategorie 3 – 18 let v KZÚV (počet lůžek v krajských zařízeních ústavní 

výchovy pro děti a mládež) [26]. 
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Tabulka 4: Vývoj republikových normativů ve věkové kategorii 6 - 14 let 

  
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

NIV celkem 

Kč/žáka 
46 747,00 46 110,00 49 825,00 49 825,00 50 423,00 

MP celkem vč. 

odvodů Kč/žáka 
45 999,00 45 470,00 49 380,00 48 825,00 49 338,00 

ONIV celkem 

Kč/žáka 
   748,00    640,00    445,00  1 000,00  1 085,00 

Limit počtu 

zaměstnanců 
   127,3    131,0    130,6    130,6    129,6 

Zdroj:Vlastní zpracování, [27] 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje, jak se v jednotlivých letech vyvíjely republikové 

normativy ve věkové kategorii 6 – 14 let. Pro stanovení republikových normativů 

v daném roce se vychází z výše republikových normativů stanovených pro předchozí 

rok, například pro stanovení RN na rok 2014 se vycházelo z RN roku 2013. Stanovení 

výše těchto normativů ovlivňuje skutečný počet dětí v jednotlivých věkových 

kategoriích v příslušném školním roce, objem poskytovaných finančních prostředků, 

velikost školy, aj. [26].  

 

Krajský úřad stanoví krajské normativy jako výši výdajů připadajících na jednotku 

výkonu na kalendářní rok za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem 

a zveřejní je. Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák, ubytovaný, student, stravovaný, třída, 

lůžko, studijní skupina, oddělení nebo jiná jednotka. Příplatky na speciální vzdělávací 

potřeby dětí, žáku a studentů jsou součástí krajských normativů [28]. 

 

Při stanovení normativů vychází kraj zejména z: 

 dlouhodobého záměru rozvoje a vzdělávání vzdělávací soustavy v kraji, 

 rámcových nebo akreditovaných vzdělávacích programů pro vyšší odborné 

vzdělávání, 

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

zařízeních, 
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 rozsahu přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické nebo pedagogicko-

psychologické činnosti [23]. 

1.5.3 Fundraising  

Fundraising pro školy můžeme definovat jako získávání prostředků pro rozvoj a činnost 

škol a člověk zabývající se fundraisingem bývá označován jako fundraiser. Všechny 

školy bez ohledu na jejich právní subjektivitu a na tom, kdo je jich zřizovatelem, mají 

nárok na praktikování fundraisingu a získávání podpory z různých zdrojů. 

Mezi fundraisingové zdroje školy můžeme zařadit: 

 veřejné rozpočty, 

 nadace a nadační fondy, 

 veřejnost a individuální dárce, 

 doplňkovou činnost [19]. 

 

Různé prostředky, které se snaží školy v procesu fundraising získat, 

jsou pro ně dosažitelné a zpravidla vázáné na jasně definovaný a konkrétní účel. 

Těmito prostředky můžou být finanční či materiální podpora, nehmotný majetek 

a lidské zdroje [19]. 

 

Škola může získat dar od veřejnosti, individuálních dárců a ostatních subjektů. Darem 

se rozumí převod majetku od jednoho subjektu k druhému. Tento převod 

je uskutečňován na základě darovací smlouvy a za tento dar se neočekává žádná 

protislužba. Předmětem daru může být: 

 finanční obnos, 

 movitá nebo nemovitá věc, 

 služba [19]. 

 

V těchto případech je zapotřebí ohodnotit předmět daru. Pro školu znamená přijatý dar 

příjem, který je osvobozený od daní. Poskytnutý dar pro školu je ze zisku dárce. Dané 

poskytnutí si dárce nemůže zohlednit v nákladech, ale naopak si může snížit 

výši % hodnoty daru ze základu daně [19]. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část této bakalářské práce se bude zabývat financováním konkrétní Základní 

školy AB v Jihomoravském kraji v období od roku 2010 do roku 2013. Ve stručnosti 

je popisována charakteristika základní školy a její organizační struktura. Podstatou 

je však analýza výnosů a nákladů v hlavní a doplňkové činnosti, analýza peněžních 

fondů a přijatých dotací. Následně je také rozebírán vývoj počtu žáků a zaměstnanců. 

Data pro zpracování této části jsou získána z interních materiálů této školy. 

2.1 Základní informace o organizaci  

Základní škola AB, sídlící v Jihomoravském kraji, byla zbudovaná v 19. století 

a postupně se rozšiřovala a rekonstruovala. Od roku 2002 se stala příspěvkovou 

organizací a ke sloučení s mateřskou školou došlo v roce 2003. Organizace provozuje 

svoji činnost na základě zřizovací listiny, kterou schválilo zastupitelstvo Obce CD 

svým usnesením. Zřizovací listina byla přijata v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností 

v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Předmět činnosti 

odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti 

mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a školní družiny. Mateřská 

škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem, základní škola nabízí žákům základní 

vzdělávání, školní jídelna vydává jídlo v rámci školního stravování a školní družina 

poskytuje zájmové vzdělávání. 

 

Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci vést doplňkovou činnost, která navazuje 

na hlavní účel této organizace. Mezi doplňkovou činnost školy patří pronájem majetku, 
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zejména sportovišť. Podmínkou však je, aby doplňková činnost nenarušovala plnění 

hlavního účelu a sledovaly se odděleně náklady a výnosy z doplňkové činnosti. 

 

Budova Základní školy AB si prošla v osmdesátých letech generální opravou 

a od roku 2000 se mohutně rozvíjela. Došlo tak k rozsáhlým stavebním úpravám, 

budování sportovní haly s tělocvičnou a současně proběhla generální oprava mateřské 

školy, zateplení obou školních budov, vybudování víceúčelového hřiště v areálu ZŠ atd. 

V současné době škola sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, 

výdejnu mateřské školy a školní družinu.  

2.2 Organizační struktura  

Nezisková organizace Základní a Mateřská škola AB má také jako jiné organizace 

stanovené hlavní funkce pracovníků školy, které jsou uvedeny v organizační struktuře. 

Obrázek 1: Organizační struktura ZŠ a MŠ [Vlastní zpracování], [29] 

2.2.1 Ředitelka školy 

Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace. Jmenuje a odvolává zástupce 

ředitele, vedoucí školní jídelny a třídní učitele. Rozděluje pravomoci vedení školy 
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mezi sebe a svého zástupce podle popisů práce a usměrňuje koncepci výuky a výchovy 

na škole. Rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP, 

pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně. Předsedá 

a řídí jednání pedagogické rady, spolupracuje se Školskou radou a odpovídá za vedení 

předepsané dokumentace na škole. 

2.2.2 Zástupce ředitele 

Zástupce ředitele přebírá v době nepřítomnosti ředitele školy jeho rozhodovací 

pravomoci v rozsahu, který stanoví ředitel školy podle délky své nepřítomnosti. 

Kromě zastupujících pravomocí plní zástupce ředitele samostatné úkoly, 

které mu stanovuje jeho popis práce, například sestavuje rozvrh hodin školy, organizuje 

výjezd tříd do škol v přírodě, poskytuje odbornou péči žákům, organizuje akce 

k ukončení školní docházky, zabezpečuje zástupy za chybějící pracovníky, eviduje 

a registruje pracovní a školní úrazy, kontroluje plnění pracovních povinností a odpovídá 

za metodické a odborné řízení pedagogických pracovníků a mnoho dalších. 

2.2.3 Mzdová účetní (externí) 

Stěžejní náplní práce mzdové účetní je zpracování mezd. Musí dodržovat mzdové 

a daňové předpisy. Má na starosti všechny druhy srážek ze mzdy, platby sociálního 

a zdravotního pojištění a platby daní. Vede zápočtové listy, eviduje pracovní příjmy 

a srážky a vede personální databázi. Odpovídá za výstupní informace pro FÚ a udržuje 

kontakty se zdravotními pojišťovnami. 

2.2.4 Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny 

Hospodářku školy a vedoucí školní jídelny vykonává jedna osoba. Její náplní práce 

je provádět inventarizaci školy, vést knihu faktur a pokladnu školy, evidovat pojistné 

smlouvy a zajišťovat personální agendy. Dále vyřizuje korespondenci, telefonní služby 

a je odpovědná za vedení skladu kancelářských potřeb a za vedení personální databáze. 

Má na starosti správu ekonomického archivu školy a správu archivu školy. Jako vedoucí 

školní jídelny sestavuje jídelníček, vede sklad potravin a připravuje smlouvy na odběr 
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obědů. Eviduje zásoby, jedná s dodavateli a odpovídá za řízení kolektivu pracovnic 

školní jídelny.  

2.2.5 Vedoucí kuchařka a ostatní kuchařky 

Vedoucí kuchařka odpovídá za řízení kuchyně a jeho personálu, organizuje výdej jídla, 

přebírá potraviny a tvoří skladbu jídelníčku. Vedoucí kuchařka se zodpovídá 

za kuchařky, které vykonávají svou činnost dle stanovených pracovních náplní, 

jako například: přípravné a pomocné práce v kuchyni, umývání nádobí apod. 

2.2.6 Uklízečky a domovnice 

Uklízečky odpovídají za úklid přidělených úklidových prostor, starají se o květinovou 

výzdobu školy a plní svěřené úkoly. Domovnice má na starost odpočty všech druhů 

energií a vody, zabezpečení údržby a chodu školy. Dále řídí kolektiv správních 

zaměstnanců a vede agendu nepřítomných pracovníků. 

2.3 Analýza finančních prostředků v hlavní činnosti 

Hlavní činnost Základní školy AB je uvedena ve zřizovací listině. Škola 

prostřednictvím hlavní činnosti poskytuje základní vzdělání a školské služby. 

2.3.1 Náklady 

Základní škola rozděluje celkové náklady na náklady na mzdy a ONIV, 

na které přispívá MŠMT, na náklady na provoz, na které přispívá zřizovatel 

a na náklady, na které přispívá dotační program „EU peníze školám“.  

 

Tabulka 5 zobrazuje podrobné rozdělení jednotlivých položek nákladů. Největší část 

celkových nákladů tvoří přímé náklady na vzdělávání, které v roce 2011 dosahovaly 

nejvyšší hodnoty 10 153 000,00 Kč. V roce 2012 zaznamenaly pokles z důvodu snížení 

počtu žáků na škole. Na základě této skutečnosti se samozřejmě také snížil počet 

pedagogických pracovníků školy, a proto škola obdržela menší finanční částku 

ve výši 10 000 900,00 Kč. Do těchto přímých nákladů se řadí mzdy vyplácené 
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zaměstnancům. Povinné pojištění zahrnuje odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

Příděl do FKSP byl v roce 2010 nejvyšší. Bylo to dáno tím, že do roku 2010 

se odváděly 2 % z objemu prostředků na platy do FKSP. Od roku 2011 bylo stanoveno 

pouze 1 %, a proto se částka odváděná do FKSP v dalších letech snižuje. Do ostatních 

neinvestičních výdajů (ONIV) škola řadí spotřebu materiálu (ochranné pomůcky), 

učebnice a školní potřeby, knihy, učební pomůcky, tisk a ostatní sociální náklady. 

 

Tabulka 5: Přehled nákladů v hlavní činnosti v letech 2010 až 2013 (v tis. Kč)  

Náklady 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

NÁKLADY CELKEM 14 337,00 15 080,03 14 518,29 14 149,40 

Z toho náklady na mzdy 

a ONIVY, na které přispívá 

MŠMT 

10 133,00 10 153,00 10 000,90 10 311,00 

Mzdové náklady  7 330,00 7 399,70 7 353,80 7 463,00 

Povinné pojištění 2 492,00 2 516,20 2 472,90 2 538,00 

Příděl do FKSP 147,00 74,10 73,20 75,00 

ONIV 164,00 163,00 101,00 235,00 

Z toho náklady na provoz, na 

které přispívá zřizovatel 
4 120,89 4 286,93 4 058,27 3 815,39 

Energie 821,52 1 201,52 842,80 1 251,76 

Služby 664,61 574,97 658,10 378,17 

Materiál 937,91 807,14 806,22 837,07 

Majetek 562,04 766,03 338,82 213,32 

Opravy a udržování 466,70 123,57 518,60 260,77 

Odpisy 502,69 613,94 715,93 720,11 

Mzdové náklady, pojistné, FKSP 118,30 146,87 118,07 118,74 

Ostatní náklady 47,12 52,89 59,72 35,45 

Z toho náklady, na které 

přispívá dotační program  
83,11 640,10 459,13 23,01 

Materiál 23,51 266,48 0,00 0,00 

Ostatní služby 3,14 10,83 5,81 7,98 

Mzdové náklady, pojistné, FKSP 56,47 362,79 434,49 0,00 

DDHM nad 1 000 Kč 0,00 0,00 18,83 15,03 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 



35 

 

Další významnou položkou v nákladech jsou náklady na provoz od zřizovatele, 

které v roce 2011 dosahovaly nejvyšší hodnoty, a to 4 286 932,38 Kč. Základní škola 

se snaží tyto náklady postupně snižovat každým rokem (viz Tabulka 5). 

Do těchto nákladů spadá energie, služby, materiál, majetek, opravy a udržování, odpisy, 

mzdové náklady a ostatní náklady.  

 

Energie v sobě zahrnují náklady na elektrickou energii, na spotřebu plynu a vody. 

Spotřebu energií je třeba odhadovat, protože vyúčtování od energetických společností 

chodí vždy až po účetní uzávěrce příslušného roku. Je potřeba do nákladů alespoň 

zaúčtovat odhad spotřeby, když škola nemá k dispozici přesnou částku z vyúčtování, 

aby následující rok nebyl tolik ovlivněn vyúčtováním. Například v roce 2011 se náklady 

na energie navýšily o 379 998,10 Kč oproti roku 2010, a to z důvodu zvýšených záloh 

na energie a doplatku za rok 2010. Stejným případem je i rok 2013, ve kterém došlo 

k doplatku záloh z roku 2012, protože v roce 2012 byl nižší odhad a zbývající část 

ovlivnila náklady následujícího roku, tedy roku 2013.  

 

Oblast materiálu zahrnuje především náklady na potraviny. Jejich výše je ovlivněna 

počtem strávníků a cenami dodavatelů za nákup jednotlivých potravin. Školní jídelnu 

navštěvuje každým rokem méně žáků (např. ve školním roce 2010/2011 se stravovalo 

ve školní jídelně 186 žáků, ale ve školním roce 2012/2013 pouze 145 žáků). 

Tudíž je i méně přihlášených obědů a školní jídelna tak nakupuje méně potravin. 

Do této oblasti spadají také čisticí prostředky, které se pohybují průměrně 

ve výši 94 000,00 Kč za rok (viz Příloha 1). Dále jsou to náklady na pohonné hmoty 

do sekačky, výtvarné a kancelářské potřeby, školní potřeby a pomůcky, odborná 

literatura, noviny a časopisy pro děti. Osobními ochrannými pomůckami se myslí 

například oděvy, rukavice či obuv určené především pro kuchařky a uklízečky. 

Všeobecný materiál je ten, na co nejsou samostatné účty (zámky do šatních skříněk, 

veškerý elektromateriál, vybavení lékárničky, materiál potřebný k drobným opravám, 

hřebíky, matičky, lepidla, šroubky náhradní baterie, zemina, aj). Škola nakupuje 

tento všeobecný materiál dle potřeby, a proto v roce 2011 byl zaznamenán pokles 
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na 96 567,88 Kč (viz Příloha 1). Toto snížení mělo také vliv na pokles celkového 

materiálu.  

 

Do služeb spadají účetnické služby, které provádí externí účetní. Má na starosti 

především zpracování mezd, daňového přiznání aj. Tyto služby se každým rokem 

pohybují okolo 144 000,00 Kč. Za telefonní a internetové služby škola hradí každým 

rokem zhruba 65 000,00 Kč. Základní škola posílá každoročně své zaměstnance 

na různá školení a kurzy, které můžou být hrazené jak z dotace poskytnuté 

od zřizovatele, tak i z dotace od MŠMT. V roce 2012 škola zaplatila vysokou částku 

za revizi, která činila necelých 101 667,96 Kč, rozdíl oproti roku 2011 je ve výši téměř 

78 209,96 Kč (viz Příloha 1). Stalo se tak z důvodu měření emisí a revize hromosvodů. 

Škola zde také řadí služby informačních technologií, což jsou aktualizace softwaru 

k různým výukovým programům. V roce 2011 došlo k velkému navýšení z důvodu 

nákupu licence k počítači. Pod dopravu spadá doprava žáků, případně zaměstnanců 

(například pedagogický doprovod na plavání). Vývoz TKO (tuhý komunální odpad), 

poštovné, praní a čištění (například se jedná o čistírnu a provedení úklidových prací – 

desinfekce), poradenské služby (převážně právní) a nájem kopírovacího stroje jsou 

zahrnuty také do položky služeb. Mezi ostatní služby spadá všechno, na co nejsou 

samostatné účty a tyto služby se neopakují tak často, jsou nahodilé (například výroba 

klíčů, inzerce v tisku, certifikáty, tisk žákovských knížek, aj.). 

 

Majetek je tvořen dlouhodobým drobným hmotným majetkem do 1 000,00 Kč. Jedná 

se o majetek v operativní evidenci. V roce 2011 se částka zvýšila oproti roku 2010 

o 64 425,60 Kč z důvodu nákupu židlí. Dlouhodobý drobný hmotný majetek 

nad 1 000,00 Kč je majetkem na odepisování. V roce 2011 oproti roku 2010 došlo 

k nárůstu tohoto majetku o 139 568,93 Kč. Škola pořizovala nábytek do výdejny MŠ, 

stoly do jídelny ZŠ, nábytek do sborovny a knihovny aj. V roce 2012 škola neměla 

potřebu nakupovat majetek, a proto se snížil o 402 810,53 Kč oproti roku 2011 

(viz Příloha 1). Méně významnou položkou je dlouhodobý drobný nehmotný majetek, 

do kterého spadá software.  
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Výše položky opravy a udržování se každoročně mění. Je to dáno tím, že nelze předem 

stanovit, co se v daném roce pokazí, dopředu lze částečně naplánovat pouze udržování. 

Je vidět, že škola v roce 2010 absolvovala opravy ve výši 466 642,40 Kč. Bylo potřeba 

opravit fasádu, chladničku, elektrozařízení, podbít střechu, opravit fasádu aj. 

V roce 2011 nebylo potřeba tolik oprav, a proto částka poklesla o 343 076,60 Kč 

(viz Příloha 1). Odpisy se týkají dlouhodobého hmotného majetku a nedobytné 

pohledávky (nezaplacené stravné). Nárůst odpisů v letech 2010 až 2013 souvisí 

s majetkem (herní prvky jako například průlezky do zahrady MŠ), který nechal 

zřizovatel Obecního úřadu zhotovit a poté jej převedl do vlastnictví školy. 

 

Mzdové náklady se týkají pouze dohod. Jsou z nich hrazeny mzdy nepedagogických 

zaměstnanců, jedná se především o hospodářku. Mzda z funkce hospodářky 

je vyplácena jak z dotace od zřizovatele, tak i od MŠMT. Dále do mzdových nákladů 

patří příděl do FKSP, ostatní pojištění a povinné pojištění, které zahrnuje odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Mezi ostatní náklady se řadí poplatky bance a FKSP, ostatní daně a poplatky (kolky), 

povinné lékařské prohlídky týkající se zaměstnanců, pojištění majetku, cestovné 

(cestovní náhrady zaměstnanců), náklady na reprezentaci (občerstvení) a jiné ostatní 

náklady, které se zobrazily pouze v roce 2012 jako opravná faktura k roku 2011. 

 

Poslední položku v celkových nákladech tvoří náklady, které jsou hrazeny z dotace 

„EU peníze školám“. Tyto náklady se každým rokem vyvíjely jinak a bylo pouze 

na škole, jakou výši dotace v daném roce použije. Například v roce 2011 čerpala nejvíce 

finančních prostředků, a to 640 096,49 Kč, opakem je rok 2013, kdy čerpala 

pouze 23 011,89 Kč.  

 

Mzdové náklady, ostatní pojištění, povinné pojištění a příděl do FKSP tvoří největší 

část nákladů hrazených z dotace „EU peníze školám“. Do materiálu spadá drobný 

dlouhodobý hmotný majetek do 1 000,00 Kč (školní potřeby a pomůcky) aj. 

Do ostatních služeb patří náklady na zpracování účetnictví a mezd, školení a kurzy 

pracovníků aj. Drobný dlouhodobý majetek nad 1 000,00 Kč tvoří pomůcky apod. 
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2.3.2 Výnosy 

Na základě rozboru položek výnosů v hlavní činnosti z následující tabulky vyplývá, 

že hlavní podíl na výnosech je tvořen výnosy z transferů. Do těchto transferů jsou 

řazeny přijaté dotace od MŠMT, od zřizovatele a dotace „EU peníze školám“. 

V roce 2012 je položka navýšena o příspěvek na pokrytí ztráty z roku 2011 

ve výši 345 100,00 Kč a v roce 2013 je položka navýšena o výnos ze zaúčtovaných 

odpisů z dotace ve výši 186 665,40 Kč. Tento výnos vyjadřuje poměrnou část odpisů 

DHM pořízeného z dotace. Jedná se o změnu metodiky účtování. 

 

Tabulka 6: Přehled výnosů v hlavní činnosti ve sledovaných letech (v tis. Kč)  

Výnosy  
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Výnosy z prodeje služeb 760,98 594,48 770,21 642,60 

Čerpání fondů 0,00 340,25 483,59 192,94 

Ostatní výnosy z činnosti 218,09 6,49 4,44 9,75 

Úroky 0,55 0,67 0,32 0,01 

Výnosy z transferů 13 538,21 13 793,10 13 605,13 13 320,68 

VÝNOSY CELKEM 14 517,83 14 734,98 14 863,67 14 165,98 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

Druhou největší položku představují především výnosy z prodeje služeb. Tuto položku 

tvoří stravné školní jídelny, školné MŠ a ŠD a pořádáním kurzů. Ke snížení těchto tržeb 

došlo v letech 2011 a 2013. Stěžejním důvodem bylo neuspořádání lyžařského výcviku 

a školy v přírodě. 

 

Stravné školní jídelny se pohybuje okolo 558 000,00 Kč každým rokem. Žáci 

a zaměstnanci, kteří navštěvují školní jídelnu, hradí pouze potraviny nakoupené školou.  

Stravné se odvíjí od počtu strávníků (žáci a zaměstnanci) a od výše stravného. 

Počet strávníků školní jídelny se každým rokem mění. Ve školním roce 2010/2011 

navštěvovalo jídelnu 186 strávníků, v roce 2011/2012 klesl zájem ze strany strávníků 

a v jídelně se stravovalo o 36 strávníků méně, tedy 150. Ve školním roce 2012/2013 

počet strávníků opět klesl, a to na 145. 
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Základní škola se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., která stanovuje 

výši stravného. Tabulka 7 uvádí minimální a maximální cenu za jeden oběd. 

Dne 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování 

č. 107/2005 Sb., která zvýšila finanční normativy (dolní i horní hranici) určené 

pro nákup potravin. Definuje také pojem oběd, který musí zahrnovat nejen hlavní jídlo, 

ale také polévku či předkrm, nápoj a případně doplněk [30]. 

 

Tabulka 7: Přehled finančních normativů podle věkové skupiny strávníků (v Kč) 

Věková skupina 

strávníků 

Finanční limity za oběd/strávník 

do roku 2011 od roku 2012 

do 6 let 11,00 až 20,00 14,00 až 25,00 

7 - 10 let 13,50 až 26,00 16,00 až 32,00 

11 - 14 let 15,00 až 27,50 19,00 až 34,00 

15 a více let 16,00 až 29,50 20,00 až 37,00 

Zdroj: Vlastní zpracování, [30] 

 

Základní škola pro stanovení ceny za jeden oběd užívá uvedenou tabulku (řídí 

se vyhláškou č. 107/2005 Sb.), podle které si tvoří svůj vlastní ceník. Žáky rozděluje 

dle věkové skupiny. Tento ceník byl v roce 2012 upraven, jelikož vstoupila v platnost 

vyhláška, která zvýšila horní i dolní hranici stravného. Škola si tak navýšila cenu 

za jeden uvařený oběd, jelikož se zvedly i ceny za potraviny.  

 

Výši poplatku za mateřskou školu a školní družinu stanovuje zřizovatel. Poplatek 

za školné v MŠ je 150,00 Kč za dítě, které je zde celý den a 75,00 Kč za dítě, které 

je ve školce polovinu dne. V době letních prázdnin hradí rodiče udržovací poplatek 

ve výši 100,00 Kč za jedno dítě. Tato částka je na pokrytí výdajů, které nehradí MŠMT 

ani obec. Částka, která je vybrána, je použita na nákup pomůcek (např. na kreslicí 

papíry), hraček aj. Na lyžařské kurzy organizované pro žáky 7. tříd a na pobyty 

v přírodě stát nepřispívá žádnými finančními prostředky, i přesto, že tyto kurzy 

jsou zahrnuty ve školních osnovách. Rodiče za tyto kurzy hradí například ubytování, 

dopravu apod., ale náklady za zprostředkování už nefinancují. V roce 2010 a 2012 
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se uskutečnil jak lyžařský kurz, tak i pobyt v přírodě. Naopak je tomu v letech 2011 

a 2013, kdy škola neuspořádala ani lyžařský výcvikový kurz a ani pobyt v přírodě 

z důvodu malého počtu zájemců.  

 

Další položka ve výnosech představuje čerpání fondů. Základní škola čerpala peněžní 

částky z fondů ve všech sledovaných letech, výjimkou je rok 2010. V roce 2011 škola 

čerpala z fondu rezervního a investičního částku ve výši 340 247,00 Kč. Rezervní fond 

použila na pořízení interaktivní tabule a fond reprodukce majetku (investiční) na opravy 

oken, kanalizace atd. V roce 2012 čerpala z fondu reprodukce majetku částku 

ve výši 483 588,00 Kč na malířské práce a opravy (osvětlení, sociální zařízení atd.). 

 

Mezi ostatní výnosy z činnosti řadí základní škola dobropisy z minulých let, výnosy 

za vystavení opisů vysvědčení (např. za ztracené), za poškození majetku školy 

(učebnice, lavice aj.), za ztrátu nebo poškození klíčů k šatním skříňkám apod.  

 

Mezi úroky patří jak úroky z účtů, tak i úroky z FKSP. Úroky z FKSP obdržela škola 

pouze v roce 2011, a proto položka v daném roce dosahuje nejvyšších hodnot. Úroky 

z účtů od roku 2011 klesají, což je ovlivněno tím, jak dlouho a v jaké výši jsou finanční 

prostředky na účtu (tedy dle čerpání rozpočtu). 

2.3.3 Výsledek hospodaření 

Graf 1 znázorňuje vývoj hospodářského výsledku v období 2010 až 2013. Na tomto 

hospodářském výsledku se viditelně zobrazí, zda je hospodaření a financování Základní 

školy AB efektivní či nikoliv.  

 

V roce 2010 dosahuje škola kladného (zlepšeného) hospodářského výsledku 

ve výši 180 822,19 Kč. Škola je povinna tento zlepšený HV dle zákona o účetnictví 

příspěvkových organizací navrhnout zřizovateli rozdělení do fondů. V roce 2011 byly 

výnosy převyšovány náklady, základní škola tak vykázala ztrátu ve výši 345 047,66 Kč. 

V tomto roce došlo k většímu zúčtování energie oproti roku 2010 z důvodů zvýšených 

záloh na energie a doplatku za rok 2010. Zřizovatel na tuto situaci zareagoval tak, 

že v roce 2012 zvýšil příspěvek na provoz o 345 100,00 Kč a škola tak mohla pokrýt 
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vzniklou ztrátu. I přes vzniklou ztrátu škola vykazovala na běžném účtu kladných 

hodnot a neměla žádné pohledávky ani závazky. Na následujícím grafu je HV 

v roce 2012 uveden bez příspěvku od zřizovatele na pokrytí ztráty. 

 

 

Graf 1: Vývoj HV v hlavní činnosti v letech 2010 až 2013 [Vlastní zpracování], [29] 

2.4 Analýza finančních prostředků v doplňkové činnosti 

Doplňková činnost Základní školy AB je vymezena ve zřizovací listině. Tato zřizovací 

listina povoluje škole pronájem majetku – všechna sportoviště, ze kterých plynou 

základní škole příjmy. Získané finanční zdroje škola využívá především na krytí ztráty 

hospodářského výsledku v hlavní činnosti základní školy. 

2.4.1 Náklady  

Náklady v doplňkové činnosti jsou tvořeny převážně energiemi a mzdovými náklady 

(viz Tabulka 8). Do energií řadí škola elektrickou energii, vodu a plyn. Škola spotřebu 

energií odhaduje, protože vyúčtování chodí vždy až po účetní uzávěrce příslušného 

roku.  Proto se v některých letech náklady na energie zvýšily z důvodu doplatku 

za předchozí rok. Mezi mzdové náklady patří prostředky na platy, ZP a SP a tvorba 

FKSP. V roce 2010 byl základní školou nakoupen všeobecný materiál 

ve výši 1 536,00 Kč. V letech 2011 a 2012 nedošlo k žádnému pohybu na tomto účtu. 
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Teprve až v roce 2013 byl tento materiál navýšen o částku 10 503,00 Kč oproti 

roku 2012. Škola nakoupila více čisticích prostředků potřebných pro doplňkovou 

činnost. Pohyb na účtu služby zaznamenala škola pouze v roce 2010 

ve výši 2 242,00 Kč. Jednalo se o revizi vyhrazenou technickému zařízení. 

 

Tabulka 8: Přehled nákladů v doplňkové činnosti za sledované období (v Kč)  

Náklady 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Služby 2 242,00 0,00 0,00 0,00 

Materiál 1 536,00 378,00 0,00 10 503,00 

Energie 77 113,00 32 832,19 78 400,00 149 358,00 

Mzdové náklady, 

pojistné, FKSP 
130 072,33 127 644,81 104 270,77 97 508,83 

NÁKLADY CELKEM 210 963,33 160 855,00 182 670,77 257 369,83 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

2.4.2 Výnosy  

Tabulka 9 ukazuje přehled dosažených výnosů v doplňkové činnosti za sledované 

období 2010 až 2013. Základní škola hospodaří s finančními prostředky získanými 

z pronájmu sportovišť. Ostatních výnosů, které tvoří nejmenší podíl na celkových 

výnosech v doplňkové činnosti, dosahovala základní škola pouze v roce 2010 v hodnotě 

20 000,00 Kč. Jednalo se o výnosy za umístění reklamy ve sportovní hale. Výnosy 

ze sportovní haly se pohybují až do roku 2013 pod 200 000,00 Kč. Stěžejním důvodem 

je, že škola poskytovala do roku 2013 za pronájem haly slevu místním sportovním 

sdružením a organizacím. Základní sazba za 1 hodinu nájmu je odlišná v zimním 

a letním období. V zimním období, které trvá od 1. ledna do 30. dubna a od 1. října 

do 31. prosince, činila základní sazba za 1 hodinu nájmu 300,00 Kč. Škola poskytovala 

organizacím slevu ve výši 150,00 Kč. Tudíž přicházela o polovinu výdělku. V letním 

období, od 1. května do 30. září, byl pronájem haly o něco levnější. Škola si účtovala 

za 1 hodinu nájmu 200,00 Kč, ale skutečně přijala pouze 100,00 Kč, zbylých 100,00 Kč 

poskytovala jako slevu místním organizacím. Tyto sazby byly stanoveny zřizovatelem 
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již v roce 2005. Rada obce CD rozhodla o tom, že některým oddílům nebude účtován 

žádný poplatek za pronájem a ostatním oddílům bude účtována za pronájem haly 

poloviční sazba. Při poskytování těchto slev například v roce 2011 byl rozdíl příjmů 

za pronájem haly 101 000,00 Kč, škola tak přišla o značnou sumu finančních 

prostředků. Pokud by slevu neposkytla, příjem by v roce 2011 činil 261 855,00 Kč. 

V tomto případě by škola mohla snížit ztrátu celkového hospodářského výsledku školy 

vzniklého v roce 2011. V doplňkové činnosti, což je pronájem haly, není možné 

vykazovat ztrátu, neboť účelem podnikatelské činnosti je dosahování zisku. V opačném 

případě by hrozil zákaz podnikatelské činnosti. Za takto stanovených podmínek nebyla 

škola schopná dosahovat zisku, jelikož halu dotovala ze svých finančních prostředků, 

a proto se dostala do ztráty.  

 

V roce 2013 došlo k razantnímu zakročení a bylo tak zrušeno poskytování slev místním 

organizacím a od 1. ledna začal platit nový ceník za pronájem sportovní haly. 

Každý pronajímatel uhradil za 1 hodinu pronájmu 360,00 Kč v zimním období 

a 250,00 Kč v letním období. Nedocházelo tak ke ztrátě peněžních zdrojů, 

ba naopak se příjem v roce 2013 zvýšil o 127,180,00 Kč oproti roku 2012 a škola 

tak mohla tvořit kladný hospodářský výsledek. 

 

Tabulka 9: Přehled výnosů v doplňkové činnosti v následujících letech (v Kč)  

Výnosy 
Rok 

2010 2011 2012 2013 

Jiné výnosy 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy z pronájmu tělocvičny 191 045,00 160 855,00 182 725,00 309 905,00 

VÝNOSY CELKEM 211 045,00 160 855,00 182 725,00 309 905,00 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

2.4.3 Výsledek hospodaření 

Hospodářský výsledek dosažený v doplňkové činnosti se pohybuje až do roku 2012 

na velice nízké úrovni, například v roce 2011 byl hospodářský výsledek nulový 

a v roce 2012 dosahoval pouhých 54,23 Kč (viz Graf 2). Hlavním důvodem bylo 
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poskytování slev místním sportovním sdružením a organizacím při pronájmu sportovní 

haly. Opakem je tomu rok 2013, ve kterém škola dosáhla hospodářského výsledku 

ve výši 52 535,17 Kč. Škola se tak rozhodla pronajímat sportovní halu bez poskytování 

slev a díky tomuto rozhodnutí se jí navýšil HV. Tento kladný HV musí škola dle zákona 

převést do hlavní činnosti a poté požádat o rozdělení do fondů. 

 

 

Graf 2: Vývoj HV v doplňkové činnosti v letech 2010 až 2013 [Vlastní zpracování], [29] 

2.5 Peněžní fondy organizace  

Do finančních fondů zahrnuje Základní škola AB fond kulturních a sociálních potřeb, 

fond investiční a fond rezervní. Tyto fondy využívá ke svému hospodaření. Základní 

škola neeviduje fond odměn, protože její žádost byla zamítnuta zřizovatelem. 

 

Základní škola se neustále od roku 2000 mohutně rozvíjí. Zbudovala sportovní halu 

a tělocvičnu, současně proběhly rozsáhlé stavební úpravy a generální opravy, půdní 

vestavba ZŠ a zateplení školních budov. Investiční fond (fond reprodukce majetku) 

užívá škola především na investici do dlouhodobého majetku, na rekonstrukce a opravy 

dlouhodobého majetku, aj. Graf 3 zobrazuje, jak se investiční fond v jednotlivých letech 

vyvíjel. V každém roce je investiční fond navýšen o odpisy dlouhodobého hmotného 

majetku a každoročně škola z tohoto fondu čerpá finanční prostředky na opravy. 
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V roce 2011 se investiční fond navýšil oproti roku 2010 o odpisy dlouhodobého 

hmotného majetku o 111 258,00 Kč. Z tohoto fondu čerpala škola finanční částku 

na opravy oken, kanalizace aj. ve výši 435 776,00 Kč. V roce 2012 se opět fond navýšil 

o odpisy ve výši 100 741,00 Kč oproti roku 2011 a škola použila prostředky 

z tohoto fondu na malířské práce a opravy majetku (osvětlení, sociální zařízení, aj.) 

ve výši 483 588,00 Kč a odvedla odpisy ve výši 614 240,00 Kč do rozpočtu zřizovatele. 

Zřizovatel může nařídit škole odvod odpisů a je pouze na něm, v jaké výši odvod nařídí. 

Pokud škola tvoří vysoké odpisy a nemá potřebu pořizovat nebo opravovat majetek, 

lze říci, že peníze na fondu víceméně jen leží, protože možnosti jejich použití jsou 

celkem omezené. Základní škola tak odvádí část odpisů z tělocvičny zřizovateli, odpisy 

ostatního majetku si smí ponechat. 

 

 

Graf 3: Přehled finančních fondů ZŠ AB za sledované období [Vlastní zpracování], [29] 

 

Z rezervního fondu hradí Základní škola AB ztrátu z předchozích let nebo tento fond 
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prostředky z projektu „EU peníze školám“. Prostředky z projektu „EU peníze školám“ 
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v roce 2011 činila 50 000,00 Kč a byla použita na pořízení keramické tabule. Škola 

tuto částku obdržela od hlavního a největšího sponzora. V roce 2010 škola 

dary nepřijala ani nepoužila. Stejná situace nastala i v letech 2012 a 2013. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb se netvoří z kladného hospodářského výsledku, 

ale je vytvářen z hrubých mezd a z náhrad za pracovní neschopnost, 

a to 1 % z prostředků vyplacených na platy. Slouží pro všechny zaměstnance, 

jako například na zlepšení pracovního prostředí, na kulturní potřeby zaměstnance 

(divadla, kina), na rekreaci, stravování a pro sociální účely (poskytnutí zaměstnanci 

půjčky). O výši čerpání peněžní částky z tohoto fondu rozhodují všichni zaměstnanci 

a způsob, jakým se bude s tímto fondem hospodařit, tvoří opět zaměstnanci. Graf 3 

znázorňuje, že výše FKSP neustále klesá. Je to dáno především tím, že v roce 2011 

zákon stanovil snížení objemu prostředků na platy z 2 % na 1 % a tím se zpomalila 

tvorba FKSP. Další vliv na snížení FKSP se odvíjí od výšky mezd a počtu zaměstnanců. 

Také se z tohoto fondu čerpá méně finančních prostředků, například se každoročně 

čerpá méně finančních prostředků na rekreaci. 

2.6 Dotace 

Základní škola AB jako příspěvková organizace přijímá dotaci od Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT), od svého zřizovatele a dotace „EU peníze školám“. 

Tato kapitola je věnována analýze jmenovaných dotací ve sledovaných letech. 

2.6.1 Dotace od MŠMT 

Ministerstvo školství přiděluje peněžní prostředky jednotlivým krajům. Krajské úřady 

pak rozdělují tyto peněžní prostředky příspěvkovým organizacím. Základní škola 

jako příspěvková organizace dostává v každém roce dotace od KÚ Jihomoravského 

kraje. Tyto peněžní prostředky jsou poskytovány na přímé náklady na vzdělávání 

jako účelové prostředky. Pokud danou dotaci škola nevyčerpá v příslušném roce, musí 

nevyčerpanou část dotace na konci roku vrátit zpět. Proto se škola snaží vždy tuto dotaci 

plně vyčerpat, aby nemusela vracet tak potřebné finanční prostředky.  
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Následující graf uvádí, jak se dotace od krajského úřadu v následujících letech vyvíjela. 

V roce 2012 se dotace snížila o 152 100,00 Kč v porovnání s rokem 2011. Naopak tomu 

je v roce 2013, kdy škola zaregistrovala zvýšení dotace, a to o 310 100,00 Kč oproti 

roku 2012. Na tyto změny má významný vliv počet dětí navštěvujících Základní školu 

AB a od počtu dětí je tak ovlivněn i počet zaměstnanců. Ve školním roce 2011/2012 

škola zaznamenala úbytek počtu dětí, a proto dotace v roce 2012 klesla. Právě v roce 

2013 obdržela škola od krajského úřadu vyšší dotaci, jelikož se zvýšil počet dětí 

ve školním roce 2012/2013.  

 

 

Graf 4: Dotace od MŠMT v jednotlivých letech [Vlastní zpracování], [29] 

2.6.2 Dotace od zřizovatele 

Základní škole přispívá na její činnost také zřizovatel. V rámci rozpočtu obce 

je každoročně schvalována na veřejném zasedání zastupitelstva Obce CD dotace 

zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Základní školy a Mateřská školy AB. 

Daný ukazatel rozpočtu je jak pro zřizovatele, tak i pro příspěvkovou organizaci 

závazný. Škola čerpá tuto dotaci od zřizovatele na úhradu celkových provozních 

nákladů, do kterých spadá elektrická energie, spotřeba vody a plynu, spotřeba materiálu, 

odpisy, opravy a udržování a ostatní náklady související s provozem. Dále jsou 

z této dotace financovány mzdy nepedagogických pracovníků, odvody na zdravotní 

a sociální zabezpečení aj. 
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Z následujícího grafu vyplývá, že dotace od zřizovatele jsou pro základní školu 

stanoveny víceméně každým rokem jinak. V roce 2012 rozpočet činil 2 800 000,00 Kč, 

ale byl zřizovatelem navýšen dotací na provoz o 345 100,00 Kč. (v grafu je znázorněn 

původní rozpočet ve výši 2 800 000,00 Kč). Díky navýšené dotaci mohla škola vytvořit 

dostatečný hospodářský výsledek na pokrytí ztráty z roku 2011.  

 

 

Graf 5: Dotace od zřizovatele v letech 2010 až 2013 [Vlastní zpracování], [29] 

2.6.3 Dotace  „EU peníze školám“ 

V roce 2010 Základní škola AB realizovala projekt „EU peníze školám“.  Na základě 
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se zapojili všichni vedoucí pracovníci a pedagogičtí pracovníci školy, kteří zpracovali 
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účtu zřizovatele. Bohužel to byl první a zatím poslední program, do kterého se škola 

zapojila. Z těchto programů získává škola vysoké finanční prostředky, ale na druhou 
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stranu je příprava projektu náročná na čas a je potřeba mít k dispozici i odborníka 

na danou problematiku.  

 

Graf 6 nám ukazuje, jakou výši dotace v daném roce Základní škola AB čerpala. 

Tyto finanční prostředky byly použity na platy zaměstnanců, na výuku, vzdělání, 

školení, kurzy, drobný dlouhodobý hmotný majetek, pomůcky aj. Základní škola 

nemusela vracet zpět žádné finanční prostředky, jelikož celou dotaci plně vyčerpala. 

 

 

Graf 6: Čerpání dotace za sledované období [Vlastní zpracování], [29] 

2.7 Analýza žáků a zaměstnanců 

Tato kapitola je věnována analýze počtu tříd a počtu žáků na třídu, počtu žáků 

a zaměstnanců základní školy a mateřské školy. Díky této analýze může škola zjistit 

v následujících letech, zda bude počet dětí klesat či stoupat. Pokud bude počet dětí 

neustále stoupat, je to dobré znamení pro školu. S klesajícím počtem dětí může škola 

díky této analýze učinit možné opatření vedoucí k tomu, aby přilákala větší počet dětí 

do své školy. 
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2.7.1 Vývoj počtu tříd a počtu žáků na třídu 

V souvislosti s počtem žáků, kteří navštěvují Základní školu AB, se měnil i vývoj počtu 

tříd jednotlivých školských zařízení. Základní škola byla nucena ve školním roce 

2011/2012 v důsledku poklesu žáků snížit počet využívaných tříd na druhém stupni této 

školy (viz Tabulka 10). Základní škola musela rozmístit žáky tak, aby byla kapacita 

zbývajících tříd z větší části naplněna. 

 

Tabulka 10: Vývoj počtu tříd ZŠ a MŠ za sledované období  

Součásti školy 
Školní rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

MŠ 2 2 2 

1. stupeň ZŠ 5 5 5 

2. stupeň ZŠ 5 4 5 

CELKEM 12 11 12 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

U výpočtu počtu žáků na třídu se vycházelo z celkového počtu dětí, které navštěvují 

školní zařízení v příslušném školním roce. Dále se vycházelo z počtu tříd, které byly 

těmito dětmi naplněny. Tabulka 11 uvádí, že ke změně došlo u základní školy 

ve školním roce 2011/2012, kdy se počet žáků snížil o 14 osob v porovnání s minulým 

školním rokem. Základní škola na základě této skutečnosti zareagovala tak, že snížila 

počet využívaných učeben na druhém stupni. Následkem toho bylo zvýšení počtu žáků 

ve třídách.  

 

Tabulka 11: Počet dětí na třídu ZŠ a MŠ za sledované období  

Součásti školy 
Školní rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

MŠ 25,0 25,0 24,5 

1. stupeň ZŠ 20,6 20,0 20,2 

2. stupeň ZŠ 22,4 25,0 21,8 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 
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2.7.2 Vývoj počtu žáků 

Základní škola v druhé polovině 20. století zaznamenala nejvyšší stavy žáků. 

V tomto období bývalo na škole zapsáno i více než 350 žáků. Začátkem 21. století došlo 

v souvislosti s demografickým vývojem ve státě ke snižování počtu žáků této školy. 

Tento pokles dětí je ovlivněn snižováním porodnosti, celkovým snižováním počtu dětí 

v Jihomoravském kraji a i jinými faktory, například stěhováním rodin za prací 

do velkých měst. Většině škol vadí i odchod dětí na víceletá gymnázia, jelikož přichází 

o silné děti, které motivují zbytek třídy. Naštěstí se Základní škola AB nemusí 

tímto problémem zabývat, protože každým rokem odchází pouze 1 žák na víceleté 

gymnázium. 

 

Tabulka 12 uvádí vývoj celkového počtu žáků na Základní škole AB. Je patrné, že počet 

dětí se ve školním roce 2011/2012 snížil oproti roku 2010/2011, a to o 14 dětí. Naopak 

tomu bylo ve školním roce 2012/2013, kdy škola zaznamenala nepatrný přírůstek žáků 

oproti roku 2011/2012. 

 

Tabulka 12: Vývoj počtu žáků ZŠ a MŠ za sledované období  

Součásti školy 
Školní rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

MŠ 49 50 49 

1. stupeň ZŠ 103 100 101 

2. stupeň ZŠ 112 100 109 

CELKEM 264 250 259 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

Následující graf znázorňuje, jak se populační vývoj narozených dětí v Jihomoravském 

kraji do roku 2008 zvyšuje. Naopak je tomu právě od roku 2008, kdy počet narozených 

dětí klesá. Tento demografický vývoj dětí bude mít negativní dopady na základní školy 

v Jihomoravském kraji, které můžou zaznamenat v příštích letech větší nedostatek žáků.  
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Graf 7: Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v letech 2000 až 2013 [Vlastní zpracování], [31] 

2.7.3 Vývoj počtu zaměstnanců 

Tabulka 13 zobrazuje vývoj počtu zaměstnanců v následujících letech. Je samozřejmé, 

že pokud klesá počet žáků, klesá i počet tříd a s tím souvisí následné snížení počtu 

pedagogických zaměstnanců. Mezi tyto pedagogické zaměstnance patří učitelé ZŠ a MŠ 

a vychovatelé a stav těchto zaměstnanců je ovlivněn od počtu žáků. Proto ve školním 

roce 2011/2012 poklesl počet pedagogických pracovníků, jelikož v tom stejném 

školním roce poklesl i počet dětí na škole. Stav nepedagogických zaměstnanců není 

závislí na počtu dětí na škole, a proto se jejich počet za sledované období nezměnil. 

Nepedagogické pracovníky na této škole tvoří kuchařky, hospodářka, uklízečky, 

domovnice a topiči. 

 

Tabulka 13: Vývoj počtu zaměstnanců ZŠ a MŠ za sledované období 

Pracovníci 
Školní rok 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pedagogičtí pracovníci 22 21 21 

Nepedagogičtí pracovníci 7 7 7 

CELKEM 29 28 28 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 
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3 ZHODNOCENÍ SITUACE A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Základní škola AB byla podrobena analýze rozboru nákladů a výnosů v hlavní 

a doplňkové činnosti, dále byl prováděn rozbor jednotlivých přijatých dotací, peněžních 

fondů a rozbor počtu dětí navštěvujících školu. Rozbor jmenovaných položek 

se vztahoval na časový interval 4 let, tedy na rok 2010 až 2013. Na základě zpracované 

analýzy hospodaření základní školy jsem dospěla k názoru, že se škola snaží provozovat 

svoji činnosti hospodárně (výjimkou je rok 2011). Škola má jak své přednosti, 

tak i nedostatky a je v její snaze usilovat o vyšší hospodárnost přidělených dotací. 

 

Důkazem hospodárného provozování školy může být zlepšený hospodářský výsledek, 

který se skládá ze dvou činností, a to z hlavní a doplňkové činnosti. Tento zlepšený 

hospodářský výsledek škola vykazuje každoročně až na rok 2011. V tomto roce dosáhla 

škola ztráty, kterou nedokázala pokrýt ani ze své doplňkové činnosti, 

jelikož poskytovala slevu místním organizacím. Nevytvořila tak dostatečný kladný 

hospodářský výsledek v doplňkové činnosti a škola byla nucena požádat obec o pokrytí 

vzniklé ztráty. 

 

Škola provedla v předchozích letech řadu opatření, aby snížila své náklady na energie. 

Například zateplila obě školní budovy, pořídila nová plastová okna a změnila 

dodavatele plynu z důvodů nařízení zřizovatelem. I přes tyto opatření jsou energie stále 

vysoké a škola v roce 2011 vykázala ztrátu v hlavní činnosti. Tato ztráta byla ovlivněna 

především vyúčtováním doplatku za předchozí rok a zvýšení záloh za energie.  

 

Základní škola provozuje sice hospodářskou (doplňkovou) činnost, ale pronajímá 

jen sportovní halu a víceúčelové hřiště veřejnosti a místním organizacím v době, 

kdy hala či hřiště není využíváno ze strany školy. Jedná se zejména o víkendy, 

prázdniny a odpolední hodiny v dobře pracovních dnů. Škola od roku 2013 upravila 

svůj ceník a přestala poskytovat slevy za pronájem haly místním organizacím. Díky této 

skutečnosti dosáhla škola v roce 2013 kladného hospodářského výsledku v doplňkové 

činnosti a použila tyto finanční prostředky ve prospěch hlavní činnosti. Bohužel škola 
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neuplatňuje dostatečně svou doplňkovou činnost (například využití školních prostorů), 

a proto je řazena mezi slabé stránky organizace. 

 

Mezi další nedostatky školy lze řadit přijímání finančních a nefinančních darů. Základní 

škola nepřijímá dary pravidelně, ale pouze příležitostně. V roce 2011 obdržela dar 

ve výši 50 000,00 Kč od firmy EF, který použila na nákup keramické tabule.  

 

Po provedené analýze a celkovém zhodnocení hospodaření Základní školy AB 

v jednotlivých letech zde uvádím takové návrhy, které by mohly pozitivně ovlivnit 

hospodaření této školy. Předložená doporučení by mohla přispět ke zvýšení finančních 

prostředků a zvýšení počtu žáků. Rozhodnutí, zda budou předložené návrhy v praxi 

aplikovány či nikoliv, je pouze na základní škole a jejím zřizovateli.  

3.1 Rozšíření doplňkové činnosti 

Základní škola provozuje doplňkovou činnost, jak už bylo zmíněno výše. Hlavním 

problémem je, že pronajímá pouze sportovní halu a víceúčelové hřiště. 

Dle mého názoru škola nevyužívá dostatečně svou doplňkovou činnost. Proto zde 

uvádím takové návrhy, díky kterým by škola mohla získat více finančních prostředků. 

3.1.1 Stravování pro veřejnost  

Škola by mohla provozovat stravování cizích strávníků, přispělo by to k maximálnímu 

využití kapacit školní kuchyně. Provoz závodního stravování spočívá v přípravě 

a prodeji obědů cizím strávníkům. Obědy by byly připravovány ve školní kuchyni, 

kde by se současně připravovaly obědy pro žáky základní školy. Škola splňuje veškeré 

hygienické podmínky, obědy by vydávala do přepravních dóz v oddělené místnosti, 

kterou má k dispozici, ale nevyužívá ji pro tyto účely. Tato místnost by musela pouze 

projít drobnými úpravami, například vymalováním. 

 

Pro stanovení ceny jednoho oběda pro rok 2014 jsem použila kalkulaci režijních 

nákladů. Pro zjištění režijních nákladů na jeden oběd jsem počítala kalkulaci z hlavní 

činnosti základní školy za rok 2013 a následně jsem stanovila ziskovou přirážku. 
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Při kalkulování celkové ceny za jeden oběd jsem vycházela ze skutečného počtu 

uvařených obědů za minulé účetní období, tedy z průměrného počtu uvařených jídel 

za jeden rok. Ve školní jídelně se v roce 2013 stravovalo 145 strávníků, v průměru bylo 

za rok uvařeno 25 375 obědů. Do této částky nejsou započítány prázdniny, svátky, aj. 

a tento počet obědů je odhadován (není přesný), jelikož žáci své obědy v průběhu roku 

přihlašovali i odhlašovali. Tabulka 14 zahrnuje kalkulační vzorec a s pomocí tohoto 

vzorce jsem vypočítala náklady na jednu porci. 

 

Tabulka 14: Kalkulovaná cena jednoho oběda (v Kč)  

Položky kalkulace 
Náklady 

na 1 oběd 

Potraviny 22,88 

Mzdy, pojistné, FKSP 8,01 

Vlastní náklady výkonu 30,89 

Výrobní režie 10,00 

Správní režie  4,93 

Úplné vlastní náklady výkonu 14,93 

Celkové náklady na 1 oběd 45,82 

Zisková přirážka 7,50 

CELKOVÁ CENA 1 OBĚDU 53,32 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

Náklady na potraviny jsou vynaloženy na nákup surovin pro přípravu jednoho jídla, 

potravinové náklady na jeden oběd jsou 22,88 Kč. Vycházím z celkových ročních 

nákladů na potraviny, které v roce 2013 dosáhly 580 665,91 Kč. Tyto náklady jsem 

vydělila počtem uvařených obědů za rok. 

 

580 665,91 / 25 375 = 22,88 Kč na jeden oběd 

 

Mzdové náklady obsahují mzdy, pojistné a příděl do FKSP. Jedná se pouze o mzdy 

zaměstnanců, kteří pracují ve školní jídelně (tedy kuchařky). Tyto kuchařky zaměstnává 

škola celkem tři. Pro doplňkovou činnost bude potřeba zaměstnat navíc jednu kuchařku. 
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Celkové mzdové náklady pro školní jídelnu za rok 2013 jsem podělila počtem 

uvařených obědů za rok a třemi pracovnicemi.  

 

610 000,00 / 25 375 / 3 = 8,01 Kč na jeden oběd 

 

Výrobní režie zahrnuje spotřebu energie, materiálu, aj. Tyto náklady byly vynaložené 

na přípravu obědů. Do energií spadá spotřeba plynu, vody a elektrické energie. 

Do spotřeby materiálu jsou zahrnuty například čisticí, mycí a desinfekční prostředky aj. 

V roce 2013 se jmenované náklady pohybovaly ve výši 253 750,00 Kč. 

 

253 750,00 / 25 375 = 10,00 Kč na jeden oběd 

 

Do správní režie patří opravy majetku, který souvisí přímo s přípravou obědů. 

Dále se tato položka týká služeb, například revize, náklady za telefon, komunální odpad 

apod. Výši těchto nákladů jsem stanovila na 125 000,00 Kč ročně. 

 

125 000,00 / 25 375 = 4,93 Kč na jeden oběd 

 

Ziskovou přirážku jsem stanovila na 7,50 Kč za jeden oběd a celková cena za jeden 

oběd vychází na 53,32 Kč. V okolí se nachází tři konkurence, které si účtují za jeden 

oběd v době poledne v rozmezí 60,00 Kč až 65,00 Kč. Škola může čelit konkurenci tím, 

že nabízené obědy obsahují vyvážený poměr nutričních hodnot a nabízejí obědy za nižší 

cenu oproti konkurenci. Díky těmto skutečnostem by mohla získat zákazníky, 

kterými by se mohli stát maminky na mateřské dovolené, lidé důchodového věku 

nebo pracovníci na obecním úřadě v Obci CD. Oslovit tyto zákazníky může 

prostřednictvím svého webu, kde by umístila výstižně informace o závodním 

stravování. Může také využít vývěsky v obci, místního rozhlasu nebo internetových 

stránek Obce CD, díky kterým by sdělila nabízenou službu. Základní škola nedokáže 

odhadnout do budoucna, jak by se jí tato doplňková činnost rozvíjela a jestli by byl 

zájem ze strany zákazníků a případně jejich počet. Proto uvažuji o třech variantách, 

a to pesimistické, realistické a optimistické. Ani v jedné variantě by nebyla překročena 

maximální kapacita kuchyně. 
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Tabulka 15 popisuje, jak vysokých zisků by Základní škola AB dosahovala z prodeje 

svých obědů ve třech navržených variantách. V pesimistické variantě jsem uvažovala 

10 obědů/den, realistická verze je pro 30 obědů/den a u optimistické jsem zvolila 

50 obědů/den. Zisková přirážka z jednoho obědu činí 7,50 Kč. Také jsem nesměla 

opomenout, jak často v týdnu by byly obědy odebírány.  

 

Tabulka 15: Přehled výše zisku ZŠ při aplikování jednotlivých variant  

Položky 
Verze 

pesimistická realistická optimistická 

Odběr 1x týdně/měsíc (ks) 40 120 200 

Zisk za měsíc (v Kč)   300,00   900,00 1 500,00 

Zisk za rok (v Kč) 3 600,00 10 800,00 18 000,00 

Odběr 2x týdně/měsíc (ks) 80 240 400 

Zisk za měsíc (v Kč)   600,00 1 800,00 3 000,00 

Zisk za rok (v Kč) 7 200,00 21 600,00 36 000,00 

Odběr 3x týdně/měsíc (ks) 120 360 600 

Zisk za měsíc (v Kč)   900,00 2 700,00 4 500,00 

Zisk za rok (v Kč) 10 800,00 32 400,00 54 000,00 

Odběr 4x týdně/měsíc (ks) 160 480 800 

Zisk za měsíc (v Kč)  1 200,00  3 600,00  6 000,00 

Zisk za rok (v Kč) 14 400,00 43 200,00 72 000,00 

Odběr 5x týdně/měsíc (ks) 200 600 1 000 

Zisk za měsíc (v Kč)  1 500,00  4 500,00  7 500,00 

Zisk za rok (v Kč) 18 000,00 54 000,00 90 000,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U pesimistické varianty jsem počítala s menším počtem zájemců o obědy. Při odběru 

10 obědů/den dosahuje zisk při různých odběrech týdně jiné výše. Například u odběru 

obědu, který by probíhal pouze 1x týdně/měsíc, by škola dosahovala ročního zisku 

3 600,00 Kč. Při odběru 5x týdně/měsíc by škola obdržela roční zisk ve výši 

18 000,00 Kč. Pokud uvažuji optimistickou variantu, ve které bylo zvoleno 

50 odběrů/den, dosahovaný zisk při různých odběrech je vyšší oproti pesimistické 

variantě (viz Tabulka 15). Je to dáno tím, že v této variantě počítám s větším zájmem 

ze strany zákazníků. Nejreálnější je ta skutečnost, ve které jsem navrhla 30 obědů 

denně. V této variantě škola dosahuje ročního zisku 10 800,00 Kč při odběru obědů 

1x týdně/měsíc. Pokud by vzrostl zájem zákazníků a ti by odebírali obědy 

5x týdně/měsíc, škola by obdržela zisk v hodnotě 54 000,00 Kč za rok. 
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3.1.2 Využití prostorů školy 

Základní škola má k dispozici prostory, které nejsou maximálně využité. Tyto prostory 

musí vytápět celý den, i když není vyučování (většinou v odpoledních hodinách). Pokud 

by škola své prostory začala plně využívat, pokryla by náklady na provoz budovy, 

tělocvičny a jiných prostorů a zároveň by dosáhla zisku. Proto by se základní škola měla 

zaměřit na pronajímání těchto prostorů v době, kdy výuka žáků již neprobíhá. Nabízet 

využívání těchto místností může i v době letních prázdnin.  

 

Posilovna 

V suterénu základní školy se nachází místnost i se sociálním zařízením, 

která se momentálně vůbec nevyužívá a tato místnost je zanedbávána. V současné době 

v Obci CD není nikdo, kdo by nabízel služby v oblasti posilovny. Tudíž 

by provozovatel posilovny neměl žádnou konkurenci. V okolních obcích jsou posilovny 

v provozu a občané je rádi využívají a pravidelně navštěvují. Proto mezi další navrhnutá 

doporučení patří pronájem tohoto prostoru pro účely posilovny.  

 

Tabulka 16: Přehled nákladů za pronájem prostoru (v Kč) 

Položky Náklady/měsíc Náklady/rok 

Plyn 2 333,21 27 998,56 

Elektřina 2 380,16 28 561,95 

Voda 502,30 6 027,65 

NÁKLADY CELKEM 5 215,68 62 588,16 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

Jelikož škola nevede podrobný přehled o spotřebě energií v jednotlivých letech, 

stanovení celkových nákladů z pronájmu je pouze odhadované. Po odborné konzultaci 

s účetní Základní školy AB jsem navrhla 5 % z celkových ročních nákladů na energie 

z roku 2013. Tento stanovený odhad není příliš přesný a počítá se s tím, 

že po uskutečnění tohoto návrhu by se zálohy na energie upravily v průběhu roku tak, 

aby odpovídaly skutečné výši spotřeby energií z pronájmu tohoto prostoru. Celkové 
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náklady jsem po propočtu stanovila na 5 215,68 Kč/měsíc a za rok by se tyto náklady 

vyšplhaly na částku ve výši 62 588,16 Kč (viz Tabulka 16). 

 

Základní školy, nacházející se v okolních obcích, mají stanovený zisk z pronájmu 

prostoru pro účely posilovny ve výši 500,00 Kč až 3 000,00 Kč za měsíc. Proto jsem 

navrhla tři varianty, ve kterých jsem uvažovala jinou výši zisku (viz Tabulka 17).  

 

Tabulka 17: Přehled výše zisku při aplikování jednotlivých variant (v Kč) 

Varianta Zisk/měsíc Zisk/rok 

Pesimistická    750,00  9 000,00 

Realistická  1 200,00 14 400,00 

Optimistická  2 500,00 30 000,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V pesimistické variantě jsem stanovila zisk z pronájmu na rovných 750,00 Kč/měsíc. 

Tato částka je optimální a přijatelná hlavně pro nájemce. Jednalo by se totiž o novou 

posilovnu a je těžké usoudit, kolik zájemců a jak pravidelně by tuto službu využívalo. 

V obci CD se nenachází žádná konkurence, která by mohla ohrozit nájemce prostoru 

školy, a proto jsem zisk z pronájmu u realistické varianty uvažovala 

na 1 200,00 Kč/měsíc, tedy 14 400,00 Kč/rok. Pokud by nájemce získal stálou klientelu 

a počet zákazníků by byl optimální, mohla by si škola účtovat zisk z pronájmu ve výši 

2 500,00 Kč/měsíc, za rok by zisk činil 30 000,00 Kč. 

 

Počítačová učebna 

V budově základní školy se nachází počítačová učebna. Tato místnost je vybavena 

kvalitními počítači a technikou, které jsou značně nákladné. Pracují zde kvalifikovaní 

a specializovaní odborníci v oblasti počítačových technologií. V Obci CD se nachází 

řada firem, které pořádají či zajišťují různé druhy kurzů, školení či vzdělávací akce. 

Pro firmy je ale příliš nákladné investovat do místností kvůli výuce či jiných kurzů. 

Proto by škola měla nabízet svou počítačovou učebnu v době mimo vyučovaných hodin 

právě pro tyto firmy. Také by měla škola směřovat svou nabídku pro seniorské kurzy, 

které se specializují na počítačovou gramotnost. Tyto kurzy by mohly být vedeny 
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kvalifikovanými pedagogy nebo jinými zájemci. Škola by maximálně využívala 

svou specializovanou učebnu a obdržela nemalé finanční částky za pronájem 

jmenovaného prostoru. 

 

Pořádání „Příměstských táborů“ 

Škola by mohla pronajímat své prostory pro zájmové organizace, které by jevily zájem 

o pořádání „Příměstských táborů“. Tyto tábory by se mohly konat každoročně v době, 

kdy prostory školy nejsou využívány, tedy například o letních prázdninách. Jelikož jsem 

v dětské organizaci delší dobu pracovala, mohu posoudit, že o tyto „Příměstské tábory“ 

byl dostatečný zájem. Zájem byl jak ze strany školy nebo organizace, tak i ze strany 

rodičů a jejich dětí.  

3.2 Jazykové kurzy 

Vyučování cizích jazyků je nepostradatelné a znalosti v této oblasti jsou v současné 

době téměř samozřejmostí. Škola by tak mohla využít svůj potenciál v oblasti 

jazykových kurzů. Mohla by po skončení vyučování nabízet jazykové kurzy ve svých 

učebnách a třídách například svým žákům, důchodcům aj. Tyto kurzy by mohli vést 

pedagogičtí zaměstnanci pracující na Základní škole AB, kteří by měli o tuto činnost 

zájem. Pedagogové by tak mohli prostřednictvím těchto kurzů předávat svým žákům 

znalosti a přispět k rozvoji jejich jazykových schopností. 

 

Tabulka 18 uvádí přehled nákladů, které jsou vynaloženy na uspořádání jazykových 

kurzů. Náklady na spotřebu energií jsem stanovila pod odborným dohledem účetní 

na 1 % z celkových ročních nákladů na energie z roku 2013. Po zaokrouhlení činí 

náklady na energie 1 100,00 Kč za měsíc. Mzdové náklady se týkají dohody o pracovní 

činnosti, tzn. maximálně 20 odpracovaných hodin týdně a odměna nedosáhne 

2 500,00 Kč za měsíc. Hrubá mzda pedagogického pracovníka by činila 200,00 Kč 

za hodinu, odpracoval by 16 hodin za měsíc, tudíž by jeho měsíční mzda dosáhla výše 

2 400,00 Kč. Jelikož by byly splněny podmínky, nemusela by škola odvádět žádné 

pojistné. Výši mzdy jsem stanovila na základě konzultací s jinými jazykovými kurzy 

v okolí obce CD. Náklady na spotřebu materiálu jsem odhadovala ve výši 200,00 Kč 
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za měsíc a spadají do nich například kancelářské potřeby. Celkové náklady dosahují 

výšky 3 700,00 Kč za měsíc, tedy 37 000,00 Kč za rok.  

 

Tabulka 18: Přehled nákladů za pořádání jazykových kurzů (v Kč) 

Položky Náklady/měsíc Náklady/10 měsíců 

Energie 1 100,00 11 000,00 

Mzdové náklady 2 400,00 24 000,00 

Náklady na spotřebu materiálu 200,00  2 000,00 

NÁKLADY CELKEM 3 700,00 37 000,00 

Zdroj: Vlastní zpracování, [29] 

 

Ceny kurzů jsem stanovila na základně srovnání s jazykovými kurzy v okolních obcích, 

kde stojí 90 minut kurzu 50,00 až 70,00 Kč dle věku uchazečů. Pro Základní školu AB 

jsem uvažovala nižší ceny kurzu, jelikož by se jednalo o novou službu ze strany školy. 

Zájemci jazykových kurzů jsem rozdělila do dvou skupin, obě skupiny by navštěvovali 

kurz 1x za týden (4x za měsíc). Celkově by se tedy konalo 8 kurzů za měsíc. První 

skupinu tvoří děti do 15 let, které by za jednu lekci kurzu (90 minut) uhradili 40,00 Kč. 

Pro děti by se kurzy konaly v odpoledních hodinách, tedy po skončení vyučování. 

Zájemci kurzu nad 15 let (například lidé důchodového věku, pracující aj.) by zaplatili 

za jednu lekci kurzu (90 minut) 60,00 Kč. Pro věkovou skupinu nad 15 let by se kurzy 

mohly organizovat v odpoledních i večerních hodinách, dle potřeb uchazečů. Je obtížné 

usoudit, jaký by byl zájem o tyto kurzy. Proto uvažuji o třech variantách, ve kterých 

jsem navrhla jiný počet zájemců o nabízený kurz (viz Tabulka 19). 

 

Tabulka 19: Přehled jednotlivých položek při aplikaci jednotlivých variant 

  
Varianta 

pesimistická  realistická optimistická 

Počet zájemců do 15 let 10 15 20 

Počet zájemců nad 15 let 5 10 15 

Výnosy/měsíc (v Kč) - člen do 15 let  1 600,00  2 400,00  3 200,00 

Výnosy/měsíc (v Kč)  - člen nad 15 let  1 200,00  2 400,00  3 600,00 

Náklady/měsíc (v Kč)  3 700,00  3 700,00  3 700,00 

Zisk/ztráta za měsíc (v Kč) - 900,00  1 100,00  3 100,00 

Zisk/ztráta za 10 měsíců (v Kč) - 9 000,00 11 000,00 31 000,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po odpočtu nákladů od výnosů škola dosahuje v každé variantě různé výše jak zisku, 

tak i ztráty. Pokud by kurz navštěvoval menší počet zájemců (pesimistická varianta), 

škola by se dostala do ztráty ve výši 900,00 Kč za měsíc. Nebylo by tedy pro ni vhodné 

organizovat kurzy s tak nízkým počtem uchazečů. V optimistické variantě jsem počítala 

s velkým zájmem ze strany uchazečů, škola by dosahovala zisku ve výši 3 100,00 Kč 

za měsíc, tedy 31 000,00 Kč za deset měsíců. V realistické variantě jsem uvažovala 

optimální počet členů kurzu. Pokud by se kurz uskutečnil s navrhovaným počtem 

zájemců kurzu, zisk školy by činil 11 000,00 Kč za měsíc, za rok by dosáhl výše 

31 000,00 Kč. 

3.3 Fundraising 

Další možnost, jak získat peněžní prostředky, je prostřednictvím využití fundraisingu. 

V daném případě školy se může jednat o hmotný dar nebo finanční výpomoc. Škola 

obdržela sice ve sledovaném období v roce 2010 finanční výpomoc 

ve výši 50 000,00 Kč, kterou použila na nákup keramické tabule. Nicméně v ostatních 

sledovaných letech škola žádný dar nepřijala. Z mého pohledu je škoda, že škola 

neusiluje o tuto alternativu – zapracovat na fundraisingu a získat jak peněžitý, 

tak i nepeněžitý dar. Dar je totiž pro příspěvkové organizace důležitým zdrojem příjmů. 

Pokud by se škola aktivně zapojila do oslovování a vyhledávání potencionálních dárců, 

mohla by získat finanční či hmotné prostředky na konkrétní účel (například lepší 

a modernější vybavení tříd).  

 

V okolí školy se nachází mnoho subjektů poskytující dary příspěvkovým organizacím, 

jedná se zejména o firmy, podnikatele, fyzické osoby aj. Škola by měla tuto možnost 

využít a sepsat si seznam potencionálních subjektů, které by následně mohla oslovit. 

Samozřejmě by škola musela postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Jako cestu oslovování by mohla zvolit prostřednictvím novin, 

letáků, telefonicky, e-mailem, zaslání dopisu, osobního setkání nebo pořádání 

reprezentačních plesů, kde by měla možnost zájemce oslovit. Škola by měla tyto dárce 

pravidelně kontaktovat a poskytovat jim informace například o hospodaření 

své organizace, účel použití přijatého daru aj. Dárci by tak měli přehled o organizaci, 
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jejím hospodaření a o využití jimi poskytnutých darů. Výhody z poskytnutí daru plynou 

i dárcům. Například fyzickým a právnickým osobám by byl poskytnutý dar 

kompenzován daňovými úlevami dle zákona o dani z příjmu a firmy by prostřednictvím 

dárcovství posílily své jméno v místním okolí. 

3.4 Lepší postoj ze strany školy 

Moji snahou bylo vytvořit v této kapitole takové návrhy, které by mohly vést ke zvýšení 

počtu žáků Základní školu AB. Rozhodnutí, kterou základní školu bude dítě 

navštěvovat, je zcela na rodičích. Avšak navrhnutá doporučení mohou alespoň částečně 

ovlivnit volbu rodičů, do jaké školy dítě přihlásit. Pokud by škola získala větší počet 

žáků, zaznamenala by tak i příliv finančních prostředků prostřednictvím 

Krajského úřadu. Přidělování normativů ze strany MŠMT je totiž ovlivněno od počtu 

žáků navštěvujících danou základní školu. Tyto finanční prostředky by škola mohla 

použít pro zkvalitnění výuky, školení zaměstnanců, nákup učebních pomůcek a školních 

potřeb atd.   

 

Většina žáků odchází do větších měst, ve kterých základní školy poskytují 

specializované třídy. Základní škola AB by tak měla nabízet třídy s rozšířeným 

vyučováním a nabízet žákům možnosti realizovat se v mnoha oblastech. Škola by mohla 

zaměřit své třídy na oblasti hudební výuky, výuky sportu nebo informatiky.  

 

Každá škola by měla dbát o dobrou image. Základní škola AB by si měla zakládat 

na správné a otevřené komunikaci s veřejností. Měla by vzájemně komunikovat se svým 

zřizovatelem, s rodiči dětí navštěvujících školu, s médii a institucemi, jako například 

s úřadem příslušné obce a spolupracovat s ostatními organizacemi. Pokud se škola bude 

na veřejnosti dobře reprezentovat a bude pečovat o komunikaci mezi ostatními, zajistí 

si tak dobrou pověst a postavení na veřejnosti. 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce se zabývala neziskovou organizací, konkrétně 

Základní školou AB v Jihomoravském kraji za období 2010 až 2013. Cílem této práce 

bylo zhodnotit a analyzovat stávající finanční a hospodářskou situaci školy a na základě 

provedení rozboru jednotlivých položek byla zjištěna slabá místa. Poté byla navržena 

doporučení na zlepšení hospodaření dané příspěvkové organizace.  

 

První část bakalářské práce byla zaměřena na objasnění pojmů a zákonů, které souvisejí 

s daným tématem. Nejprve byly vymezeny obecně neziskové organizace a následně 

byly charakterizovány příspěvkové organizace, kde byl popsán způsob jejich zřízení, 

hospodaření, financování aj.  

 

V analytické části byla nejprve charakterizována příspěvková organizace a na základě 

informací byla aplikována analýza jednotlivých položek nákladů a výnosů v hlavní 

a doplňkové činnosti Základní školy AB. Následoval rozbor jednotlivých dotací školy 

získaných od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od svého zřizovatele 

a v rámci dotačního programu „EU peníze školám“. Dále byla provedena analýza 

peněžních fondů a analýza z hlediska vývoje počtu žáků, u kterých byl zkoumán také 

jejich podíl na třídu. 

 

Po nahlédnutí do problematiky financování škol v České republice a provedení analýzy 

vybrané organizace jsem shrnula nabyté informace. Tyto získané znalosti mi tak 

umožnily vytvořit si vlastní názor na nedostatky financování a na základě těchto 

skutečností jsem se snažila navrhnout taková opatření, která by vedla ke zlepšení 

finanční situace příspěvkové organizace.  

 

Základní škola AB má dostatek potenciálu pro to, aby se vyvarovala problému 

s nedostatkem finančních prostředků a mohla se této nepříjemné situaci vyhnout. 

Proto pevně věřím v to, že předložené návrhy v této bakalářské práci budou kladně 

přijaty ze strany školy a realizovány tak, aby posílily finanční zdraví organizace. 
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Příloha 1: Přehled nákladů na provoz, na které přispívá zřizovatel (v Kč) 

 

2010 2011 2012 2013

NÁKLADY CELKEM 4 120 831,79 4 286 932,38 4 058 269,64 3 815 387,10

ENERGIE 821 522,71 1 201 520,81 842 798,19 1 251 763,28

Voda 384 873,81 641 172,81 517 090,19 559 971,28

Plyn 338 649,00 445 619,00 220 767,00 571 239,00

Elektřina 97 999,90 114 729,00 104 941,00 120 553,00

SLUŽBY 664 608,38 574 966,79 658 096,15 378 173,40

Vývoz TKO 15 494,00 14 140,00 15 494,00 16 988,00

Poštovné 4 325,00 6 694,00 5 981,00 4 833,00

Telefon, internet 64 213,98 67 972,69 63 357,49 63 948,90

Účetnické služby 140 502,00 157 698,00 139 280,00 139 038,00

Poradenské služby 6 634,00 9 729,00 14 531,50 8 364,00

Praní a čištění 8 666,00 4 762,00 5 895,00 9 663,00

Školení a kurzy 46 920,00 23 740,00 13 680,00 1 100,00

Služby IT 18 780,00 142 997,00 10 790,00 10 946,60

Doprava 20 831,00 2 400,00 13 461,80 3 577,00

Revize 34 041,00 23 458,00 101 667,96 37 786,00

Nájem 35 717,00 33 618,00 33 844,00 9 175,90

Ostatní služby 268 484,40 87 758,10 240 113,40 72 753,00

MATERIÁL 937 907,50 807 137,74 806 223,51 837 066,08

Potraviny 611 017,38 557 773,00 561 754,02 580 655,91

Čisticí prostředky 95 675,00 99 436,00 86 185,00 95 074,30

Pohonné hmoty 1 169,00 1 164,00 775,00 888,00

Výtvarné a kancelářské 51 357,90 77 004,02 53 666,40 91 082,97

Školní potřeby a pomůcky 30 846,62 21 224,00 26 740,09 21 536,00

Pracovní oděvy a obuv 3 453,00 1 705,00 29 874,00 7 388,00

Knihy, publikace 8 953,00 4 897,00 2 220,00 1 299,00

Noviny, časopisy 4 488,00 9 555,00 4 176,00 2 947,70

Všeobecný materiál 130 947,60 34 379,72 40 833,00 36 194,20

MAJETEK 562 040,00 766 034,53 338 824,10 213 316,01

DDHM do 1 000 Kč 23 975,40 88 401,00 55 601,10 58 923,62

DDHM nad 1 000 Kč 538 064,60 677 633,53 274 823,00 149 992,39

DDNM 0,00 0,00 8 400,00 4 400,00

OPRAVY A ODPISY 969 328,40 737 509,80 1 234 530,80 980 878,40

Opravy a udržování 466 642,40 123 565,80 518 596,80 260 772,40

Odpisy DHM a DNM 502 686,00 613 944,00 714 685,00 720 106,00

Odpis nedobytné 0,00 0,00 1 249,00 0,00

MZDOVÉ NÁKLADY 118 302,80 146 871,46 118 073,89 118 737,93

Prostředky na platy 63 642,00 85 985,00 64 970,00 64 563,00

Zákonné SP 15 110,50 21 496,25 16 048,98 16 140,75

Zákonné ZP 5 438,36 7 738,28 5 777,39 5 810,61

Ostatní pojištění 32 903,14 30 792,23 30 634,86 31 577,94

Tvorba FKSP 1 208,80 859,70 642,66 645,63

OSTATNÍ NÁKLADY 47 122,00 52 891,25 59 723,00 35 452,00

Poplatky BÚ 24 483,00 28 681,00 23 985,00 12 265,00

Poplatky FKSP 1 276,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 2 060,00

Pojištění majetku 0,00 10 812,25 5 406,00 5 405,00

Lékařské prohlídky 0,00 0,00 0,00 7 000,00

Cestovné 20 992,00 13 002,00 26 852,00 8 722,00

Náklady na reprezentaci 371,00 396,00 180,00 0,00

Jiné ostatní náklady 0,00 0,00 3 300,00 0,00

Náklady na provoz
Rok


