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Resumé 

Tato bakalářská práce si dává za cíl zmapovat možnosti doplňkové činnosti 

v základních uměleckých školách, její dopad na práci ředitele školy a její možné využití 

pro rozvoj a prosperitu ZUŠ, zabývá se hledáním možných výhod i úskalí, které doplňková 

činnost pro ZUŠ představuje. 

Součástí práce jsou rovněž výsledky a analýza dotazníkového šetření mezi řediteli 

ZUŠ a mezi zástupci zřizovatelů. 

Výsledkem bakalářské práce by měl být souhrn informací potřebných k zahájení 

a úspěšnému provozování doplňkové činnosti, přehled o možnostech, které skýtá, 

problémech, které ji provázejí a inspirace pro ty, kteří by se chtěli doplňkové činnosti 

věnovat, či již stávající rozšířit. 

Summary 

The aim of this paper is to look at the possibilities of additional activities at basic 

schools of arts. It deals with their impact on the managenment of the schools, looks 

for possible difficulties, advantages and opportunities for usage of these additional 

activities for the development and prosperity of basic schools of arts. 

The results together with the data analysis are an important part of this paper in 

which managers and founders of basic schools of arts were interviewed. The survey was 

focused not only on the present situation at basic schools of arts but on the opinions of both 

addressed groups. 

As a result of this paper the collected information should help to start and run 

the additional activities successfully and inspire all who would like to apply them. 

Klíčová slova 

ZUŠ, doplňková činnost, podpora žáků, zřizovatel, ředitel školy, využití prostředků školy, 

motivace 
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Ú v o d 

Stěžejním úkolem každé školy bez rozdílu typu je její hlavní činnost, ke které byla 

zřízena, tj. vzdělávání. Základním uměleckým školám (dále ZUŠ) je stanoven obsah jejich 

hlavního poslání v § 109 zákona č.561/2004 Sb, školský zákon - základní umělecké 

vzdělávání. 

Snahou každé základní umělecké školy je dosahovat co nejlepších výsledků 

své vzdělávací a výchovné práce v oblasti uměleckých oborů, umožňovat svým žákům 

všestranný umělecký rozvoj, kultivovat dětskou osobnost, připravit mimořádně talentované 

žáky ke studiu na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením, přispívat 

ke kulturnímu životu své obce či města. V blízké budoucnosti budou moci svou vzdělávací 

nabídku obohatit specifickým školním vzdělávacím programem. 

Základní umělecké školy v rámci svého hlavního poslání podnikají spoustu 

nejrůznějších aktivit. V žádné ZUŠ neproběhne školní rok bez desítek koncertů, výstav, 

divadelních a tanečních představení, soutěží nebo festivalů. Buď je základní umělecká 

škola sama jejich pořadatelem, nebo se účastní akcí jiných subjektů. Tyto akce jsou 

součástí pedagogické a výchovné práce a konají se většinou mimo dobu výuky a mimo 

rozvrhy učitelů. Učitelé se na organizaci školních akcí a jejich programu aktivně podílejí -

ať už přípravou a doprovodem žáků či vlastní organizační a zajišťovací prací. Znamená to 

spoustu času a večerů věnovaných dětem a škole. Náročná je také organizační práce vedení 

školy - každá akce vyžaduje důkladné plánování a koordinaci a v drtivé většině také osobní 

přítomnost vedení školy. Stačí letmý pohled na webové stránky základních uměleckých 

škol, aby bylo jasné, že si ZUŠ nemohou stěžovat na nedostatečné pracovní vytížení. 

Přesto se však najdou důvody, proč obohatit život školy něčím nadstandardním. 

Základním uměleckým školám se prozatím daří bez problémů získávat nové adepty 

uměleckých oborů. Zájem často vysoce převyšuje možnosti školy. Ale díky 

demografickému vývoji v naší republice se mohou ZUŠ brzy dostat do situace, že budou 

muset ve větší a častější míře o své žáky bojovat, stejně jako se to již děje na některých 

základních či středních školách. 

Kromě přirozeného demografického vývoje zde mohou být i další vlivy. V dnešní 

době mají potenciální žáci ZUŠ nepřeberné množství možností, jak si bez velkého snažení 
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najít zábavu, jak strávit dobu po školním vyučování. Naopak věnovat se některému 

z uměleckých oborů vyžaduje značné úsilí, trpělivost a dlouhou dobu, než jsou patrné 

výsledky. Ty se bez námahy nedostaví. Může se stát, že vidina okamžitého úspěchu 

převáží nad uspokojením z těžce nabytých dovedností. 

Aby si základní umělecké školy udržely žáky i své postavení v regionu, ve městě 

či v obci, bude třeba, aby kromě svých základních povinností nacházely i jiné cesty 

a nabídly svému okolí - dětem, rodičům, zřizovateli, veřejnosti - svou specifickou přidanou 

hodnotu. 

Jedním z prostředků, jak se chopit příležitosti a stát se úspěšnými a dlouhodobě 

prosperujícími, by se mohla stát doplňková činnost - tj. vedlejší aktivity, které škola 

dobrovolně podniká nad rámec svých povinností. 

Pod pojmem „doplňková činnost" si nejspíše představíme možnost, jak vylepšit 

rozpočet školy pomocí zisku z dalších aktivit. Vhodně zvolená doplňková činnost však 

může mít spoustu dalších způsobů využití. 

Co všechno musí škola udělat, aby mohla bez problémů realizovat své nápady 

a představy? Jak vnímají ředitelé příležitosti i hrozby spojené s vedlejšími aktivitami? Jak 

často doplňkovou činnost využívají? Jaký postoj k jejich aktivitám zaujímají zřizovatelé? 

Na to se v této bakalářské práci snažím najít odpověď 

1 Cíl práce a m e t o d y z j i šťování 

Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu o povinnostech, které základní 

umělecké školy mají v souvislosti s doplňkovou činností, i o možnostech, které jim 

doplňková činnost (dále DČ) poskytuje. Zjištěné informace by se pak mohly stát vodítkem 

pro ty, kdo budou mít zájem o provozování DČ. 

Dané téma se při shromažďování informací a podkladů ukázalo být velmi 

rozsáhlým, protože v podstatě není oblast práce školy, které by se DČ alespoň okrajově 

nedotkla. Nebylo proto možné se každé oblasti věnovat do podrobností, snahou bylo spíše 

postihnout nejdůležitější fakta o vedlejších aktivitách základních uměleckých škol. 

Pro získání potřebných údajů bylo využito několika metod. 
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Pro dobrou orientaci v problematice je nezbytná znalost právních norem 

upravujících doplňkovou činnost. Studium zákonů a předpisů, které se DČ týkají, bylo 

proto první použitou metodou. 

Dalším způsobem sběru informací se stalo studium odborné literatury. Doplňková 

činnost je přesně ve smyslu svého názvu pro ZUŠ skutečně jen nadstandardním doplňkem. 

Důkazem je především to, že kromě publikací, které se zabývají způsobem hospodaření a 

účtování příspěvkových organizací, v podstatě neexistuje odborná literatura k tomuto 

tématu. Protože však doplňková činnost skutečně zasahuje do všech oblastí práce školy i 

jejího ředitele, bylo možné se nechat inspirovat dostupnou literaturou s manažerským 

zaměřením. 

K získání názorů ředitelů škol a zřizovatelů i ke zjištění některých faktických údajů 

pro tuto práci posloužil výzkum pomocí dotazníkového šetření. Pomocí výzkumné sondy 

mezi řediteli škol bylo možno zjistit, v jaké míře využívají ZUŠ doplňkovou činnost 

a v jakých oblastech, jak vnímají ředitelé příležitosti i nebezpečí spojená s vedlejšími 

aktivitami. Dalším dotazníkovým šetřením bylo zjišťováno, jaký postoj k doplňkovým 

aktivitám ZUŠ zaujímají zřizovatelé. Využita byla i možnost srovnávání názorů obou stran 

na některé otázky. 

Dalšími metodami zjišťování informací byly osobní rozhovory s řediteli ZUŠ, 

e-mailová korespondence a informace z internetových stránek škol i dalších institucí. 

Velmi dobře svému účelu posloužila osobní návštěva na jedné ze ZUŠ uvedených jako 

příklad. Cennou pomocí při shromažďování údajů byly také konzultace s odborníky 

v oblasti účetnictví. 

2 D o p l ň k o v á č innost 

2.1 Definice doplňkové činnosti 

„Doplňkovou činností je taková činnost příspěvkové organizace, kterou provádí 

mimo svoji hlavní činnost, pro niž byla zřízena. Je třeba důsledně odlišovat hlavní činnost 

organizace od činnosti doplňkové, a to i účetně. Důvodem je logický požadavek zákona, 

že doplňková činnost nesmí být provozována na úkor činnosti hlavní. '" 

K tomu je nutno dodat, že organizování DČ je naprosto svobodným rozhodnutím školy. 

Žádná právní norma nestanovuje její povinnost. 

I Valenta; Financování a rozpočet školy, PARIS 2004 s. 129 
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2.2 Předpisy upravující DC 

Každou činnost školy upravuje některá ze zákonných či jiných norem. 

Aby informace o DČ byly ucelené, je třeba zmínit i podmínky, za kterých lze doplňkovou 

činnost provozovat, a povinnosti, které škola v oblasti doplňkové činnosti má. A to přesto, 

že v oblasti zákonných norem jsou informace poplatné době svého vzniku a aktuálně 

platným předpisům. Nejsou zde proto uváděny příliš detailně. Podmínky pro doplňkovou 

činnost se mohou díky změnám zákonů měnit. 

Na doplňkovou činnost se vztahuje řada zákonů a vyhlášek, mezi nimiž těmi 

nejdůležitějšími jsou: 

• zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

• zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

• NV č.469/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č.324/2006 Sb., které obsahuje 

seznam volných živností, 

• zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, 

• vyhláška č.505/2002 Sb. a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

• zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, 

• zákon č.40/1964 Občanský zákoník, 

• Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (spíše ve výjimečných 

případech, pokud škola z doplňkové činnosti vykáže za kalendářní rok 

obrat více než 1 000 000, - Kč, či se dobrovolně přihlásí k platbám DPH). 

Před zahájením provozování DČ jsou pro ředitele školy nejdůležitějšími předpisy 

následující tři právní normy. 

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

Základní právní úpravou pro doplňkovou činnost příspěvkových organizací, 

tj. i základních uměleckých škol, je § 27, odst. 2, písm. g) zákona č.250/2000Sb., kde se 

uvádí: 

„(2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí 

obsahovat:... 
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

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

a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů 

organizace a sleduje se odděleně,..." 

Z této formulace vyplývá, že na základě uvedeného paragrafu mohou školy 

(příspěvkové organizace) doplňkovou činnost vykonávat, a že nelze provozovat DČ bez 

svolení zřizovatele a bez jejího zakotvení ve zřizovací listině. Dále jsou zde uvedeny 

podmínky, že DČ nesmí nijak zasahovat do hlavního poslání školy a všechny úkony 

v rámci DČ se sledují odděleně od hlavní činnosti tak, aby bylo zřejmé, co probíhá v hlavní 

a co v doplňkové činnosti. 

Důležité jsou také formulace písmene f) stejného paragrafu: 

,,f) vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený 

majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, 

k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným 

efektivním a ekonomicky účelným využitím,... 

...práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným 

subjektům a podobně,..." 

Tato ustanovení jsou důležitá v případě, že se škola zabývá pronájmy nebytových 

prostor a hudebních nástrojů či jiných movitých věcí. 

§ 28 upravuje hospodaření příspěvkových organizací, a to i v oblasti doplňkové 

činnosti. 

„(3) Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít 

jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit i jiné využití tohoto 

zdroje. 

(4) Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže 

a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel 

rozpočtu,..." 

Citovaný paragraf jasně definuje, jakým způsobem nakládat s prostředky získanými 

z DČ. V odstavci 4 také dává zřizovatelům možnost nařídit školám v případě většího zisku 

odvod do rozpočtu zřizovatele. Tento fakt může mít na vedlejší aktivity škol negativní 

dopady, pokud se jím zřizovatel skutečně bude řídit. 

Někteří zřizovatelé vydávají pro školy vlastní pokyny - vnitřní směrnice v oblasti 

doplňkové činnosti, kterými se pak školy musejí při organizaci DČ řídit (viz příloha č.l). 
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2.2.2 Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Povolené oblasti doplňkové činnosti musí splňovat požadavek návaznosti 

jednotlivých druhů činností na hlavní účel. 

„Formulace okruhu doplňkových činností ve zřizovací listině, které zřizovatel 

povolí příspěvkové organizaci, musí splnit několik podmínek: 

- musí navazovat na hlavní účel, pro který byla PO zřízena, 

- výkon doplňkových činností nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace 

a sleduje se odděleně."2 

Činnosti splňující podmínku návaznosti jsou formulovány mezi volnými živnostmi. 

Na doplňkovou činnost se proto vztahuje rovněž zákon č.455/1991 Sb. - živnostenský 

zákon, konkrétně §25, kde je definováno, že pro živnosti volné nejsou vyžadovány žádné 

odborné ani jiné způsobilosti. Vykonávají se na základě živnostenského listu, nejsou však 

vázány dalšími podmínkami a omezeními jako živnosti vázané či koncesované.3 

Při vykonávání doplňkové činnosti se musí škola řídit veškerými předpisy 

upravujícími živnostenské podnikání a plnit podmínky stejné jako podnikatelé (malý 

souhrn povinností podnikatele v příloze č.3). 

Výjimku tvoří pronájem nebytových prostor bez dalších služeb, na který není nutno 

mít živnostenský list, protože nespadá mezi živnosti (podrobnosti pronájmů nebytových 

prostor a hudebních nástrojů budou uvedeny níže). 

2.2.3 Nařízení vlády č.469/2000 Sb. 

Toto vládní nařízení popisuje seznam a obsah jednotlivých živností a je 

pro ředitele školy při žádosti o povolení doplňkové činnosti dobrým vodítkem, kam zařadit 

a jak definovat činnost, kterou chce škola provozovat. 

2.2.3.1 Seznam činností, které je možno využít v doplňkové činnosti ZUŠ 

(Činnosti jsou kvůli lepší orientaci uvedeny pod čísly, pod kterými figurují 

v NV č.469/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č.324/2006 Sb; podrobný obsah jednotlivých 

živností je uveden v příloze č.4.) 

2 Mokovčiaková: Prokůpková; Morávek; Příspěvkové organizace 2006-2007, ASPI 2006 s. 48 
3 Viz §19-27 zákona č.455/1991 Sb. v příloze č.2 
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21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

22. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a 

zvukově-obrazových záznamů 

24. Grafické práce a kresličské práce 

31. Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě 

pro stavebnictví 

57. Výroba hudebních nástrojů 

74. Specializovaný maloobchod 

76. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a jejich nenahraných nosičů 

77. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 

93. Pronájem a půjčování věcí movitých 

102. Reklamní činnost a marketing 

107. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

108. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

111. Výuka v oblasti umění a společenského tance 

112. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 

114. Mimoškolní výchova a vzdělávání 

116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 

sloužících zábavě 

Tento seznam je pouze uvedením možností, které by se daly využít v rámci 

doplňkové činnosti v základní umělecké škole s přihlédnutím k podmínce návaznosti 

na hlavní účel školy. Vždy však bude záležet na možnostech jak prostorových, 

materiálních, tak časových a personálních, které škola má. Není tedy vyloučeno, 

že se objeví i jiné příležitosti, než jsou uvedeny. 
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2.2.3.2 Pronájem nebytových prostor a půjčování/pronájem hudebních nástrojů 

Nejčastěji využívanou skupinou činností v rámci DČ jsou mezi základními 

uměleckými školami pronájmy nebytových prostor a půjčování nebo pronájem hudebních 

nástrojů. 

Jak již bylo uvedeno v oddílu 2.2.2, nespadá pronájem nebytových prostor 

pod povinnost získat na tento druh DČ živnostenský list. Podle živnostenského zákona 

není pronájem nebytových prostor živností, pokud k pronájmu neposkytujeme další služby 

(viz výklad „... i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí. 

Za základní služby spojené s pronájmem pak lze považovat například dodávku elektřiny, 

plynu, osvětlení, vody, tepla, odvoz domovního odpadu, zajištění odvodu odpadních vod, 

případně úklid společných prostor bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v nájemném či 

nikoliv. Z ustanovení § 4 zároveň vyplývá, že pouhé pronajímání nemovitostí, bytových 

a nebytových prostor není živností a neřídí se tak ustanoveními živnostenského zákona.").4 

Poněkud jiná je situace u hudebních nástrojů. Tady může škola postupovat ve dvou 

režimech. Buď žákům nástroje pouze zapůjčí na základě smlouvy o výpůjčce, a tedy 

podle § 659 občanského zákoníku bezplatně, nebo podle § 663 občanského zákoníku 

nájemní smlouvou za úplatu. V případě, že škola pronajímá hudební nástroje za úplatu, 

mělo by to být již v rámci druhu živnosti „pronájem a půjčování věcí movitých" na základě 

živnostenského listu. Bude záležet na zřizovateli, jak tuto oblast posoudí., zda bude 

živnostenský list vyžadovat. Podrobněji se touto problematikou zabývají Právní výklady 

č.3/2004 (Text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005), které vydal legislativní a 

právní odbor MŠMT - výtah odpovídající části dokumentuje uveden v příloze č.5. Příloha 

obsahuje i stanovisko MŠMT k doplňkové činnosti uveřejněné ve stejném dokumentu. 

2.2.3.3 Další způsoby vedlejších aktivit 

Během sběru informací o dané problematice bylo zjištěno, že kromě doplňkové 

činnosti existuje několik dalších způsobů, jak může škola vykonávat i jiné aktivity 

než výchovu a vzdělávání v uměleckých oborech. Budou zde uvedeny, protože s hlavním 

tématem úzce souvisejí. 

Z rozhovorů s řediteli, z dotazníkového šetření a z reakcí na dotazy u odborníků 

vyplynulo, že jiným způsobem, jak umožnit základní umělecké škole další druhy činností, 

je jejich přiřazení k hlavní činnosti. Škola tak nemá ve zřizovací listině uvedenu 

4 Dostupné na http://\vww. mpo. cz/dokument37837. html [cit.2008-03-04] 
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doplňkovou činnost, ale aktivity, které by do oblasti DČ spadaly, vykonává i účtuje 

v rámci činnosti hlavní. Nejčastější další aktivitou zařazenou do hlavní činnosti jsou výše 

zmiňované pronájmy hudebních nástrojů. 

Dalším způsobem je spolupráce s různými sdruženími rodičů. Tady odpadá i starost 

o účetnictví, které je zpravidla vedeno sdružením. 

Jinou možností je založit si vlastní občanské sdružení - tímto způsobem lze získat 

např. lepší podmínky pro čerpání dotací či grantů se zaměřením na kulturu. 

Je zřejmé, že pro způsob organizování vedlejších činností základních uměleckých 

škol neexistuje jediný správný postup - vždy bude záležet na aktivitě škol, na podpoře 

a postojích zřizovatelů, či na spolupráci s dalšími subjekty. 

2.3 Povinnosti školy při provozování doplňkové činnosti 

2.3.1 Kroky nutné k realizaci doplňkové činnosti 

První povinností školy, respektive ředitele školy, je žádost zřizovateli o povolení 

jednotlivých okruhů ve zřizovací listině v přesném znění živností podle NV č.469/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud zřizovatel schválí navrhované oblasti DČ a uvede 

je ve zřizovací listině, měl by (pokud již tomu tak není) nechat zapsat školu 

do Obchodního rejstříku (zákon č.216/2005 Sb.). Tento úkon je v pravomoci zřizovatele 

školy. 

Po změně zřizovací listiny bude dalším krokem ředitele podání „Ohlášení živnosti" 

včetně dalších příloh u místně příslušného živnostenského úřadu (vzory dokumentů 

v příloze č.6). V ohlášení budou uvedeny požadované okruhy DČ. Na každou oblast DČ 

se vyplňuje samostatný formulář, škola obdrží tolik živnostenských listů, kolik živností 

si zvolila. Ředitel školy vyplňuje také „Prohlášení odpovědného zástupce" a tímto krokem 

bere na svá bedra odpovědnost za podnikání školy. 

Po vydání živnostenského listu může organizace začít s provozováním zvolené 

doplňkové činnosti. Povinností ředitele školy je vydat vnitřní směrnici k doplňkové 

činnosti, která ošetřuje způsob fungování, zajištění materiálních, prostorových 

a personálních podmínek, způsob odměňování, popř. rozdělení kompetencí (příklad 

směrnice v příloze č.7). 
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2.3.2 Pravidla hospodaření v doplňkové činnosti 

Základním pravidlem při provozování DČ je zásada, že na DČ nesmí být použity 

prostředky ze státního rozpočtu. Pokud se tak během roku stane, musí být částka vrácena 

nejpozději do konce rozpočtového roku. 

Dalším pravidlem je oddělené účtování o doplňkové činnosti. Veškeré příjmy 

a výdaje z DČ musejí být vedeny na samostatných účtech v účetnictví školy, aby bylo 

patrné, jak škola v této oblasti hospodaří. Ve čtvrtletních výkazech o hospodaření se 

oddělené účetnictví projeví samostatným sloupcem pro DČ ve Výkazu zisku a ztrát 

(příloha č.8 - ve výkazu tato oblast figuruje pod názvem „hospodářská činnost"). Tam také 

může ředitel školy snadno zjistit, jak DČ v průběhu roku i po jeho skončení prosperuje. 

Využití prostředků získaných doplňkovou činností musí sloužit výhradně podpoře 

hlavní činnosti - zisk se dá používat během celého rozpočtového roku.5 Jiné využití může 

povolit pouze zřizovatel školy. 

Při uzavírání účetnictví za kalendářní rok se pak hospodářské výsledky z obou 

činností sečtou a vznikne jeden hospodářský výsledek za organizaci a rok. Ten je pak 

na návrh školy a po schválení zřizovatelem rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. 

Sečtený zisk zobou činností podléhá zdanění podle zákona č.586/1992 Sb., 

o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro příspěvkové a neziskové organizace 

však platí možnost odpočtu ze základu daně. 

Podle citace § 20 odst. 7) tohoto zákona „Poplatníci vymezení v § 18 odst. 3, kteří 

nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně zjištěný 

podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 

Kč, použijí - li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí 

nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem 

daně, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích;... 

V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 

Kč, maximálně však do výše základu daně." 

V praxi to představuje prokázat během následujících 3 let použití prostředků 

uspořených na dani - čili použití rezervního fondu nebo fondu odměn, do kterých byl 

zlepšený hospodářský výsledek škol přidělen. 

5 Pramen - Valenta; Financování a rozpočet školy, PARIS 2004 s. 130 
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Pokud je škola zapsána v Obchodním rejstříku, má ještě jednu důležitou povinnost. 

Tou je zveřejnění účetní závěrky s přílohou (příloha č.9) a výroční zprávy o hospodaření 

do sbírky listin obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Pro dokumenty 

je stanoven PDF formát a elektronický způsob doručení. 

Hospodaření v DC nesmí být ztrátové. „V opačném případě by to znamenalo, 

že doplňková činnost je dotována z prostředků hlavní činnosti příspěvkové organizace, 

což je pochopitelně nepřípustné. Jestliže se v rámci doplňkové činnosti dostane organizace 

do ztráty, měl by postupovat ředitel školy na základě dohody se zřizovatelem."6 

2.3.3 Oblast pracovně - právní 

Stejně jako výchova a vzdělávání i doplňková činnost s sebou nese nároky 

na personální zabezpečení. Ředitel školy má více možností, jak provoz DČ personálně 

zabezpečit. Pokud bude postupovat striktně v souladu se zákonem, bude angažovat 

především vlastní zaměstnance. Záleží na jeho rozhodnutí, jakou formu pracovně-právního 

vztahu zvolí. Lze použít další pracovní poměr stávajícího zaměstnance na činnosti v DČ, 

jeho odměňování pak bude podléhat zákonu č.262/2006 Sb., Zákoníku práce a tarifním 

tabulkám. 

Dalším způsobem je uzavření dohody o provedení práce. Tato forma je výhodná, 

protože z této dohody organizace ani zaměstnanec neodvádí zdravotní pojištění a pojistné 

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění. 

Dohoda o provedení práce je však limitována 150 hodinami ročně (§ 75 Zákoníku práce), 

ředitel školy tedy musí zvážit, jestli rozsah práce, kterou zaměstnanci určuje, tento limit 

nepřesáhne. 

Jinou dohodou, tentokrát o pracovní činnosti, může ředitel školy vyřešit déletrvající 

práci - např. celoroční vedení kurzů apod., pokud bude přesahovat 150 hodin ročně, 

nejvíce však v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (§ 76 Zákoníku práce). 

Zde už jak organizace, tak zaměstnanec odvádějí zdravotní a sociální pojistné. 

Jiným způsobem jak zajistit výkon doplňkové činnosti je např. smlouva o dílo, 

nebo smlouva o uměleckém výkonu apod., které by se daly využít v případě pořádání 

takového druhu DČ, kde bude nutno najmout externí pracovníky. 

6 Valenta; Financování a rozpočet školy, PARIS 2004 s. 130 
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Ve všech třech posledně jmenovaných druzích právních vztahů musí ředitel 

dohodnout odměnu za vykonání práce. Její výše je skutečně smluvní a nepodléhá žádným 

omezením. 

Prostředky vyplacené jako plat nebo odměna v DČ se nezapočítávají do závazných 

limitů na platy příspěvkové organizace. 

3 D o p a d d o p l ň k o v é č innost i na řídící práci 

Ačkoli doplňková činnost představuje pouze zlomek z povinností ředitele, jde o část velmi 

náročnou na jeho čas a znalosti. 

Doplňková činnost zasahuje do všech základních funkcí manažera - plánování, 

organizování, personalistiky, vedení lidí i kontroly. Navíc přináší i další „povinnost" -

musí být alespoň částečně finančně efektivní, nulový zisk by nepřinesl žádnou možnost 

využití v hlavní činnosti. V podstatě by tak činnost postrádala smysl v případě, že jde škole 

nebo zřizovateli především o finanční zisk. 

3.1 Analýza možností a podmínek 

Nejlépe práci a postup ředitele před zahájením organizace doplňkové činnosti 

symbolizuje Plamínkova7 definice efektivity: 

Realizaci doplňkové činnosti nutně musí předcházet dobrá příprava. Jejím 

nejdůležitějším bodem bude analýza prostorových, materiálních a personálních možností, 

kterými škola disponuje. Je třeba dobře posoudit, zda doplňková činnost nebude negativně 

zasahovat do hlavního poslání školy. A především, zda doplňková činnost přinese škole 

skutečně zisk, ať už finanční či jiný, zkrátka zda je pro školu smysluplná. Rozhodnutí o 

obsahu činností je pro školu klíčové. Rozhodnout se pro kurzy, jejichž ekvivalent nabízejí 

třeba všechny základní školy ve městě, by zřejmě nepřineslo předpokládaný užitek. 

7 Jiří Plamínek Vedení lidí, týmů a firem Grada Publishing a. s„ Praha 2002 
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V této fázi se řediteli vyplatí důkladná SWOT analýza možností školy. Výsledkem 

procesu analýzy by mělo být rozhodnutí ředitele o tom, zda bude škola DČ provozovat, 

a které oblasti doplňkové činnosti bude vykonávat. 

3.2 Plánování 

Prvním krokem ředitele po povolení některé z oblastí doplňkové činnosti 

ve zřizovací listině a po získání živnostenského listu by měl být plán DČ. A to určení 

časového harmonogramu (kdy bude DČ probíhat, aby negativně neovlivnila běžný provoz 

školy), prostorového zajištění (které prostory školy bude možno využít pro zvolený druh 

DČ, opět s ohledem na prioritu hlavní činnosti), personálního zajištění (je třeba určit počet 

zaměstnanců, který je nutný k zajištění DČ,) a finančního zajištění (zde je na místě zvážit 

cenovou kalkulaci, předpokládané náklady, předpokládaný zisk). Záleží na tom, zda 

činnost je pouze jednorázová (festivaly, semináře), či jde např. o celoroční kurzy, 

pronájmy apod.. 

3.3 Organizování 

„Organizování - cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem je uspořádat prvky 

v systému, jejich aktivity, koordinaci, kontrolu tak, aby přispěly maximální měrou 

k dosažení stanovených cílů systému."8 Tato Veberova definice organizování platí 

všeobecně, týká se tedy i doplňkové činnosti. 

Ředitel může vybírat z více alternativ jak organizaci zajistit. Tou první je možnost, 

že veškerou práci spojenou s organizací DČ bude vykonávat sám. Tomuto postupu 

se zřejmě v úplném začátku činnosti nevyhne žádný. S největší pravděpodobností je ředitel 

školy osobou, která dala k DČ podnět, má nejvíce informací a přehled o tom, jak si průběh 

činnosti představuje. Na ředitele klade tato možnost sice skutečně značné nároky, jsou však 

vyváženy zkušeností, přehledem, znalostí vyskytujících se problémů. Postupně je možné, 

a nejspíše i žádoucí, zapojovat do vedení doplňkové činnosti další zaměstnance školy, 

především ty, kteří aktivně vykonávají DČ. Pokud již vedlejší aktivity běží např. delší 

časové období bez větších problémů, jistě se řediteli školy vyplatí delegovat celou 

8 Jaromír Veber a kol. MANAGEMENT Základy, prosperita, globalizace Management press Praha 2003 
ISBN 80-7261-029-5, s. 118 
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organizaci doplňkové činnosti na další zaměstnance - zástupce ředitele či jiného 

zainteresovaného pracovníka. 

Samotná organizace se pak skládá z určení přesných termínů a časů, kdy bude 

činnost probíhat, jaké pomůcky či materiál je třeba zajistit, kdo se o jejich zajištění postará. 

Dále je třeba stanovit pracovní dobu zaměstnanců, kteří budou činnost vykonávat tak, aby 

byly splněny všechny náležitosti, které ukládá zákoník práce (pokud jde o zajištění DČ 

v rámci pracovního poměru). Je třeba určit rozvrh tříd (prostor) používaných pro DČ, 

pověřit pracovníka, který je zodpovědný např. za výběr nájemného, kurzovného, propagaci 

DČ, účetnictví atd. 

Při organizaci bude samozřejmě vždy záležet na druhu vykonávané činnosti. Jiné 

nároky na organizaci má pronájem hudebních nástrojů žákům, jiné vzdělávací kurzy, 

vydávání notových materiálů, pořádání festivalů apod. 

3.4 Personalistika 

Zásadní roli v doplňkové činnosti hraje její správné personální zabezpečení. Tento 

bod je v DČ stejně důležitý jako v hlavní činnosti. Po naplánování potřebného počtu 

zaměstnanců následuje výběr těch nejvhodnějších z vlastních řad. Doplňková činnost 

nepodléhá požadavkům školského zákona č.561/2004 Sb.(co se týká obsahu) ani 

požadavkům zákona č.563/2004 Sb. na pedagogické pracovníky (co se týká odbornosti). Je 

proto možné vybírat ty nejlepší nejen podle jejich odbornosti, ale také podle jejich zájmů 

a dalších schopností a dovedností, které nemohou využít v rámci své hlavní pracovní 

náplně. Důležitá je především míra zaujetí pro zamýšlenou činnost. 

Další variantou personálního zajištění doplňkové činnosti je přijetí externího 

pracovníka. Vyplatí se v případě, že ve škole není zaměstnanec s požadovanou odborností 

či schopnostmi. Zvíce důvodů (budou uvedeny níže) je ale pro ředitele výhodnější 

nabídnout další pracovní poměr nebo některou z dohod vlastnímu zaměstnanci. 

Je třeba rozhodnout o typu pracovního poměru, o způsobu a termínech 

odměňování, a postarat se o náležité smluvní potvrzení podmínek dohodnutých 

se zaměstnanci, kteří DČ budou vykonávat. 

Důležitou součástí práce ředitele (pokud ji nedelegoval na jiného zaměstnance) 

je rovněž příprava podkladů pro výplatu mzdy či odměn z dohod a smluv. 
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V § 13 odst. 4 Zákoníku práce je stanoveno, že zaměstnanec v dalším pracovním 

poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož 

zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. 

Při sjednávání dalšího pracovního poměru nebo dohod je proto nutné dbát na správnou 

formulaci obsahu požadované práce a dodržet ustanovení 

3.5 Vedení lidí 

Vedení lidí úzce souvisí s personalistikou především v oblasti výběru vhodných 

kandidátů. Už výběr těch správných pracovníků může být součástí motivační strategie 

ředitele. 

Patrick Forsyth ve své knize „Jak motivovat lidi" uvádí:„Úkolem manažera není jen 

dosáhnout stanovených cílů. Musí se snažit, aby jich bylo dosaženo dobrovolně. V této 

oblasti je jakákoli chyba nepřípustná, protože faktor odporu má velký význam. Lidé 

se staví proti všemu, co považují za neoprávněný požadavek, a to v takové míře, 

že následný boj zabere hodně času a vyžádá si velké úsilí, přičemž výkon pracovníků 

poklesne na minimální úroveň, o které se domnívají, „že by jim ještě mohla projít". Na lidi 

se můžeme spolehnout, že budou plnit úkoly skutečně dobře, jedině tehdy, jestliže je budou 

chtít dělat a myje přitom budeme stimulovat. Motivace poskytne lidem důvody, proč mají 

dobrý výkon podávat." 

V duchu těchto myšlenek se může doplňková činnost stát velmi užitečným 

nástrojem motivace zaměstnanců. Při dobré znalosti vlastních pracovníků může ředitel 

školy zainteresovat ty, kteří pro školu představují jednak kvalitu, jednak perspektivu. Může 

zaměstnancům umožnit seberealizaci v oblastech, ve kterých to hlavní činnost 

neumožňuje, a více je motivovat k lepší práci pro školu. Je však na místě skutečně dobře 

zvážit, zda pro zamýšlený projekt je zvolený pedagog opravdu tím nej vhodnějším. Podle 

Jiřího Plamínka9 je pravidlem motivace:„Nepřitesávejte lidi k obrazu jejich úkolů, ale 

snažte se spíše přizpůsobit úkoly lidem a jejich aktuálním motivům.". 

Dalším způsobem motivace, i když ne tím nejdůležitějším, je motivace financemi. 

Díky tomu, že DČ (pokud není zajišťována dalším pracovním poměrem) nepodléhá 

žádným limitům, může ředitel přiměřeně využít i tuto formu „naladění" zaměstnanců a dát 

jim příležitost zlepšit svou finanční situaci. Musí dbát pouze na požadavek stejného 

9 Plamínek, J.; Vedeni lidi, týmu a firem. Praha: Grada Publishing a. s.,2002 
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přístupu ke všem zúčastněným zaměstnanců (tj. že každý, kdo vykonává stejnou práci, 

musí být také stejně odměněn - §110 Zákoníku páce). Výše odměny bude závislá na tom, 

jak velký zisk škole vykonávaná činnost přináší, jak velkou část může ředitel po odečtení 

ostatních nákladů na odměny za práci naplánovat a věnovat. 

Pomocí řediteli a zároveň dobrým nástrojem vedení lidí je pověření zaměstnanců 

odpovědných za DC. Zaměstnanci, kteří ponesou zodpovědnost za to, jak doplňková 

činnost probíhá, získají postavení vedoucího pracovníka a tím i větší prestiž mezi kolegy. 

Kromě toho přenesení určitých pravomocí na jiné zaměstnance řediteli uvolní ruce a zbaví 

ho zbytečné zátěže. 

3.6 Kontrola 

Ani v doplňkové činnosti se ředitel nevyhne nutnosti kontrolovat. Forma a čas 

kontroly záleží na tom, jaký druh živnosti škola provozuje. Nedá se určit jednotný postup. 

Zcela jistě bude ředitel školy kontrolovat, zda je vůbec činnost vykonávána, zda 

zaměstnanci dodržují dobu stanovenou k činnosti, zda dodržují určený obsah, pravidla 

bezpečnosti, jak jsou navštěvovány akce konající se v rámci DČ apod. Následuje kontrola 

výplaty mezd a odměn, kontrola odděleného účetnictví, čtvrtletní kontrola výnosů 

a nákladů DČ ve Výkazu zisku a ztráty. 

Vedlejší činnost podléhá stejným pravidlům vnitřní finanční kontroly jako hlavní 

činnost - i zde musí ředitel zajistit kontrolu předběžnou, průběžnou a následnou. 

3.7 Propagace a prezentace 

Ani tyto oblasti nesmí ředitel školy v rámci doplňkové činnosti opomenout. Nač by 

byla sebelépe vymyšlená a zorganizovaná činnost, pokud by o ní nikdo nevěděl. 

Propagovat a inzerovat práci školy v oblasti DČ v místním či regionálním tisku, 

na vlastních vývěskách, na webových stránkách, na plakátech při pořádání např. kulturních 

pořadů je nutností. 

Prezentace už dosažených úspěchů přichází na řadu v případě přenosu informací 

směrem k rodičům nebo ke zřizovateli, nebo např. v případě schůzky s možnými účastníky 

vzdělávacích kurzů apod. Při organizaci festivalů se jistě vyplatí poukázat na minulé 

ročníky. Způsoby a formy propagace doplňkové činnosti jsou opět závislé na druhu DČ. 
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4 Úskal í v d o p l ň k o v é č innost i 

Jako každá jiná činnost i ta doplňková s sebou přináší různá úskalí. 

4.1 Podmínky 

Bez adekvátních podmínek není možné doplňkovou činnost organizovat. Pokud 

nemáme prostory, jen těžko budeme pronajímat. Pokud máme prostory, ale jejich vytížení 

nám pronájem nedovoluje, budeme ho marně nabízet. Stejné je to i u hudebních nástrojů. 

Důležité jsou i podmínky, za jakých pracuje vedení školy. Záleží na velikosti 

a provozu školy - čím větší škola, tím složitější je zajištění jejího provozu. Menší školy 

zase bojují s nutným požadavkem na všestrannost svého vedení - v malé škole nelze 

povinnosti delegovat na někoho jiného, není totiž na koho. 

Předpoklad vhodných podmínek platí pro všechny druhy činností, které by škola 

chtěla podnikat. Každá činnost zkrátka vyžaduje jiné zabezpečení, má jiné požadavky. 

Protože ZUŠ mají velmi rozdílné podmínky, nedá se v žádném případě předpokládat, 

že všechny školy mohou možností DČ využít. 

4.2 Postoj zřizovatele 

Pokud škola chce provozovat vedlejší činnosti, je pro ni životně důležitý postoj 

zřizovatele. Bez jeho souhlasu nesmí škola doplňkovou činnost vykonávat. Bude tedy 

záležet na tom, jestli zřizovatel k návrhům školy zaujme kladný postoj, a její aktivity 

podpoří, či naopak. 

Kromě nařízení odvodu ze zisku může zřizovatel použít i poněkud nenápadnější 

způsob, jak škole zasáhnout do rozpočtu v případě větších zisků. Může zkrátit příspěvku na 

provoz o částku získanou doplňkovou činností. 

Pokud si dovolíme malou odbočku k j i ž uvedeným jiným možnostem, jak podnikat 

další aktivity, můžeme vidět ohrožení právě v případě jejich přiřazení k hlavní činnosti. 

Během doby se může změnit pohled zřizovatele na tyto aktivity ve smyslu jejich 

výjimečnosti. Časem mohou být považovány za samozřejmou a povinnou součást práce 

školy, což rozhodně nejsou. 
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4.3 Osobnost ředitele 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, ZUŠ mají bohatý program i bez dalších aktivit. 

V případě souběhu hlavní a doplňkové činnosti musí ředitel v podstatě řídit a vést 

(převedeno do podnikatelského slovníku) dvě firmy, které jsou sice spolu velmi spojené, 

každá má však jiné cíle a úkoly. Ty zvládne jen v případě, že je přesvědčen o 

smysluplnosti tohoto podnikání a je ochoten směřovat část své energie směrem 

k doplňkovým aktivitám. Bez patřičného zaujetí, nadšení a podnikavosti by se ředitel do 

doplňkové činnosti zřejmě neměl pouštět. Úkolem ředitele je kromě jiných povinností také 

motivovat své podřízené. Aby se mu to dařilo, musí být motivován sám. 

Protože ředitel zodpovídá za organizaci i výsledky DČ, musí mít velmi dobrý 

celkový přehled o provozované činnosti. 

Je proto pochopitelné, že při náročnosti práce ředitele v hlavním poslání, kde leží 

na jeho bedrech vše, co se děje ve škole, zaměstnanci, žáci, výsledky vzdělávání 

a hospodaření, nemusí mít zdaleka každý sílu a energii vrhnout se do víru vedlejších 

aktivit. Mělo by být svobodným rozhodnutím ředitele, zda doplňkovou činnost začne 

organizovat či ne. Úspěchy školy v této oblasti budou přímo úměrné nadšení a zápalu 

ředitele školy. 

4.4 Účetnictví, dodržování zákonných postupů 

Obavy s sebou přináší účetnictví školy. Hrozí např. zkreslení hospodářského 

výsledku při nesprávném účtování. Oříškem se stává rozklíčování nákladů, příjmy bývají 

většinou jasné. Posoudit, který výdaj a v jaké výši zařadit do DČ a následně ho správně 

zaúčtovat, vyžaduje dobré znalosti jak ředitele, tak např. pokladní a zejména účetní, která 

o příjmech a výdajích účtuje. Nej obtížnějším se jeví rozúčtování nákladů na provoz školy, 

patří sem platby za elektřinu, topení, vodu, kancelářské potřeby. Je třeba určit procento, 

které vyjadřuje podíl DČ na nákladech provozu celé školy (vzor kalkulace v příloze č.10). 

Strach z nedodržení některého zákonného postupuje rovněž noční můrou ředitelů. 

Při rychlosti, s jakou jsou novelizovány zákony, hrozí řediteli školy neustále riziko, 

že některou z novinek nezaregistruje a způsobí tak nechtíc škole i sobě potíže, ne-li škodu 

(tento strach se však určitě netýká pouze doplňkové činnosti). 

22 



4.5 Koordinace činností 

Důležitým požadavkem při provozování doplňkové činnosti je velmi dobrá 

schopnost zkoordinovat obě oblasti tak, aby se vzájemně nerušily. Nej důležitější je a bude 

hlavní činnost. 

4.6 Postoje nezainteresovaných zaměstnanců 

Úskalím při zavádění a provozování některé z oblastí DČ mohou být také postoje 

těch zaměstnanců, kteří v doplňkové činnosti nejsou zainteresováni. 

Na „zvýhodnění" některých kolegů mohou ostatní reagovat různě. Buď to kolegy 

nezajímá (problém se jich prostě netýká), nebo zaujmou aktivní postoj a budou vyvíjet 

snahy o vlastní zapojení do vedlejších aktivit školy nebo dokonce přicházet s vlastními 

nápady. A se dají i očekávat odmítavé reakce. Jejich příčiny mohou být různé. Ve škole 

není „klídek", na který byli dlouhá léta zvyklí, závidí těm šťastnějším, že si mohou ve 

škole přivydělat, závidí jim úspěchy, kterých dosáhli. Důvody, které vedou k zápornému 

postoji nezúčastněných pedagogů, si však můžeme jen domýšlet a byly by hezkým 

tématem pro další dotazníkové šetření. 

4.7 Konkurence 

Vzdálenost mezi sídly jednotlivých ZUŠ je většinou tak velká, že si vzájemně 

nekonkurují. Každá z nich poskytuje základní umělecké vzdělávání žákům ze své obce či 

města a má i svou administrativně neurčenou spádovou oblast. Hlediskem je především 

dostupnost a dopravní obslužnost. V hlavní činnosti nemusí ZUŠ pociťovat hrozbu 

konkurence příliš silně (s výjimkou velkých měst). 

Vedlejší aktivity ZUŠ mohou mít dík své volnosti a svobodě obsahu daleko větší 

konkurenci, než jaká škole hrozí v hlavní činnosti. Může se stát, že akci, kurzy, semináře 

s podobným zaměřením pořádá i jiný subjekt bez vztahu ke školství, ale i základní 

či střední školy, místní knihovna, další organizace ve městě. Nebezpečí konkurence 

potvrzuje důležitost důkladné počáteční analýzy. 
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5 Postoje ředitelů - výs l edky d o t a z n í k o v é h o šetření 

5.1 Cíle dotazníkového šetření 

To, jak významnou část v životě základní umělecké školy představuje doplňková 

činnost, bylo zjišťováno pomocí dotazníkového šetření. Cílem výzkumu (vzor dotazníku 

a motivačního dopisu v příloze č . l l ) bylo dovědět se, v jaké míře školy využívají 

doplňkovou činnost, zda jsou v tom podporovány zřizovateli, a jaké druhy DČ školy 

provozují. Dále byly zjišťovány názory ředitelů na výhody a možnosti doplňkové činnosti. 

5.2 Účast na dotazníkovém šetření 

Vnáší republice je podle údajů z rejstříku škol celkem 477 ZUŠ, z toho 

209 zřízených obcí, 226 zřízených krajem, 39 soukromých zřizovatelů a 3 ZUŠ, jejichž 

zřizovatelem je církev. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 300 ředitelů ZUŠ 

ze všech krajů od všech typů zřizovatelů. Toto číslo představuje zhruba 63% základních 

uměleckých škol v ČR. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 65 respondentů, což je 

21,7 % z oslovených ředitelů. Ve vzorku bylo 65 % mužů a 35% žen. 

Rozložení podle zřizovatelů je patrné z grafu. Počty respondentů vyjádřené 

v procentech představují 51% ředitelů krajských škol, 46% ředitelů obecních škol 

a 3% ředitelů soukromých škol. Z církevních škol se šetření nezúčastnila žádná. 
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Při pohledu na celkový počet obeslaných škol není počet respondentů nijak 

ohromující. Nízká návratnost dotazníků však byla předpokládána. 

Doplňková činnost je velmi specifické téma, pro základní umělecké školy je 

záležitostí opravdu jen marginální. Tato problematika není v základních uměleckých 

školách jevem příliš častým a diskutovaným. 

O to cennější jsou odpovědi těch, kteří nelitovali času ani energie a neváhali své 

zkušenosti a názory předat. Potěšitelná je rovněž účast ředitelů, kteří zastávají negativní 

pohled na doplňkovou činnost ZUŠ a nebáli se svůj názor vyjádřit. 

Ze statistického hlediska by zřejmě nebyl výzkumný vzorek dostatečný, převedeno 

na počet ZUŠ v ČR tvoří odpovědi pouhých 13,6 %. Podle výsledků se proto nedá 

objektivně usuzovat, jaký je stav ve všech ZUŠ naší republiky. Přesto však výzkum 

poskytl cenné informace o aktivitách škol a o pohledu části ředitelů ZUŠ na problematiku 

doplňkové činnosti. 

5.3 Výsledky jednotlivých otázek'0 

Pro všechny ředitele byly určeny především faktické dotazy v úvodu dotazníku 

a otázky č.1-3. Další dotazy byly zodpovídány vesměs řediteli, kteří organizují DČ. Svůj 

postoj ke všem otázkám však měli možnost prezentovat podle vlastního uvážení i ostatní; 

počet odpovídajících na jednotlivé otázky tedy nebyl vždy stejný. 

V úvodu dotazníku byli ředitelé dotázáni na to, zda mají ve zřizovací listině 

povolenu alespoň jednu oblast doplňkové činnosti. 38 % z dotázaných uvedlo, že ANO. 

Toto procento potvrzuje předpoklad naznačený v předchozí kapitole, že doplňková činnost 

není v základních uměleckých školách až tak rozšířenou aktivitou a zabývá sej í pouze část 

škol. 

Další dotaz směřoval ke způsobu půjčování 

hudebních nástrojů žákům. Graf ukazuje, že téměř polovina 

respondentů tak činí na základě pronájmu. Protože však 

poměrně velká část ředitelů na dotaz neodpověděla, nedá se 

toto číslo považovat za konečné, ani odhadovat, který 

způsob ve školách převažuje. 

10 V této kapitole jsou použity jen grafy s údaji vybraných otázek, grafické znázornění ostatních 
výsledků Šetření je uvedeno v příloze č. 12 
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5.3.12 Otázka č.12 

Na dotaz č.l , zda ředitelé mají zájem o povolení doplňkové činnosti, či její 

rozšíření, odpovídali ředitelé způsobem patrným z grafu. Zhruba polovina odpovídajících 

má na DČ poměrně vyhraněný názor - buď ji jasně přijímá, nebo nemá zájem o její 

organizaci. Zbývající polovina se k těmto názorům přiklání, pokud však vezmeme v potaz 

součet všech kladných a všech záporných stanovisek, zjistíme, že větší procento ředitelů 

(62%) zájem o DČ nemá. Tento výsledek může být 

odrazem dvojího stavu - buď školy nemají zájem 

provozovat DČ vůbec, nebo naopak již povolenu 

činnost mají a nepotřebují ani rozšiřovat počet činností. 

Chyby ve formulacích dotazníku zjistí výzkumník 

bohužel až při jeho vyhodnocování - v dotazníku měly 

být obě možnosti odděleny. 

Přesto se jako zajímavé jeví srovnání odpovědí podle toho, zda školy DČ mají nebo 

nemají. Nadpoloviční většina odpovídajících ředitelů škol, které již mají povolenu 

doplňkovou činnost, má zjevně zájem o její rozšíření, na otázku odpovídali „Ano" nebo 

„Spíše ano". Opačná situace vznikla u stejné otázky a škol, které nemají povolenu DČ. 

Zde téměř tři čtvrtiny ředitelů odpovídalo spíše záporně a hodnoty jsou obrácené, 

jak ukazují grafy. 

Ne 
40% 

Mají DČ Nemají DČ 

Ano 
60% 

Srovnání obou pohledů ukazuje, že pokud jsou ředitelé v této oblasti aktivní, mají 

větší zájem o rozšíření DČ. Rozdílné je stanovisko ředitelů, kteří DČ neorganizují - téměř 

70% z nich nemá zájem o povolení DČ. 

26 



5.3.12 Otázka č.12 

Dotaz, zda mají školy povoleny v hlavní činnosti 

i další aktivity, byl vložen do dotazníku na základě 

informací získaných již před dotazníkovým šetřením. 

Odpovědi přinesly potvrzení faktu, že některé školy 

(konkrétně 20 % z účastníků), mají všechny ostatní 

aktivity zařazeny pod hlavní činnost. 

Ano 
15% 

39% Spíše 
ne 

18% 

5.3.3 Otázka č.3 

Se zájmem byly očekávány výsledky otázky č.3, 

zda ředitelé považují DČ za zbytečnou práci navíc při již 

tak dost náročné práci ředitele. 57 % odpovídalo, že ne, 

či spíše ne; tyto odpovědi dávají tušit, že větší část 

odpovídajících ředitelů spatřuje v DČ příležitost (NE = 

nepovažuji DČ za zbytečnou zátěž). Za zbytečnou 

námahu považuje DČ pouze malé procento respondentů, čtvrtina se k tomuto názoru 

přiklání. 

Srovnáním odpovědí ředitelů, kteří organizují, a těch, kteří neorganizují DČ, přináší 

také zajímavé hodnoty - o tom, že doplňková činnost není jen zbytečnou prací navíc 

(pokud vezmeme v potaz odpovědi „Ne" a „Spíše") je přesvědčeno 64 % ředitelů 

vykonávajících DČ a 51 % ředitelů škol bez DČ. Opět je patrná převaha odpovědí ze škol, 

kde se DČ věnují. Dá se usuzovat, že ředitelé, když už mají zkušenosti s DČ, vidí častěji 

DČ jako výhodu a ne jen jako nadbytečnou zátěž. 

Mají DČ Nemají DČ 
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Dalším možným srovnáním je pohled žen ředitelek a mužů ředitelů. Rozložení 

jednotlivých odpovědí ukazuje poměrně vyrovnaný poměr mezi postojem mužů a žen. Lze 

usuzovat, že v přístupu k doplňkové činnosti není mezi muži řediteli a ženami ředitelkami 

výrazný rozdíl. 

Ženy 
Ano 

5.3.4 Otázka č.4 

Podle vyjádření v dotazníku se dá usuzovat, že oslovení ředitelé mohou 

při organizaci DČ očekávat podporu od zřizovatelů. 77 % z nich uvedlo, že jim zřizovatel 

bez problémů povolí doplňkovou činnost, o kterou škola požádá. 

5.3.5 Otázka č.5 

Zpravidla však nelze očekávat od zřizovatele metodickou pomoc - 55 % ředitelů 

odpovědělo na dotaz č.5 záporně a 14% vyjádřilo svůj názor odpovědí „Spíše ne". 

5.3.6 Otázka č.6 

Zde byla naznačena možnost, že škola byla k DČ inspirována potřebami 

či požadavky veřejnosti. V odpovědích převládal názor, že ne (64%) a spíše ne (18%). 

Zbývajících 18% ředitelů zřejmě při rozhodování o DČ reagovalo na žádost veřejnosti. 

Je možné se domnívat, že aktivity směřující k doplňkové činnosti zpravidla vyvíjejí sami 

ředitelé. Podněty odjinud nejsou příliš časté. 

5.3.7 Otázka č.7 

Velké procento odpovídajících ředitelů považuje 

doplňkovou činnost za příležitost, jak lépe využít své 

materiální a personální podmínky. Odpovídali i ředitelé, kteří 

neorganizují DČ. Výsledek se pro doplňkovou činnost jeví 

jako povzbudivý. 

Spiše 
ne 

18% 

Spíše 
ano 
29% 
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5.3.12 Otázka č.12 

V odpovědích na otázku č.8, zda považují DČ za příležitost k lepšímu kulturnímu 

vyžití žáků i veřejnosti v regionu, k rozšíření vzdělávacích možností, k dalším aktivitám, 

se nejčastěji objevilo „Ano" - v 47%, 25% „Spíše ano. Jen 18% dotázaných o tomto 

možném využití DČ přesvědčeno není, 10% spíše není. Téměř tři čtvrtiny odpovídajících 

ředitelů vidí tuto možnost využití DČ jako příležitost. Tento výsledek se dá interpretovat 

tak, že si uvědomují, čím jejich školy disponují i to, jak se tohoto potenciálu dá využít. 

5.3.9 Otázka č.9 

Z informací získaných z otázky č.9, zda provoz školy umožňuje řediteli pověřit 

vedením DČ jiného zaměstnance, vyplývá skutečnost, že ve valné většině reagujících škol 

(81%) zůstávají povinnosti vedoucího v oblasti DČ na bedrech ředitele školy. 

5.3.10 Otázka č.10 

Se zájmem byly očekávány výsledky otázek č.10-14 týkajících se motivace 

zaměstnanců pomocí DČ. Všech pět otázek na tento problém potvrdilo předpoklad, že lze 

pomocí zapojení do vedlejších aktivit školy pedagogy motivovat k lepší práci 

a zainteresovat je více na kvalitě práce školy. 

Z výsledků otázky č.10 (26% odpovědí „Ano" a 32% „Spíše no") můžeme vyčíst, 

že více než polovina odpovídajících ředitelů považuje DČ za motivátor v oblasti 

finančního ohodnocení. 

5.3.11 Otázka č. 11 

U profesního rozvoje a seberealizace je to již 

28% respondentů rozhodně přesvědčených a 37% spíše 

přesvědčených o možnosti využití DČ k této formě 

motivace zaměstnanců. Výsledek ve srovnání 

s výsledkem předchozí otázky naznačuje, že motivace 

penězi stojí v žebříčku možného využití DČ ve vedení 

lidí až za možností seberealizace. Velká část ředitelů ze vzorku považuje možnost 

profesního rozvoje za lepší a účinnější formu motivace. 
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5.3.12 Otázka č.12 

O využití DČ k větší zainteresovanosti zapojených pedagogů na kvalitě práce školy 

je přesvědčeno 26% odpovídajících ředitelů, dalších 31% se k tomuto názoru přiklání. 

5.3.13 Otázka č.13 

Vyrovnaný stav 20:20 (Ne:Ano) panuje v názorech ředitelů na možnost motivace 

ostatních pedagogů. K těmto resolutním závěrům se přidává v prvním případě dalších 29%, 

v případě druhém 31%. Poměr odpovědí i po započtení nejasně rozhodnutých respondentů 

zůstává téměř shodný. Vyrovnané skóre můžeme vysvětlit např. tak, že oslovení ředitelé si 

uvědomují, že pomocí DČ sice lze zaktivizovat i ostatní pedagogy, ale zapojení jen 

„vyvolených" může působit i opačným směrem. Ostatní mohou být demotivováni, až 

uraženi, proč nebyli vybráni právě oni. Odpovědi ředitelů tuto hrozbu docela vystihují. 

5.3.14 Otázka č.14 

Celkově jsou však postoje pedagogických sborů k doplňkové činnosti škol z našeho 

vzorku zřejmě kladné, protože je o tom rozhodně přesvědčeno 34% a spíše přesvědčeno 

38% odpovídajících ředitelů. Pro ředitele to může znamenat, že by se zamýšlené vedlejší 

aktivity nemusely setkat s velkým odporem ze strany zaměstnanců. 

5.3.15 Otázka č.l5 

Více než čtvrtina respondentů (29%) považuje 

za nejpodstatnější výhodu finanční zisk a dalších 26% 

se k tomuto názoru přiklání. Dá se předpokládat, že tyto 

postoje odrážejí výhodnost DČ jako zdroje dalších příjmů 

školy. Velká část oslovených ředitelů ví, že DČ by zisk 

škole přinášet měla a přikládá tomuto efektu DČ velký 

význam. 

5.3.16 Otázka č.l6 

Že si ředitelé uvědomují i další klady DČ, to vyjadřuje 60% kladných a spíše 

kladných odpovědí na dotaz, jestli je pro školu výhodou podnikat aktivity, které 

Ano 
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nedovoluje hlavní činnost. Značná část oslovených ředitelů ví, že ne všechno lze podnikat 

v rámci hlavního poslání školy a že DČ je příležitostí k aktivitám neslučitelným s hlavní 

činností. 

5.3.17 Otázka č.17 

O tom, že pro zřizovatele není podstatným kritériem při hodnocení zisk z DČ, 

je přesvědčeno 46% ředitelů odpovídajících „Ne" a 17% odpovídajících „Spíše ne". To je 

dobrým signálem pro zřizovatele. Oslovení ředitelé jsou do značné míry přesvědčeni, 

že zřizovatelé chápou vedlejší aktivity škol v širších souvislostech. 

Zde bude opět zajímavé srovnání podle zřizovatelů. Použity jsou údaje 

od krajských a obecních zřizovatelů. Zastoupení soukromých škol ve výsledcích 

je nepatrné. 

Zřizovatel kraj Zřizovatel obec 
Ano 

Ano 25% 

Z grafického znázornění lze vyčíst, že větší důraz ze strany zřizovatele na zisk 

z DČ předpokládají ředitelé krajských škol. Obecní zřizovatelé podle ředitelů nepokládají 

zisk za nej důležitější častěji než krajští. Součet procent záporných a spíše záporných 

odpovědí v obou případech jsou však poměrně přesvědčivým argumentem pro názor, 

že zřizovatelé při hodnocení vedlejších aktivit nebazírují na co největší finanční efektivitě. 

5.3.18 Otázka č.18 

Jak již bylo několikrát zmíněno, organizace doplňkové činnosti představuje značný 

nápor na ředitele, na jeho znalosti, energii a čas. V dotazníku tedy nemohly scházet 

ani otázky, jestli jsou ředitelé za nadstandardní práci také nadstandardně hodnoceni, 

či jestli jsou ke své práci motivováni jiným způsobem než finančním ohodnocením. 
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V otázce na finanční ohodnocení panuje mezi řediteli 

naprostá shoda. 79% z nich není podle svého názoru nijak 

zvlášť hodnoceno za provozování vedlejších činností, 21% 

odpovědělo, že spíše ne. Dá se považovat za smutný fakt, že 

ředitelé z výzkumného vzorku nejsou za práci navíc svými 

zřizovateli nijak zvlášť odměňováni. 

5.3.19 Otázka č.19 

O něco málo lépe dopadly výsledky otázky č.19 o motivaci veřejným uznáním, 

pochvalou, spokojeností rodičů. Zde 36% ředitelů uvedlo, že jsou ke své práci v oblasti DC 

motivováni právě těmito nehmotnými motivátory (odpovídali ano - 10% a spíše ano -

26%). Ani tato procenta však nejsou nijak velká. 

Pokud bychom se chtěli ptát, co tedy ředitele motivuje k této práci, museli bychom 

se podrobněji zabývat motivačními teoriemi. Motivačním faktorem např. podle Patřicka 

Forsytha" je kromě jiného růst - čili příležitost k vlastnímu rozvoji a seberealizaci. Tady je 

možné si představit důvody, proč ředitelé neželí své práce a času. Motivace ředitelů škol si 

však zaslouží samostatné pojednání. Nebude proto v této práci hlouběji zpracovávána. 

5.3.20 Otázka č.20 - Druhy doplňkové činnosti uvedené v dotaznících 

Tento dotaz přinesl překvapivé množství nejrůznějších činností, které ZUŠ 

provozují, a jejichž výčet zde není uveden přesně podle znění ve zřizovacích listinách, 

ale tak, aby byl co nej zřetelnější obsah těchto činností. 

• Pronájem hudebních nástrojů - tuto službu svým žákům poskytuje většina škol, 

ne všechny ji však mají uvedenu v DČ 

• Pronájem nebytových prostor - zpravidla se jedná o pronájmy na kulturní 

společenské akce, pro potřeby nejrůznějších ziskových a neziskových organizací, 

často je také pro různé subjekty rozdílné nájemné 

• Pořádání kulturních programů, koncertů - školy jsou samy pořadateli různých 

kulturních akcí a často využívají umělecký potenciál svých pedagogů 

11 FORSYTH, P.. Jak motivovat lidi. BRNO: COMPUTER PRESS, 2003. ISBN 80-7226-386-2 
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• Pořádání výstav - platí totéž, co v předešlém bodě, vystavovat v prostorách školy 

mohou však i umělci zvenčí mimo pedagogický sbor 

• Dlouhodobé kurzy - keramika, jazyky, kurzy pro malé děti, kurzy pro dospělé 

• Velkoobchod a maloobchod - hudební nástroje, notový materiál 

• Koncertní činnost - vystupování pedagogů na koncertech mimo školu na komerční 

bázi 

• Pořádání festivalů - např. festival scénického tance, klarinetový festival, často 

s mezinárodní účastí 

• Pořádání jednorázových seminářů - buď s využitím vlastních odborníků, nebo 

smluvených lektorů 

• Pořádání prázdninových dílen - s lektory z konzervatoří či vysokých škol, 

i ze zahraničí 

• Pořádání soutěží a přehlídek 

• Prodej vlastních výrobků 

• Zprostředkování prodeje učebnic a uč.pomůcek 

• Reklamní činnost a marketing 

• Nakladatelství - vydávání notových materiálů pro žáky, i do obchodní sítě 

• Kopírování 

• Zprostředkování obchodní činnosti 

• Nahrávací studio 

5.3.21 Otázky č.21-27 

Poslední část dotazníku se zabývala zjišťováním faktických údajů 

organizačního či technického charakteru od škol, které mají povolenu DC. Na základě 

živnostenského listu provozuje DČ podle odpovědí ředitelů 26% škol, 48% škol 

je zapsáno v Obchodním rejstříku, 17% odpovídajících škol je plátcem DPH. Pouze 

vlastními zaměstnanci zabezpečuje DČ 70% škol, 33% škol sjednává na práce spojené 

s DČ dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti, jako část úvazku zaměstnance 

figuruje DČ ve 45% škol, pouze 9% škol sjednává při zajišťování DČ smlouvy o dílo. 
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5.4 Další názory a informace z dotazníků 

V závěrečné části dotazníku, ve které mohli ředitelé vyjádřit své další názory, 

zkušenosti či postřehy, se objevily zajímavé informace a pohledy. 

Ne všichni ředitelé sdílí názor o užitečnosti doplňkové činnosti. Otevřenost 

některých ředitelů přinesla odpovědi jako „Nestojí to za ty problémy, které s tím 

souvisejí.", „Rozhodlo množství práce s DČ spojené, plno výkazů a malý zisk.", „Nadšení 

je to tam, lepší nic nedělat, starat se o výuku, kantory, děti.", „Zisk nepatrný, problémů 

dost.", „DČ by vedlo vedení (zbytek se veze) a je to jen zátěž na papírování.". 

S těmito názory lze zčásti souhlasit. DČ skutečně znamená spoustu práce navíc, 

administrativní zátěž je nepopiratelná, nároky na vedení rovněž. 

Opačný pól proti negativním postojům představují odpovědi dalších ředitelů. 

Zmiňují např.možnost podnikání aktivit jinými pro školu schůdnějšími způsoby -

např.spoluprací se zřizovatelem, který nejrůznější akce může organizačně, finančně 

i administrativně zaštítit. Uvedena byla spolupráce s jinými organizacemi či občanskými 

sdruženími. 

Z pozitivních názorů ředitelů:„Pro školuje to nemalý zdroj příjmů na nadstandardy, 

které si pak můžeme dovolit.", „Doplňkovou činnost považuji zejména za příležitost 

k získání prostředků na zlepšení hlavní činnosti, snažím se věnovat jejímu rozvoji.". 

Nejvýraznější odpovědí ze všech dotazníků však byla odpověď na otázku, jestli je ředitel 

školy k organizaci motivován jiným způsobem, např. veřejným uznáním, pochvalou apod. 

Místo křížku do patřičného okénka pan kolega napsal:„Chci to dělat, baví mě to!". 

Tato reakce nepotřebuje komentář. 

5.5 Příklady z praxe 

Díky dotazníkovému šetření byla zjištěna řada dobrých příkladů, jak může 

doplňková činnost v ZUŠ fungovat. 

5.5.1 ZUŠ 1 (kapacita 300 žáků, město s 5000 obyvateli) 

V rámci doplňkové činnosti zde vyřešili problém s nedostatečnou kapacitou školy 

ve výtvarném oboru. Pořádají kurzy výtvarné výchovy pro děti předškolního věku. Děti 

docházející do těchto kurzů nejsou žáky školy, nelze na ně uplatňovat nárok na státní 

dotaci. Kurzy jsou způsobem, jak vyhovět poptávce, kterou by jinak nebylo možno 
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uspokojit. Vyučující za vedení kurzů dostává odměnu z dohody o provedení práce. Škola 

si připravuje žáky k řádnému studiu a ještě z této činnosti získá další finanční prostředky 

do školního rozpočtu. 

Další vedlejší školní aktivitou, kterou organizuje podnikavý ředitel školy, 

je velkoobchod a maloobchod s hudebními nástroji. Škola nemá vlastní prodejnu, protože 

na menším městě by se jen stěží uživila. Nákup i prodej se děje na objednávku. 

Podnět k této oblasti DČ přišel od ředitele školy. Zřizovatel tuto aktivitu uvítal a nijak 

škole do činnosti nezasahuje. Procento zisku, výběr dodavatelů - vše si škola určuje sama. 

V praxi to funguje tak, že škola má sjednány s dodavateli smlouvy 

o velkoobchodním odběru (v současnosti jsou to AMATI, BOHEMIA, STAGG, 

STRUNAL, YAMAHA). Nemá sice vzhledem k malému objemu transakcí stejně výhodné 

podmínky jako velcí odběratelé, i přesto se však velkoobchodní odběr vyplatí. Pokud škola 

nakupuje hudební nástroje pro vlastní potřebu, nakupuje je za velkoobchodní ceny a šetří 

tak marži, kterou by jinak zaplatila jinému maloobchodnímu prodejci. Při nákupu velmi 

drahých hudebních nástrojů (např. koncertní křídla) tak může ušetřit desetitisíce až 

statisíce. I při řádově menších položkách je úspora nezanedbatelná a škole tak zůstane více 

prostředků na její potřeby. 

Pokud škola nakupuje nástroje na základě přání rodičů žáků, poradí se nejprve 

rodič s třídním učitelem, který nástroj by byl pro jejich dítě nejvhodnější. Učitel v tu chvíli 

funguje jako konzultant a zprostředkovatel prodeje. Po dodávce od firmy si škola k ceně 

přičte vlastní náklady a zisk. Ceny se pak pohybují zhruba na úrovni internetových 

obchodů. 

Forma nákupu a prodeje nástrojů vlastním žákům je pro školu výhodná z více 

hledisek. Jednak jí škola získává další finance, jednak je to způsob, jak podpořit své žáky a 

nabídnout jim nadstandardní servis a odbornou pomoc. Nehrozí tak neuvážené nákupy 

ze strany rodičů, kteří by mohli vybrat pro své dítě nevyhovující nástroj. 

Dalším kladným dopadem tohoto způsobu doplňkové činnosti je zainteresovanost 

a motivace učitelů. Pokud se aktivně zapojí a pomáhají rodičům s výběrem, na konci roku 

po sečtení zisků z prodeje je čeká adekvátní podíl. Účetní, která DČ účtuje, tak činí na 

základě dohody o provedení práce. Podíl na zisku má i ředitel školy, který za svou práci 

v rámci DČ není nijak odměňován zřizovatelem. 

Aktivity této školy jsou opravdu dobrým příkladem toho, jak je možné doplňkovou 

činnost využít pro rozvoj školy, podporu žáků, aktivizaci zaměstnanců. 
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5.5.2 ZUŠ 2 (kapacita 120 žáků, město se 3000 obyvatel) 

Tato škola je spolupořadatelem kulturních akcí ve městě. Očividně tady funguje 

dobrá spolupráce s městským úřadem. 

Město se může pochlubit krásnými zámeckými prostorami, kde se nachází kromě 

různých expozic také nahrávací studio, o jehož chod se v rámci doplňkové činnosti školy 

stará a nabízí ho k pronájmu ZUŠ. 

Především je ale zámek místem pro konání již tradičního klarinetového festivalu 

(v roce 2008 12. sezóna), který pořádá ZUŠ ve spolupráci se zřizovatelem za podpory 

dalších sponzorů. Festival nejen umožní mladým adeptům hry na klarinet pracovat 

pod vedením uznávaných lektorů, přivede také do města nové návštěvníky a obohatí 

kulturní život města. Každoročně jsou součástí festivalu veřejné koncerty, pro které 

je zámecké prostředí jako stvořené. Kromě českých umělců a pedagogů jsou zváni lektoři 

ze zahraničí např. Švýcarsko, Slovensko, Francie. Zřizovatel festival podporuje, 

v posledních třech letech i finanční částkou - 50 000,- Kč. O tom, že zřizovatel přikládá 

festivalu velký význam a chápe jeho dopad na kulturní život i turistický ruch, svědčí 

i samostatný odkaz na webových stránkách města. 

Pro organizátory představuje pořádání festivalu spoustu hodin práce při jeho 

přípravě - zpracování grantu, zajištění ubytování a stravování pro účastníky, propagace, 

osm perných dní při samotném průběhu festivalu, ve kterých rozhodně organizátoři 

nemohou počítat s obvyklou osmihodinovou pracovní dobou. 

Počet hodin a úsilí věnované festivalu je však oceněno, jen pokud si ředitel školy 

sám ušetří v rozpočtu školy nějaké finance na odměnu. Což znovu potvrzuje fakt zjištěný v 

dotaznících, že ředitelé z valné většiny necítí větší odezvu od zřizovatelů v oblasti 

odměňování. 

5.5.3 ZUŠ 3 (kapacita 750 žáků, město se 40 000 obyvatel) 

O tom, jak funguje doplňková činnost na velké škole, je možné se přesvědčit 

na příkladu další ZUŠ. Škola se stala významným kulturním centrem města, šíře jejího 

záběru v dalších aktivitách je obdivuhodná. Škola je pořadatelem či spolupořadatelem řady 

koncertů, výstav i divadelních představení v průběhu celého roku. Každoročně pořádá také 

tématický „Muzikantský ples". 
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Příkladem toho, jak se mohou vzájemně podporovat ZUŠ a další neziskové 

či zájmové organizace v regionu, je nesoutěžní divadelní přehlídka, které se účastní řada 

regionálních divadelních souborů. Během třídenní přehlídky jsou pro účastníky 

přichystány také tvůrčí dílny ve všech uměleckých oborech, zábava i možnost se naučit 

něco nového je tak zajištěna po celý den. Součástí přehlídky jsou také vystoupení 

profesionálního divadelního souboru. 

Akcí daleko nad úroveň regionu je tradiční Mezinárodní jazzový festival. Festivalu 

se mohou zúčastnit jak soubory z ČR, tak zahraniční. Pro všechny milovníky jazzu 

a swingu jsou přichystány koncerty v sále kulturního domu, koncerty na náměstí, jam 

sessiony, vystoupení profesionálních hudebníků. Z celé akce je pořizováno DVD, 

na kterém každý zúčastněný soubor najde část svého vystoupení. 

Další akcí pořádanou v rámci DČ je rovněž Velká taneční show. Mezi nabídkou 

této ZUŠ nechybí ani pronájem prostor a nástrojů, koncertní činnost vlastních učitelů, 

pořádání kurzů a seminářů. 

Do detailu je domyšlený i systém odměňování aktivních učitelů a ředitele. 

Již při návrhu rozpočtuje na odměny za práci, kterou věnují doplňkové činnosti, vyčleněna 

patřičná částka. Pokud se jedná o výuku v kurzech, vše co nespadá pod dotaci ze státního 

rozpočtu, je hrazeno opět ze speciálně určené části provozního rozpočtu. Ředitel 

je zřizovatelem odměňován podle každoročně aktualizované směrnice. 

Zřizovatel si zřejmě uvědomuje význam práce své základní umělecké školy, 

protože ji v jejích aktivitách výrazně podporuje. Škola dostává každoročně příspěvek 

na každého žáka, prostředky získané pomocí grantů a prostředky ve výši cca 300 000,- Kč 

na pořádání mezinárodního jazzového festivalu. 

Podporu cítí ředitel školy také od svých zaměstnanců a to i přesto, že při takto 

bohatých doplňkových aktivitách jsou jistě hodně pracovně vytíženi. 

Ani současná pestrá nabídka nadstandardních činností ještě není konečná. Škola 

se v budoucnu přestěhuje do zrekonstruované části kulturního domu, což jí umožní další 

rozmach na kulturním poli, který už teď plánuje. 

5.6 Shrnutí 

Vcelku se dá říci, že dotazníkové šetření přineslo řadu očekávaných, povzbudivých, 

překvapivých i inspirujících informací. Ikdyž více než polovina ředitelů nemá zájem o 

organizování DČ, jejich do značné míry kladné postoje k možnostem, které doplňková 
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činnost přináší, jsou povzbudivým výsledkem. Údaje z výzkumu svědčí o tom, že ředitelé 

považují DČ ředitelé v nadpoloviční většině za dobrou příležitost, jak svou školu a 

zaměstnance více zapojit do života ve svém okolí. Za způsob, jak využít potenciálu, který 

škola má, jak motivovat zaměstnance. Seznam nejrůznějších druhů činností, které ZUŠ 

v rámci DČ provozují, svědčí o aktivitě a kreativitě části z nich. Školy uvedené 

v konkrétních příkladech jsou toho důkazem. Velký význam má i přesvědčení o vstřícnosti 

zřizovatelů, kteří by podle názoru ředitelů (kromě téměř neexistujícího finančního ocenění) 

školy zpravidla v jejich aktivitách podpořili. 

6 Postoje zř izovate lů 

6.1 Cíle šetření, respondenti 

Aby bylo možno udělat si skutečně celkový obrázek o tom, jaké podmínky mají 

ZUŠ při organizaci doplňkové činnosti, není možné pominout, jak se na vedlejší aktivity 

škol dívají jejich zřizovatelé. Formou dotazníkového šetření proto byli osloveni kromě 

ředitelů také zástupci zřizovatelů- krajští, obecní, soukromí i církevní. Celkem byly 

dotazníky odeslány na e-mailovou adresu 200 zřizovatelům z celé České republiky. 

Při vyhodnocování byl překvapením nejen nečekaný počet respondentů 

(odpovědělo 56 zástupců zřizovatelů, což představuje 28 % návratnost), ale i jejich častý 

zájem o výsledky šetření. 

89 % zúčastněných představuje obecní školy, zbývajících 11 % zbývá na školy 

krajské. Dotazník nevyplnil žádný ze soukromých zřizovatelů z pochopitelných důvodů. 

Bývají zároveň řediteli i zřizovateli. Soukromé školy se tak objevily v dotazníkovém 

šetření spíše mezi řediteli škol. Dotazníkového šetření se nezúčastnil ani žádný 

z církevních zřizovatelů. 

Některé z otázek byly téměř shodné s dotazy určenými ředitelům škol, aby bylo 

možno porovnávat postoje obou stran. 
v 

Složení zúčastněných zřizovatelů Poměr škol, které mají povolenu DC 

soukr . 

8 9 % 7 0 % 
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Poměr škol s DČ - kraj Poměr škol s DČ - obec 

Ne 
28% 

72% 

Z grafů lze vyčíst, že ve výzkumném vzorku mají ve větším procentu doplňkovou 

činnost povolenu obecní ZUS. 

6.2 Výsledky jednotlivých otázek 

6.2.1 Otázka č.l 

Na otázku č.l , zda školy projevují velký zájem 

o povolení doplňkové činnosti odpovědělo celkem 65 % 

respondentů záporně a spíše záporně. Dá se usuzovat, 

že více než polovina dotázaných zřizovatelů necítí ze strany 

ZUŠ příliš velkou aktivitu v této oblasti. 

6.2.2 Otázka č.2 

Z grafu týkajícího se otázky č.2 vyplývá, 

že zřizovatelé v 52 % považují doplňkovou činnost 

za možnost jak lépe využít své materiální a personální 

možnosti školy, dalších 30% se k tomuto názoru přiklání. 

Mohl by to být signál pro ZUŠ, že nemusejí mít obavy 

z nepříznivého postoje zřizovatelů. 

spiše 

6.2.3 Otázka č.3 

Potvrzení i jiných způsobů, jak škole umožnit jinou 

činnost než základní umělecké vzdělávání, přinesla 

odpověď na otázku, zda mají ZUŠ v hlavní činnosti 

ano 
52% 
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povoleno i něco více. Kladně a spíše kladně zde odpovědělo 44 % zřizovatelů, což je 

poměrně vysoké procento. Dá se tedy říci, že někteří zřizovatelé skutečně této možnosti, 

jak právně upravit další aktivity školy, využívají. 

6.2.4 Otázka č.4 

Celkový součet 100% z odpovědí ANO a SPÍŠE 

ANO je důkazem toho, že pokud školy požádají o zápis 

oblastí DČ do zřizovací listiny, neměly by jim být ze strany 

zřizovatelů kladeny žádné velké překážky. Dotázaní 

zřizovatelé by jednoznačně své ZUŠ v jejich záměrech 

podpořili. 

6.2.5 Otázka č.5 

Zajímavé bylo zjistit názory na to, jaký význam 

přikládají zřizovatelé finančnímu přínosu DČ pro školu. Zde 

zřizovatelé zdaleka nejsou jednotní. Po porovnání spíše 

kladných (43%) a spíše záporných odpovědí (57%) 

je zřejmé, že převažuje pohled, který nechápe finanční zisk 

jako nej důležitější hodnotící kritérium. Značná část 

zřizovatelů ale zisk za podstatný považuje. 

6.2.6 Otázka č.6 

Velmi uklidňující bylo zjištění, že drtivá většina z odpovídajících zřizovatelů (až na 

mizivé procento) nenařizuje svým ZUŠ odvod ze zisku. Školy si tedy smí ponechat a 

použít ve prospěch své hlavní činnosti vše, co získaly doplňkovou činností. Tento fakt lze 

považovat za dobrý signál potlačující obavy ředitelů z tohoto postupu zřizovatele. Ostatně 

postup opačný by měl na školu i ředitele zcela demotivující účinek. 

6.2.7 Otázka č.7 

„ ano 
Výsledek dotazu, zda jsou ředitelé za organizaci 

doplňkové činnosti odměňováni více než je obvyklé, lehce 

ne ano 
20% 13% 

spíše ano 
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naznačuje důvod, proč se v dotaznících ředitelů ozývají hlasy, že ředitelé necítí odezvu ze 

strany zřizovatelů v oblasti odměňování. 20% záporných odpovědí a 39% odpovědí „spíše 

ne" lze interpretovat tak, že více než polovina zřizovatelů nepovažuje za nutné ředitele za 

práci navíc také navíc odměnit. 

6.2.8 Otázka č.8 

ano spíše 

72% 
účtování ohlídat. 

6.2.9 Otázka č.9 

Více než polovina zřizovatelů je také připravena 

školám poskytnout metodickou pomoc v oblasti 

doplňkové činnosti. Celkem 56% respondentů 

odpovědělo kladně a spíše kladně na dotaz, zda školy 

v oblasti doplňkové činnosti metodicky podporují. 

6.2.10 Otázka č.10 - Další názory a informace z dotazníků 

Dalšími postřehy ze strany zástupců zřizovatelů byly hlasy poukazující např. na to, 

že školy dostávají kromě státních prostředků na platy a částek získaných úplatou za 

vzdělávání ještě dotaci od zřizovatele, nepotřebují proto další činnost. Dále, že ZUŠ jsou 

dostatečně vytíženy v hlavní činnosti. Několik zřizovatelů uvedlo, že školy sice mají 

povolenu DČ, ale nevykonávají ji. Někteří zřizovatelé by uvítali větší aktivitu škol. Zazněl 

rovněž názor, že je výhodnější další činnosti povolit v rámci hlavní činnosti a odpadne tak 

problém s účtováním. Jeden ze zřizovatelů uvedl, že má velmi dobré zkušenosti 

s doplňkovou činností ZUŠ. V jednom případě bylo zřizovatelem uvedeno, že ředitel je za 

organizaci DČ odměněn podílem ze zisku. 

ano 

spíše 
ano 
18% 
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Podmínky pro vykonávání doplňkové činnosti považují někteří zřizovatelé na svých 

ZUŠ za nevyhovující, zejména díky výuce do večerních hodin a vytíženosti v hlavním 

poslání. 

Velmi zajímavé byly informace jednoho z obecních zřizovatelů. V jím zřizované 

ZUŠ funguje pronájem nebytových prostor pro kulturní akce města. Mezi zřizovatelem 

a školou existuje dohoda, že škola se nebude snažit konkurovat dalším organizacím 

ve městě. Snahou všech stran je spíše vzájemně spolupracovat a doplňovat kulturní 

a vzdělávací nabídku. Tento postup lze považovat za skvělý příklad symbiózy 

mezi zřizovatelem, základní uměleckou školou i dalšími subjekty ve městě. V tomto 

případě by příliš ambiciózní plány školy mohly ohrozit rovnováhu mezi školou a dalšími 

institucemi, ohrozit i jejich existenci. Dá říci, že expandující doplňková činnost, jakkoli se 

může stát pro školu přínosem, není vždy vhodná a žádoucí. Jsou situace, za kterých by 

mohla dokonce uškodit. 

6.3 Shrnutí 

Výsledky šetření dovolují optimistický pohled na postoj zřizovatelů vůči vedlejším 

aktivitám základních uměleckých škol. 

Značná část dotázaných zřizovatelů tyto aktivity vítá, či by podpořila školy v jejich 

rozšíření. Někteří však necítí patřičnou odezvu ze strany škol. Pro zřizovatele není vždy 

nejpodstatnějším kritériem finanční zisk z DČ, ale považují prostředky získané doplňkovou 

činností za vítanou injekci do rozpočtu ZUŠ. V drtivé většině školám nenařizují odvod 

ze zisku v případě, že jejich hospodaření skončí s větším hospodářským výsledkem. 

Zřizovatelé považují doplňkovou činnost základních uměleckých škol vesměs 

zámožnost, jak lépe využít svůj materiální i lidský potenciál, někteří však uvádějí 

nevhodnost podmínek pro DČ v jimi zřizované ZUŠ. 

Výsledky výzkumu vyvracejí obavy škol z postupu zřizovatelů v případě většího 

zisku - valná většina zřizovatelů se k možnosti stanovit organizaci odvod do rozpočtu 

zřizovatele neuchyluje. Vyvráceny byly rovněž obavy z odděleného účetnictví, zřizovatelé 

ve vzorku mají dobré zkušenosti se schopností ZUŠ vypořádat se se složitějším účtováním. 

Vcelku se dá říci, že ze strany zřizovatelů mohou školy, pokud se rozhodnou k DČ, 

očekávat podporu, zřizovatelé jejich aktivitu uvítají. 
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7 Srovnán í některých postojů ředitelů a zř izovate lů 

Vzhledem k tomu, že část otázek jak v dotazníku pro ředitele, tak v dotazníku 

pro zřizovatele byla podobného charakteru, je možné výsledky obou stran porovnávat 

(grafické znázornění v příloze č.l4). Ze srovnání vzešly tyto údaje. 

• Zřizovatelé jsou v 82% přesvědčeni o DČ jako o příležitosti lépe využít 

materiální a personální možnosti školy, stejné přesvědčení ředitelů 

vyjadřuje 69% z nich. 

• Poměrně příznivě se jeví také poměr odpovědí, zda by zřizovatel škole 

bez problémů povolil doplňkovou činnost. Zde odpovídali zástupci 

zřizovatelů ve 100% kladně, o podpoře zřizovatelů je přesvědčeno 77% 

ředitelů. 

• 56% zřizovatelů v dotaznících uvádí, že poskytuje školám metodickou 

pomoc, ze škol však kladný výsledek zazněl pouze v 31%. V názorech 

zřizovatelů však zazněla poznámka „když o ni požádají", je tedy možné, že 

školy od zřizovatelů metodickou pomoc ani nežádají. 

• Shoda panuje v otázce, jestli zřizovatel považuje zisk z DČ za rozhodující 

hodnotící kritérium. Zřizovatelé odpovídali v 57% záporně, ředitelé 

vyjádřili svůj názor na postoj svých zřizovatelů dokonce v 63% spíše 

záporných odpovědí. Vypovídá to nejspíše o tom, že zisk nemusí být tím 

hlavním, co obě strany od DČ očekávají. 

• Kde se však obě strany zásadně rozešly, je oblast finančního ohodnocení 

ředitele školy za organizaci doplňkové činnosti. 41% zúčastněných 

zřizovatelů uvádí, že odměňuje ředitele školy nad obvyklou míru. Ředitelé 

se však absolutně shodli na tom, že je zřizovatel nijak zvlášť za doplňkovou 

činnost neodměňuje. Rozpor v názorech ředitelů a zřizovatelů by si 

zasloužil častější a konkrétnější vzájemnou komunikaci. 

8 Přínos doplňkové činnosti pro ZUŠ 

Přínos doplňkové činnosti je závislý na oblasti, kterou škola uskutečňuje, a také 

na míře nadšení všech, kdo doplňkovou činnost vykonávají a řídí. Různé činnosti 

znamenají různý zisk. 
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8.1 Finanční přínos 

Jedním z důvodů, proč školy provozují ještě něco navíc kromě svého hlavního 

poslání, je možnost vylepšení rozpočtu školy. 

V tomto ohledu jednoznačně nejpoužívanějším a relativně nejjednodušším 

způsobem je pronájem hudebních nástrojů a pronájem nebytových prostor. Zejména 

na pronájem nebytových prostor jsou vesměs velmi nízké náklady. Většina získaných 

prostředků jde tedy do zisku organizace. Nutno dodat, že tyto příjmy nebývají nijak 

vysoké, protože doba, kdy je možné prostory školy pronajímat, je závislá na časovém 

rozvrhu provozu školy. Většinou také není možné pronajímat prostory školy kompletně, 

jde spíše o pronájmy jednotlivých místností školy. 

Kromě pronájmů se může stát ziskovým i pořádání kurzů či seminářů. Tady je třeba 

vždy při kalkulaci ceny počítat jednak s provozními výdaji, jednak s nutnými výdaji 

na odměnu lektora. Po odečtení těchto nákladů pak škole může zůstat i poměrně vysoký 

zisk, který je ovšem závislý na počtu frekventantů kurzu či semináře a míře náročnosti 

lektora ať už z vlastních řad, či externího. 

Podobné to bude v podstatě u všech druhů živností, které škola bude provozovat. 

Finanční zisk a s tím spojená možnost podpořit získanými prostředky svou hlavní činnost 

je jednou z výhod doplňkové činnosti. 

8.2 Možnost podnikat jiné vzdělávací aktivity 

I přes možnost skutečně specifických školních vzdělávacích programů pro základní 

umělecké vzdělávání, které základním uměleckým školám brzy poskytnou široký prostor 

pro realizaci jejich představ, se vždy najde vzdělávací oblast, kterou do základního poslání 

ZUŠ nelze zařadit. Vzdělávací oblast, která se bude svým obsahem, zaměřením či 

způsobem výuky základnímu poslání vymykat. 

Může jít o vzdělávání věkových skupin, které by stát jako poskytovatel finančních 

prostředků nepodporoval. Může jít o jednorázové semináře či krátkodobé kurzy, které 

se do hlavní činnosti ZUŠ rovněž nevejdou. 

Pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů mimo hlavní činnost přináší škole 

naprostou svobodu co do obsahu, co do formy a časové dotace, a to bez nutnosti řídit se 

striktně danými zákonnými pravidly. Ale pochopitelně ani tato činnost se nedá dělat 

bez koncepce, bez vzdělávacích plánů, bez přípravy učitele, bez udání směru vedením 

školy. 
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V této oblasti nebude hlavním cílem finanční zisk (i když jej přinese). Metou je 

rozšíření vzdělávací nabídky podle zájmu jak školy, tak veřejnosti. Kritériem úspěšnosti 

jsou pak naplněné potřeby a spokojenost zákazníků. 

Pokud budou účastníci kurzů či rodiče spokojeni s nabídkou, průběhem i výsledky, 

kterých bylo dosaženo, nebude mít škola problémy např. se získáváním nových žáků nejen 

do těchto kurzů. Dobrá pověst školy v této oblasti může mít výsledný efekt ve zvýšení 

zájmu o řádné studium a také v bezproblémovém zařazení frekventantů kurzů do běžné 

výuky, pokud to bude jejich přáním. 

8.3 Motivace pedagogů 

Již v oddílu o dopadech DČ na práci ředitele školy byla zmíněna možnost motivace 

zaměstnanců. Pro vedení školy se skutečně může stát účast pedagogů na doplňkové 

činnosti velmi dobrým nástrojem vedení lidí. Vhodně zvolená oblast doplňkové činnosti = 

příležitost pro individuální rozvoj zaměstnance. 

V každé základní umělecké škole se jistě najdou pedagogové, kteří celý svůj 

umělecký a tvůrčí potenciál a svou schopnost ho předávat dál nemohou dost dobře využít. 

Nabízí se tedy možnost podpořit je v těchto nadstandardních schopnostech a využít 

je ve prospěch školy i jejich vlastní. Pedagog, který dostane takovou příležitost, získá nejen 

další příjem, ale především pocit seberealizace, důležitosti a podpory ze strany školy. 

Motivovat pedagogy můžeme i tím, že jim poskytneme možnost rozšířit si své 

profesní znalosti a dovednosti v jiné oblasti, než ve které se dosud pohybovali, ale která 

jim není zcela vzdálená. 

Aktivní účast na doplňkové činnosti může být motivátorem k lepším výkonům 

pro ostatní zaměstnance. Zapojení pracovníci mohou sloužit jako příklad pro ostatní. 

Velmi citlivou záležitostí je však vysvětlení důvodů, proč byli vybráni právě ti konkrétní 

pracovníci. Ostatním zaměstnancům by pak měl ředitel nabídnout i v rámci hlavní činnosti 

dostatek příležitostí, díky kterým by mohli dokázat sami sobě i kolegům, v čem spočívají 

jejich kvality a v nich navodit pocit vlastní důležitosti a odpovídajícího zařazení 

v hierarchii školy. 

8.4 Zainteresovanost pedagogů na chodu školy 

Z předchozí kapitoly vyplývá další přínos doplňkové činnosti pro školu - a tou je větší 

zainteresovanost pedagogů na chodu školy a na výsledcích, kterých dosahuje. Když se 
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řediteli školy podaří vtáhnout pedagogy ve větší míře do dění ve škole a umožní jim toto 

dění ovlivňovat, bude pedagogům daleko více ležet na srdci, jak vnímá veřejnost jejich 

školu, jakých výsledků jejich žáci dosahují. Zainteresovanost v této okrajové oblasti práce 

školy může v důsledku vyvolat větší spříznění se školou jako celkem. 

8.5 Stabilizace pedagogického sboru 

Pomocí seberealizace pedagogů se řediteli školy může také podařit udržet si 

ve škole ty, o jejichž kvalitě je přesvědčen, a kteří dosahují ve svém hlavním oboru 

vynikajících výsledků. Často se stává, že pedagog odejde za vidinou lepšího finančního 

ohodnocení jinam. Pokud je mu nabídnuta další možnost seberealizace a ktomu 

i přivýdělek, bude to mít stabilizační efekt. Dá se předpokládat, že pedagog nebude 

odcházet ze školy, která mu nabízí jak hlavní pracovní poměr, tak možnost získat další 

finanční prostředky a věnovat se svým zájmům - to vše na jednom místě. 

Demografický vývoj v daném regionu může přinést řediteli školy kromě jiného 

i rizika v personální oblasti. Díky úbytku žáků nebude moci pro své pedagogy zabezpečit 

výši úvazku stejnou jako dříve. V takovém případě buď zaměstnanec souhlasí se snížením 

úvazku, nebo dostane výpověď pro nadbytečnost a s odstupným odejde ze školy. Tento 

způsob je pro obě strany nepříjemný a bolestivý. DČ nabízí jinou možnost -nabídnout 

zaměstnanci část úvazku v doplňkové činnosti a vyřešit tak problém scházejícího úvazku. 

8.6 Podpora žáků, spolupráce s veřejností 

O výhodnosti pronájmů hudebních nástrojů byla zmínka již v oddíle o finančním 

přínosu pro školu. Tento druh doplňkové činnosti má však daleko větší význam v oblasti 

podpory školy směrem k žákům. Pro rodiče je velkou pomocí, když v začátcích studia 

dítěte, kdy ještě není jasné, jestli ho první obtížné krůčky s nástrojem neodradí od dalšího 

studia, nemusí pořizovat hudební nástroj. To, že si rodič může pro dítě nástroj pronajmout, 

je dobrým způsobem, jak prokázat zájem školy o žáka. 

Podpora žáků není jedinou podpůrnou funkcí doplňkové činnosti. Lze ji dobře 

využít také při spolupráci s veřejností. Forem bude jistě celá řada. Zmiňme alespoň 

pronájmy prostor pro konání společenských akcí, přednášek, festivalů, či pořádání vlastní 

akcí ve spolupráci s veřejností a pro veřejnost. Sál místní ZUŠky může být jedinou 

společenskou místností v obci. Je možné těchto skutečností využít pomocí doplňkové 

činnosti. 
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Pomocí aktivit v doplňkové činnosti se může ZUŠ stát společenským, kulturním 

a vzdělávacím centrem obce, města či celého regionu12. 

8.7 Prezentace školy 

Všechny předchozí výhody směřují kromě finančního zisku a přínosů v interní i 

externí oblasti především k větší propagaci škol. K širšímu povědomí jak rodičů, 

tak zřizovatele o tom, co všechno se ve škole děje, co všechno jsou zaměstnanci školy 

schopni zvládnout. V oblasti prezentace mohou pro sebe základní umělecké školy udělat 

skutečně hodně. Mohou se stát kulturním zázemím obce, nositeli kulturních hodnot. Mají 

pro to ty nej lepší předpoklady - zaměstnance s přehledem v oblasti vzdělávání a kultury 

schopné zorganizovat společenské akce. Jsou zaměstnavateli výrazných uměleckých 

osobností ze všech um. oborů, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná podobná organizace. 

Proč tedy nevyužít jejich schopností? 

8.8 Náskok před konkurencí, odvrácení sloučení školy, demografický vývoj 

Co může být pro ředitele ZUŠ dalším důvodem k tomu, aby si mírně řečeno 

„komplikovali život"? 

Pro školy z velkých měst je velmi aktuální hrozbou konkurence jiných základních 

uměleckých škol a snaha odvádět kolegům kvalitní pedagogy. To se nezřídka děje, 

a to i včetně odchodu žáků, kteří za pedagogem na novou školu přejdou. 

Konkurencí mohou být i Domy dětí a mládeže, přestože jsou zřízeny za jiným 

účelem. Rodičovská veřejnost často není schopna vidět rozdíly v poslání. 

Někdy se objeví i snaha ze strany zřizovatelů o spojování ZUŠ se základními 

školami. Potřeba odlišit se od ostatních nebo zabránit sloučení je tedy značná. 

Hrozba sloučení se základní školou visí i nad školami v menších sídlech. Ty sice 

zpravidla postrádají konkurenci, jsou však ve svém městě či obci institucemi velmi 

viditelnými. 

Pod vidinou negativního demografického vývoje se může také stát realitou, 

že některé školy skutečně budou muset bojovat všemi prostředky o své zachování. Pak se 

jedním z těchto prostředků může stát doplňková činnost, která např. zaplní mezeru 

v kulturní či vzdělávací nabídce, čímž škola podpoří význam a důležitost své existence. 

12 Pramen: PliDr. Lenka Slavíková, Ph. D. Vývojové aspekty managementu a řízení školy, s. 13 -
Školy budoucnosti: Scénáře přeměny škol. 
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9 Závě r 

Tato práce si jako jeden z cílů vytkla zmapovat možnosti doplňkové činnosti 

v základních uměleckých školách a zjistit dopad organizace DČ na práci ředitele školy. 

Jak ukázalo studium zákonných norem a odborné literatury, možnosti i dopady jsou 

značné. Pohled na výčet souvisejících předpisů prozrazuje, že vedlejší aktivity základních 

uměleckých škol se neubírají příliš snadnou cestou. Kromě splnění podmínek uložených 

zákonnými normami jsou hlavními předpoklady podpora zřizovatele a vhodné prostorové 

a personální podmínky. Školy a především jejich ředitele čeká náročná organizace, složité 

účtování, „firemní" povinnosti, zodpovědnost za podnikání. To všechno se dá pochopit 

spíše jako překážka nežli jako stimul. Ale pokud zájem a nadšení převládne nad obtížemi, 

existuje celá řada způsobů, jak zužitkovat materiální i lidský potenciál škol. 

Zajímavé bylo zjistit, jaký je skutečný stav v části našich ZUŠ, a jaké jsou postoje 

ředitelů ZUŠ a zřizovatelů ktéto problematice; toto zjištění bylo dalším předsevzetím 

práce. Za důkaz náročnosti DČ je možno považovat její poměrně nízký výskyt ve školách 

z výzkumného vzorku a řada negativních postojů ředitelů k ní. I přes zjevnou složitost 

doplňkové činnosti však zastává značný počet účastníků šetření pozitivní náhled na její 

využitelnost pro rozvoj organizace. Školy, které se DČ věnují, překvapily širokým 

spektrem nejrůznějších druhů činností. Činorodost některých ZUŠ ukazují příklady 

z praxe. Příjemné je zjištění, že základní umělecké školy by v jejich záměrech podpořili 

jejich zřizovatelé. Tento příslib vyplynul z výsledků výzkumné sondy mezi nimi. 

Získané informace i výsledky dotazníkového šetření se mohou stát pro případného 

zájemce o organizování DČ malým „návodem k použití". V údajích je možné objevit 

spoustu užitečných instrukcí, podnětů a inspirace. 

A jaký přínos by tedy mohla doplňková činnost základním uměleckým školám 

poskytnout? Kromě finančního efektu se dá dobře využít při motivaci a stabilizaci 

pedagogického sboru, je možností, jak podnikat aktivity nespadající do hlavního poslání 

školy. Pomocí doplňkové činnosti můžeme lépe podpořit své žáky, připravit si budoucí 

adepty uměleckých oborů. Větší zapojení do kulturního života obce či města a náskok 

před konkurencí se rovněž může stát důvodem, proč věnovat část svého úsilí doplňkové 

činnosti. To vše jsou klady, kvůli kterým stojí za to přenést se přes problémy, které DČ 

přináší. Vždy však bude pouze „třešničkou na dortu" v životě školy. 
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v 

12.1 Příloha č. l Metodický pokyn k DC (krajský zřizovatel) 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 
NAŠE ZNAČKA: 

VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
EMAIL: 

DATUM:: 
Základní školy 
Základní umělecké školy 
Dům dětí a mládeže 
Mateřské školy 

Metodický pokyn č. 4 

Provádění doplňkové činnosti a odměňování pracovníků za provádění doplňkové činnosti 

Vzhledem k tomu, že provádíte doplňkovou činnost mimo svou hlavní činnost, kterou provádíte na 
základě souhlasu zřizovatele a rozsah činnosti máte stanoven v zřizovací listině ukládáme Vám 
dodržovat tyto základní principy : 

Doplňková činnost se provádí se souhlasem zřizovatele, mimo svou hlavní činnost, rozsah doplňkové 
činnosti je stanoven ve zřizovací listině a pro příspěvkovou organizaci musí být prvořadé zajistit 
hlavní činnost. 
Doplňkovou činnost provádějí příspěvkové organizace na základě vnitřní směrnice k provádění této 
činnosti 
Doplňková činnost navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, tak aby mohla lépe, efektivněji a 
účelněji využívat všechny své hospodářské možnosti například majetek, kvalifikaci a odbornost svých 
zaměstnanců. 
Školy či školská zařízení si doplňkovou činností zajišťují prostředky na zkvalitnění své hlavní činnosti 
a dokrytí investičních a neinvestičních potřeb mimo svůj rozpočet stanovený ve vztahu ke zřizovateli a 
zároveň efektivně využívá kapacity užívaného majetku dočasně nevyužívaného pro hlavní činnost 
například výpočetní technika mimo dobu výuky.Předmětem doplňkové činnosti je převážně činnost 
související s hlavním posláním školy, neboť k tomuto poslání je školy vybavena.Mimo to jsou využity 
i schopnosti a znalosti pracovníků a žáků. 
Doplňková činnost není hlavním posláním školy, školského zařízení pro které byla zřízena a tak nesmí 
být doplňkovou činností narušováno či omezováno základní poslání škol. 
Na provádění doplňkové činnosti nedostává příspěvková organizace prostředky z veřejného rozpočtu, 
ani je nelze z prostředků tohoto rozpočtu dotovat. 
Musí být vedeny účetně odděleně od hlavní činnosti. Náklady doplňkové činnosti lze hradit jen 
v případech, kdy nelze oddělit náklady doplňkové činnosti od hlavní činnosti například : vodu, 
energie, teplo, avšak lze je poměrně přesně propočítat jako podíl nákladů na jednotku vytvořenou 
v doplňkové činnosti a nejdéle do konce fiskálního roku vrátit finanční prostředky. 
Oddělení nákladů a výnosů doplňkové činnosti od hlavní je skutečnost, že se jedná o podnikatelskou 
činnost, která je jako taková zdaňována podle zákona o dani z příjmů. Náklady doplňkové činnosti 
včetně mezd pracovníků provádějících doplňkovou činnost se hradí z prostředků získaných touto 
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činností. Tyto náklady představují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu podle ustanovení § 
24 zákona č. 586/1992 Sb., v platném znění, zákon o daních z příjmů. U příspěvkových organizací 
jsou zdaňovány i příjmy z hlavní činnosti, ale jen v případech, kdy je příjem u jednotlivé činnosti 
vyšší než náklady. 
Všechny činnosti prováděné v rámci doplňkové činnosti musí být v souladu se živnostenským 
zákonem, to znamená, že příspěvkové organizace musí mít tam, kde to vyžaduje zákon živnostenský 
list. 

Hospodaření v doplňkové činnosti 

Hospodaření v doplňkové činnosti nesmí byt ztrátové, jestli- že by bylo ztrátové , znamená to, že je 
dotované z prostředků hlavní činnosti. 
Jestliže příspěvková organizace v rámci doplňkové činnosti provozuje více činností, může být některá 
z těchto činností ztrátová, ale celkový hospodářský výsledek za doplňkovou činnost musí být kladný. 
Pro financování doplňkové činnosti nelze použít prostředků státního rozpočtu. 
Evidence nákladů a výnosů doplňkové činnosti se vede odděleně od činnosti hlavní, společné náklady 
činností se rozdělují podle kritérií, stanovených vnitřní směrnicí příspěvkové organizace. 
Výkony doplňkové činnosti se oceňují na základě kalkulace, realizační cena nesmí být nižší než 
vlastní náklady výkonu. 
Při opakované ztrátě má zřizovatel oprávnění příspěvkové organizaci provádění doplňkové činnosti 
zastavit. 

Zásady odměňování pracovníků za provádění doplňkové činnosti 

V příspěvkové organizaci, tak jako je oddělena účetně hlavní činnost od doplňkové činnosti musí být 
odděleni i zaměstnanci, kteří doplňkovou činnost vykonávají. Zaměstnanci vykonávající doplňkovou 
činnost mohou být : 
zaměstnancem přijatým do pracovního poměru pro vykonávání doplňkové činnost 
zaměstnancem mající částečný úvazek pro zajišťování doplňkové činnosti 
zaměstnancem zajišťující tuto činnost nad rámec svých pracovních povinností a to činnost stejného 
druhu 
zaměstnancem zajišťující tuto činnost nad rámec svých pracovních povinností a to 
činnost jiného druhu 

Počty zaměstnanců v doplňkové činnosti se vedou pouze evidenčně. Základem odměňování za 
provádění doplňkové činnosti je vedení evidence prací v doplňkové činnosti, tj. odpracované hodiny 
jednotlivých pracovníků, množství vykonané práce apod. 
Pracovníci vykonávající doplňkovou činnost jsou odměňováni za určitou konkrétní práci, řediteli 
školy nelze platit za odpovědnost za řízení doplňkové činnosti, protože ředitel má odpovědnost za 
provoz a hospodaření celé školy, tedy i za doplňkovou činnost. Zřizovatel může přiznat řediteli 
odměnu za úspěšné plnění většího rozsahu pracovních úkolů v oblasti doplňkové činnosti. Tyto 
odměny se neposkytují z prostředků doplňkové činnosti, a proto je nelze zahrnout do nákladů 
doplňkové činnosti, o něž se snižuje základ daně. 
Mzda z prostředků doplňkové činnosti může být řediteli přiznána v případě, že bude vykonávat 
konkrétní činnost jako je například výuka v kurzu pořádaném v doplňkové činnosti, tedy činnosti 
jiného, konkrétního charakteru než je řízení a kontrola, které jsou předmětem jeho popisu pracovních 
činností. 
Prostředky na odměňování zaměstnanců v doplňkové činnosti - mzdové prostředky získané 
doplňkovou činností a vyplácené za její provádění se nezahrnují do závazných ukazatelů „limitu 
prostředků na platy". Objem mzdových prostředků vyplácených v doplňkové činnosti se vede pouze 
evidenčně a tyto prostředky se neusměrňují. Příspěvková organizace musí dodržet stejný způsob 
odměňování jak v hlavní, tak doplňkové činnosti. V rámci jedné organizace lze použít jeden způsob 
odměňování. 
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Na základě sjednocení povinností při provádění doplňkové činnosti u příspěvkových organizací jejichž 
zřizovatelem je statutární město ukládáme Vám zajistit od 1.9.2005 : 

zpracování interní směrnice pro provádění doplňkové činnosti a předložení zřizovateli na vědomí 
definování doplňkové činnosti tak, aby nemohla být zaměněna s činností hlavní 
oddělené vedení výnosů a nákladů doplňkové činnosti od nákladů a výnosů z hlavní činnosti 
vedení evidence pracovníků a odpracovaných hodin, případně jiných jednotek v doplňkové činnosti 
zajištění vrácení použitých finančních prostředků z veřejného rozpočtu pro doplňkovou činnost zpět 
do rozpočtu školy 
hospodaření v doplňkové činnosti beze ztráty - s kladným hospodářským výsledkem 
provádění doplňkové činnosti tak, aby nebylo narušeno či omezeno hlavní poslání školy 
dodržování předpisů v pracovně právních vztazích s pracovníky při provádění doplňkové činnosti, na 
dohodách jasně uvést, že se jedná o doplňkovou činnost konanou mimo hlavní pracovní poměr 
zdaňování příjmů z doplňkové činnosti podle platných předpisů 
registrace na Živnostenském úřadě 

vedoucí odboru 
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v 

12.2 Příloha č.2 Živnosti řemeslné, vázané a volné - živnostenský zákon 

HLAVA I 
Ž ivnosti ohlašovací 

§19 
Ohlašovací živnosti jsou: 

a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v §21 a 
22, 

b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 
2 není-li dále stanoveno jinak, 

c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. 
Díl 1 

v 

Z ivnosti řemeslné 
§ 20 

Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona. 
O dborná způsobilost 

§21 
§21 (1) Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li v příloze č. 1 

stanoveno jinak, 
a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném 

ukončení příslušného tříletého učebního oboru [30] a dokladem o vykonání tříleté praxe 
v oboru, 

b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, 
jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

c) vysvědčením o maturitní zkoušce f31] v příslušném studijním oboru střední odborné 
školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a 
dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo 

d) diplomem, vysvědčením nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo 
magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příslušné oblasti 
studijních oborů [31a] a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

e) dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 
uznávání odborné kvalifikace. [3le] 
§21 (2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou 

prokázat odbornou způsobilost 
a) u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle §19 odst. 1 

písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace, [3 le] 
b) u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 

písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace, [3le] 
c) u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle §19 odst. 1 

písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace. [3le] 
Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije §19 zákona o uznávání 
odborné kvalifikace. Dle] 

§22 
§22 (1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v §21 mohou být nahrazeny 

a) výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném 
ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a 
dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti, 
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b) vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, 
jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, 

c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy 
nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

d) diplomem, vysvědčením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalářského nebo 
magisterského studijního programu uskutečňovaného vysokou školou v příbuzné oblasti 
studijních oborů [31al a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, 

e) osvědčením o rekvalifikaci [30a] nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným 
institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným 
ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 
dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, 

f) dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců 
příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního 
odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a 
dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo 

g) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. 
§22 (2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností 

náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování 
živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení 
činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné 
odborné práce odpovídající oboru živnosti. 

§22 (3) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených 
silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou 
předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané 
příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal 
náhradní nebo civilní službu. 

§22 (4) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných 
pracovních postupů a odborných znalostí. 

§22 (5) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. f) stanoví 
vyhláška vydaná společně ústředním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a 
ústředními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti 
provozovány. [31c] 

Díl 2 
Z ivnosti vázané 

§23 
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona. 

§24 
O dborná způsobilost 

§24 (1) Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy 
uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 2 uvedena 
odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání 
zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o 
rekvalifikaci podle §22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. 

§24 (2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou 
prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím 
orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou 
způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné 
kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze 
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č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije 
zákon o uznávání odborné kvalifikace. 

§24 (3) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, 
která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný 
zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona. 

Díl 3 
Živnosti volné 

§ 25 
Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje 

prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti 
volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1). 

HLAVA II 
Z ivnosti koncesované 

§26 
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona. 

§27 
O dborná způsobilost a další podmínky 

§27 (1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními předpisy 
uvedenými v příloze č. 3 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 3 uvedena 
odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání 
zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o 
rekvalifikaci podle §22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru. 

§27 (2) Státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat 
odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 
uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné 
kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u 
jednotlivých živností v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce 
se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace. 
§27 (3) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na 
základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů. 

57 



12.3 Příloha č.3 Povinnosti podnikatele 

13 povinnost í ž ivnostníka 
Převzato z http://www.ipodnikatel.cz/13-povinnosti-zivnostnika.html (28.2.2008) 
V živnostenském zákoně je stanoven okruh povinností, které musí podnikatel dodržovat. 
Nejste si jisti, co vše vám zákon ukládá? 

Proto vám všech 13 povinností zde předkládáme, aby jste nemuseli číst celý živnostenský 
zákon. 

1. Zajistit účast odpovědného zástupce při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 

2. Viditelně označit místo podnikání a sídlo, liší-li se od bydliště, obchodní firmou a 
identifikačním číslem, a to pro doručování písemností. 

3. Zajistit výkon živnostenské kontroly - předložit doklady prokazující způsob nabytí 
prodávaného zboží nebo materiálu, který se používá k poskytování služby. 

4. Zajistit v době určené pro prodej nebo poskytování služby, přítomnost osoby, která splňuje 
podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. 

5. Odpovídá za prokázání bezúhonnosti zaměstnanců. 

6. Povinnost prokázat totožnost pracovníkům živnostenského úřadu. 

7. Přerušit provozování živnosti max. na dobu 2 let. Písemně oznámit živnostenskému úřadu 
přerušení delší než 6 měsíců. 

8. Oznámit pokračování v živnosti. 

9. Povinnost mít v provozovně pro účely kontroly průkaz živnostenského oprávnění nebo 
osvědčení. 

10. Povinnost vydávat doklady o prodeji zboží a poskytnutí služeb. Výjimky jsou vymezeny v 
zákoně. Kopie dokladů musí uschovat po dobu 3 let ode dne jejich vydání. 

11. Sdělit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady, které tuto 
skutečnost potvrzují. 

12. Povinnost přijímat písemnosti v místě podnikání, sídle, organizační složce. 

13. Odpovídá, že zaměstnanci mají způsobilost pro výkon povolání podle zvláštních předpisů, 
mají znalost bezpečnostních, hygienických předpisů. 

Zdroj: ipodnikatel.cz 
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12.4 Příloha č.4 Seznam volných živností 

Seznam volných živností použitelných v ZUŠ s uvedením jejich obsahu 
Seznam je zněním nařízení vlády č. 140/2000 Sb., ze dne 19. dubna 2000, kterým se 
stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., a 
nařízení vlády č. 492/2004 Sb. ze dne 1. září 2004. 

21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

Činnosti spojené s vydáváním novin, časopisů a ostatních periodik, knih a brožur, hudebnin a 
hudebních rukopisů, fotografií, pohlednic, slovníků, telefonních seznamů, map, atlasů, 
plakátů, inzertních katalogů, prospektů a jiných tištěných náborových materiálů, diářů, 
kalendářů, formulářů a jiných tištěných materiálů. Vydavatelská činnost na Internetu. 
Provádění korektur a technická redakce. 
Obsahem živnosti není vydávání a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů, 
polygrafická výroba ani rozmnožování tištěných podkladů počítačovými tiskárnami a 
rozmnožovacími stroji. 

22. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově - obrazových 
záznamů 

Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, 
zejména činnosti spojené s pořizováním originálních fonogramů a záznamů audiovizuálních 
děl za účelem komerčního využívání jejich rozmnoženin, činnost vydavatelů zvukových 
záznamů a výrobců audiovizuálních děl a jiných filmů. 
Obsahem živnosti není výroba nenahraných nosičů zvukových a zvukově-obrazových 
záznamů a poskytování počítačového software 

24. Grafické práce a kresličské práce 

Zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů, projekčních folií, náčrtků, návrhů, 
příprava digitálních vstupů, přenos digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další 
grafické práce. Zhotovování technických výkresů, náčrtků a webových stránek. 
Písmomalířství. 
Obsahem živnosti není projektová činnost v investiční výstavbě a příprava a vypracovávání 
technických návrhů a projektů. 

31. Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví) 

Výroba užitkového a ozdobného porcelánu, keramiky, hrnčířských a sádrových výrobků, 
elektrických izolátorů a součástí k nim, laboratorních, chemických a průmyslových výrobků z 
keramiky, keramických nádob používaných k přepravě a balení tekutin a jiných keramických 
výrobků pro technické účely, žáruvzdorných cementů a žáruvzdorného keramického zboží 
(tepelně izolačního keramického zboží z křemenných zemin, žáruvzdorných cihel, tvarovek, 
keramických retort, kelímků, muflí, trubic a podobně). Dekorace porcelánu a keramiky. 
Obsahem živnosti není výroba keramických a sádrových výrobků pro stavebnictví, s 
výjimkou žáruvzdorných, keramické bižuterie a hraček. 
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57. Výroba hudebních nástrojů 

Výroba hudebních nástrojů strunných, klávesových strunných nástrojů, klávesových 
trubkových varhan, akordeonů, dechových nástrojů, bicích hudebních nástrojů a dalších 
hudebních nástrojů. Výroba dílů a příslušenství k hudebním nástrojům (metronomů, ladiček, 
strun a podobně). Výroba hudebních nástrojů, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky, flašinetů, 
parních varhan a podobně. Obsahem živnosti není výroba mikrofonů, reproduktorů, 
gramofonů, magnetofonů, zvonů, hudebních hraček a výroba hracích skříní. 

74. Specializovaný maloobchod 

• potravinami a pochutinami a maloobchod se smíšeným zbožím 
• nealkoholickými nápoji 
• pivem, vínem a alkoholickými nápoji 
• ovocem a zeleninou 
• masnými výrobky 
• rybami a drůbeží 
• kosmetickým a drogistickým zbožím 
• textilem, oděvy a textilní galantérií 
• obuví a koženým zbožím 
• nábytkem, podlahovými a textilními krytinami 
• elektrickými přístroji pro domácnost 
• výpočetní technikou a kancelářskými stroji 
• železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky 
• knihami, časopisy a kancelářskými potřebami 
• potřebami pro sport a volný čas 
• květinami a zahrádkářskými potřebami 
• živými zvířaty pro hospodářské účely 
• palivy a mazivy 
• pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti TO, TI, I. až III.) 
• se širokým sortimentem zboží 
• tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky 
• činnost obchodních domů 

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo obdobného 
charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho prodej ve 
specializovaných prodejnách nebo nákup smíšeného zboží za účelem jeho dalšího prodeje 
přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží se rozumí prodej 
potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v prodejnách se širokým 
sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, v nichž je doplňkově 
prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a podobně). 
Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv nad 50 kg najeden kus balení, 
zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, kulturních památek nebo 
předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat 
určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce 
toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků prodávaných prodejci 
zdravotnických prostředků, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží, prodej paliv a maziv v čerpacích stanicích a 
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stánkový, zásilkový, internetový a podobný prodej zboží realizovaný mimo stavby podléhající 
kolaudačnímu rozhodnutí. 

76. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a 
jejich nenahraných nosičů 

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů a prodej nenahraných nosičů těchto záznamů. Pronájem 
zvukových a zvukově-obrazových záznamů. 
Obsahem živnosti není prodej softwaru pro počítače a rozmnožování zvukových a zvukově-
obrazových záznamů. 

77. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej provozovaný 
mimo stavby určené k tomuto účelu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o 
zásilkový prodej zboží, stánkový prodej zboží na tržištích, v mobilních zařízeních a 
pojízdných prodejnách, podomní a pochůzkový prodej. Prodej zboží pomocí prodejních 
automatů umístěných mimo prodejny prodejce provozujícího prodejní automat. Nákup zboží 
za účelem dalšího prodeje a prodej zboží prostřednictvím Internetu. Jiný maloobchod 
provozovaný mimo řádné provozovny. 
Obsahem živnosti není prodej potravin a jiného zboží při slavnostech, sportovních podnicích 
a podobných akcích konaných v obci, v níž má prodejce provozovnu podléhající 
kolaudačnímu rozhodnutí, v níž obdobné zboží prodává. 

102. Reklamní činnost a marketing 

Zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, zejména umístěním na 
venkovních reklamních poutačích, šířením sdělovacími prostředky, Internetem, distribuce 
nebo dodávka reklamních materiálů a vzorků, obstarávání míst pro inzerci a reklamu a 
podobně. Průzkum trhu za účelem zjištění možnosti odbytu, vhodnosti a běžnosti výrobků a 
nákupních zvyklostí zákazníků za účelem podpory prodeje a vývoje nových výrobků a 
průzkumu veřejného mínění (kolektivních názorů veřejnosti o politických, ekonomických a 
sociálních otázkách) a jejich statistické vyhodnocení. 
Obsahem živnosti není tisk reklamních materiálů. 

93. Pronájem a půjčování věcí movitých 

Pronájmem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing, a podobně). 
Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků (osobních a nákladních 
automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení pro zemědělství, stavebních strojů (bez 
obsluhy), spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. 
Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných, zejména 
hospodářských, zvířat bez obsluhy. 
Obsahem živnosti není pronájem nemovitostí, pronájem věcí movitých s obsluhou, půjčování 
zbraní a střeliva, pronájem software a půjčování zvukových a zvukově-obrazových záznamů. 
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107. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

Činnost agentů nebo agentur zastupujících jiné osoby za účelem získání účasti v hraných 
filmech, divadelních představeních, koncertech nebo jiných druzích uměleckých a zábavních 
představení, vyhledávání nakladatelů či výrobců knih, divadelních her, uměleckých 
výtvarných děl a podobně. 
Obsahem živnosti není výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s 
právem autorským. 

108. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí spočívající v organizačním 
a technickém zajištění jejich průběhu. Obsahem živnosti není zajištění zpracování, výroba a 
tisk reklamních materiálů. 

111. Výuka v oblasti umění a společenského tance 
Výuka hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a 
podobně), baletu, uměleckého tance, herectví, mimického projevu a podobně. Společenská 
výchova a s ní spojená výuka společenského tance. 
Obsahem živnosti není výchova a vzdělávání v oblasti umění a společenského tance 
provozovaná ve školách, školských a předškolních zařízeních zařazených do sítě škol, ani ve 
školách a předškolních zařízeních nezařazených do sítě škol, u nichž výuka v oblasti umění 
není hlavním cílem vzdělávání zaměřeného převážně na jiné obory, ani příprava soutěžních 
tanečních párů a skupin. 

112. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti 

Pořádání odborných kurzů blíže specifikovaných (například výpočetní techniky, šití, vaření, 
pěstování rostlin) a pořádání seminářů a školení v různých oblastech, zejména organizační 
zajištění kurzů a školení, zajištění prostor pro konání akce, příprava materiálů a podkladů pro 
školení, zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost. Kondiční a zdokonalovací výcvik držitelů 
řidičského oprávnění, zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. 
Obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení subjekty zřízenými za tím účelem dle 
zvláštních právních předpisů, výcvik střelby ze zbraní, výuka řízení motorových vozidel, 
letadel, poskytování tělovýchovných služeb, výuka jazyků a výuka v oblasti umění a 
společenského tance. Dále obsahem živnosti není pořádání kurzů a školení podle zvláštních 
předpisů školami a školskými zařízeními zařazenými do sítě škol. 

114. Mimoškolní výchova a vzdělávání 

• péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních 
• v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání v zařízeních 

nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení 
• jiná mimoškolní výchova a vzdělávání 
• doučování 
• výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech 
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116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 

Provozování divadel a koncertních sálů, kin, audiovizuálních představení pro veřejnost, 
zejména organizační, pořadatelské a technické. Zajištění provozu těchto zařízení. Provozování 
muzeí, zejména shromažďování přírodnin nebo lidských výtvorů, katalogizování sbírek 
muzejní povahy a jejich zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a na tématických 
výstavách, kulturně-výchovná, průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a 
propagačních tiskovin) a prodej produktů, souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a 
výstavami, případně se sbírkovými fondy a výstavami jiných muzeí. Provozování galerií, 
zejména shromažďování děl výtvarných umění, jejich odborné zpracování, zpřístupňování 
veřejnosti ve stálých expozicích a formou přechodných výstav, kulturně-výchovná, 
průvodcovská a publikační činnost (vydávání katalogů a propagačních tiskovin) a prodej 
produktů souvisejících s vlastními sbírkovými fondy a výstavami, případně se sbírkovými 
fondy jiných galerií a zprostředkování prodeje děl výtvarných umění a jejich prodej. 
Provozování botanických zahrad. Provozování knihoven, zejména získávání, uchovávání, 
ochrana a zpřístupnění knihovních fondů a poskytování knihovnických informačních služeb, 
půjčování dokumentů, poskytování bibliografických a faktografických informací a s tím 
související pořádání kulturně-vzdělávacích akcí. Provozování jiných kulturních a kulturně-
vzdělávacích zařízení. 

• Obsahem živnosti není provozování zoologických zahrad, divadel, muzeí, knihoven a 
dalších kulturně-vzdělávacích zařízení zřízených podle zvláštních právních předpisů 
vykonávané v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, veřejné předvedení 
divadelních představení, koncertů a dalších kulturních představení účinkujícími, 
pořádání aukcí, poskytování dalších služeb v souvislosti s provozováním uvedených 
zařízení (provozování barů, občerstvení a podobně), kromě provozování nezbytného 

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 

Pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a audiovizuálních představení a 
estrádních produkcí, zejména veřejné předvedení divadelních představení, koncertů a 
audiovizuálních, estrádních a jiných produkcí účinkujícími na stálé scéně i jako hostující na 
nejrůznějších akcích svého druhu. Pořádání filmových a audiovizuálních představení 
(promítání a doprovodné akce pořadatele filmového představení, není-li tento provozovatelem 
kina). Pořádání tanečních zábav a diskoték. Činnost konferenciéra a diskžokeje, moderování 
různých kulturních, společenských akcí. Činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, 
produkčních, garderobiérů a další podpůrné činnosti související s realizací uměleckých 
výkonů. Provozování a pořádání cirkusových představení, varieté a podobných akcí. 
Provozování pouťových atrakcí, zábavních parků, kulečníkových heren, minigolfových drah, 
bowlingových center a kuželen, pokud slouží komerčním účelům, počítačových heren, 
hracích automatů a dalších zařízení a akcí sloužících zábavě. 
Obsahem živnosti není činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů 
vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny, činnost výkonných umělců ve smyslu 
provedení uměleckého výkonu ani drezúra zvířat. Obsahem živnosti dále není pořádání loterií 
a jiných podobných her, ani provozování výherních automatů. 
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12.5 Příloha č.5 Právní výklady M Š M T 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
legislativní a právní odbor 
oddělení školské legislativy 

V Praze dne 18. října 2004 
Č.j. 27 533/2004-14 

PRÁVNÍ VÝKLADY 
3/2004 

(Text aktua l i zovaný k p r á v n í m u stavu od 1. ledna 2005) 

1. K otázce pronájmu hudebních nástrojů žákům základních uměleckých škol 
Pronájem hudebních nástrojů základní uměleckou školou žákům byl ve školské 

legislativě výslovně upraven v § 13 vyhlášky ě. 292/1991 Sb., o základních uměleckých 
školách, a to s účinností od 9. dubna 2004. S účinností od 1. ledna 2005 však již není možné 
podle této vyhlášky postupovat v praxi, neboť k tomuto datu byly zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
zrušeny zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných 
škol, a zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, na základě kterých 
byla tato vyhláška vydána. 

Na základě ustanovení § 112 zákona č. 561/2004 Sb. byla vydána vyhláška č. 71/2005 
Sb., o základním uměleckém vzdělávání, která však již otázku poskytování hudebních 
nástrojů žákům základních uměleckých škol neupravuje. 

Pravidla pro poskytování hudebních nástrojů žákům základních uměleckých škol lze 
totiž dovodit z obecných předpisů občanského práva (v úvahu bude přicházet nájemní 
smlouva a smlouva o výpůjčce - § 663 a násl. a § 659 a násl. občanského zákoníku), 
popřípadě také ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Pro základní umělecké školy všech zřizovatelů platí, že z právního hlediska 
nepronajímá (popř. nezapůjčuje) hudební nástroje škola, neboť škola je v souladu se školským 
zákonem pouze činností a nemá právní subjektivitu - nemůže vstupovat do právních vztahů. 
Pronajímatelem, resp. půjčitelem bude proto vždy právnická osoba, která vykonává činnost 
této školy. Podmínky pronájmu a výpůjčky hudebních nástrojů dále vykazují určité odlišnosti 
v závislosti na zřizovateli a právní formě právnické osoby vykonávající činnost základní 
umělecké školy. V zásadě lze rozlišovat úpravu týkající se základních uměleckých škol 
a) veřejných zřizovatelů, které jsou zřízeny v právní formě příspěvkové organizace podle 

zákona č. 250/2000 Sb., 
b) zřízených ve formě školské právnické osoby podle § 124 a násl. školského zákona, a to 

bez ohledu na druh zřizovatele, 
c) soukromých zřizovatelů, které jsou zřízeny v jiných právních formách, než je školská 

právnická osoba. 
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> Pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů v případě základní umělecké školy 
zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí v právní formě příspěvkové organizace 

Na pronájem hudebních nástrojů, které má příspěvková organizace ve vlastnictví, se 
bez dalšího vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (§ 663 a násl.). Podle § 663 
občanského zákoníku nájemní smlouvou pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby 
ji dočasně užíval. 

Příspěvková organizace může pronajímat také nástroje ve vlastnictví zřizovatele, jež 
spravuje coby svěřený majetek (§ 27 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 250/2000 Sb.). Pronájem 
nástrojů ve vlastnictví zřizovatele vyžaduje oporu ve zřizovací listině, kde zřizovatel 
v souladu s § 27 odst. 2 písm. f) zákona ě. 250/2000 Sb. musí upravit práva a povinnosti 
spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům. Příspěvková 
organizace, která vykonává činnost základní umělecké školy, tudíž může pronajímat žákům 
hudební nástroje jí svěřené pouze tehdy, pokud jí to zřizovatel ve zřizovací listině umožnil. 

Smlouvou o výpůjčce vznikne podle § 659 občanského zákoníku vypůjčiteli právo věc 
po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Z hlediska vypůjčitele (žáka) je zásadní rozdíl oproti 
pronájmu v bezúplatnosti. 

Na výpůjčku hudebních nástrojů lze obdobně uplatnit, co bylo výše uvedeno o jejich 
pronájmu. Výpůjčka hudebních nástrojů ve vlastnictví příspěvkové organizace se řídí 
obecnou úpravou občanského zákoníku (§ 659 a násl.). 

Pokud jde o hudební nástroje ve vlastnictví zřizovatele, které byly příspěvkové 
organizaci svěřeny do správy, je stejně jako u pronájmu nezbytná opora ve zřizovací listině. V 
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb. se sice o výpůjčce výslovně nestanoví, ale vzhledem k tomu, že 
ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) je uzavřeno výrazem „a podobně", vztahuje se také na 
případnou výpůjčku svěřeného majetku. 

V úvahu připadá také pronájem nebo výpůjčka hudebních nástrojů pronajatých nebo 
zapůjčených příspěvkové organizaci jiným subjektem než zřizovatelem. Na tyto případy se 
obdobně uplatní, co je dále řečeno o nástrojích pronajatých nebo zapůjčených školské 
právnické osobě. 

> Pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů školskou právnickou osobou bez rozdílu 
zřizovatele 

Školská právnická osoba je institutem, který do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 
2005 nově zavedl zákon č. 561/2004 Sb. Základní umělecké školy lze tedy zřizovat také 
v této formě, a ačkoliv k tomu zatím v praxi nedošlo, je vhodné školské právnické osobě 
rovněž věnovat pozornost. V oblasti poskytování hudebních nástrojů nevykazuje úprava 
školské právnické osoby výrazné odlišnosti podle druhu zřizovatele, a proto zde bude 
poskytování hudebních nástrojů školskou právnickou osobou pojednáno obecně. 

Na školskou právnickou osobu (a to ani veřejného zřizovatele) se nevztahuje zákon č. 
250/2000 Sb., a proto je potřeba předeslat, že se neuplatní institut věcí svěřených 
zřizovatelem do správy. 

Školská právnická osoba může v souladu s právní úpravou občanského zákoníku 
pronajmout nebo zapůjčit především hudební nástroje, které jsou jejím vlastním majetkem. 

Školská právnická osoba však v souladu s § 140 zákona č. 561/2004 Sb. užívá ke své činnosti 
kromě vlastního majetku také majetek vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele nebo jiné 
osoby. 
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Hudební nástroje, které si školská právnická osoba vypůjčila, je možné v souladu s § 
661 odst. 2 občanského zákoníku přenechat k užívání jinému (tzn. na základě výpůjčky nebo 
pronájmu), pokud tak subjekt, který školské právnické osobě nástroje zapůjčil (půjčitel), 
s právnickou osobou ve smlouvě o výpůjčce výslovně dohodnul. Pokud by školská právnická 
osoba přenechala věc k užívání jinému, aniž by k tomu byla oprávněna, je ze zákona povinna 
věc vrátit, neboť § 662 odst. 1 ukládá vypůjčiteli věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje. 

Hudební nástroje, které má školská právnická osoba pronajaty, je oprávněna dát 
žákům do podnájmu v souladu s § 666 odst. 1, tzn. pokud smlouva o pronájmu nástrojů 
školské právnické osobě podnájem nezakazuje. 

Nástroje pronajaté školské právnické osobě lze rovněž poskytnout žákům formou 
výpůjčky. Nesmí se tím však obcházet případný zákaz podnájmu těchto nástrojů, ani nesmí 
výpůjčka svým účelem nebo obsahem jinak odporovat zákonu nebo jej obcházet nebo se 
příčit dobrým mravům (srov. ustanovení § 39 občanského zákoníku, které se samozřejmě 
vztahuje na všechny právní úkony bez rozdílu). Z hlediska porušení dobrých mravů může být 
problematická především skutečnost, že by školská právnická osoba poskytovala bezúplatně 
nástroje, které sama užívá na základě nájemní smlouvy za úplatu. 

> Pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů žákům v případě soukromých a církevních 
základních uměleckých škol 

Na soukromé a církevní základní umělecké školy se nevztahuje zákon č. 250/2000 Sb., a 
proto je potřeba předeslat, že se neuplatní institut věcí svěřených zřizovatelem do správy. Na 
rozdíl od „veřejných" základních uměleckých škol bude převládat pronájem nebo výpůjčka 
nástrojů přímo ve vlastnictví právnické osoby vykonávající činnost dané školy. Uplatní se při 
tom výlučně příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

Soukromé a církevní základní umělecké školy mohou být zřizovány také jako školské 
právnické osoby a v tomto směru platí, co bylo řečeno ke školské právnické osobě obecně. 

V úvahu připadá rovněž pronájem a výpůjčka hudebních nástrojů, které má právnická osoba 
sama pronajaty nebo vypůjčeny, a to bez ohledu na právní formu právnické osoby. I v tomto 
případě lze odkázat na příslušnou část výkladu ke školské právnické osobě, neboť na výklad 
obecných institutů občanského práva zde nemá právní forma právnické osoby vliv. 

Poznámka: Stanovisko č. 1 Právních výkladů č. 3/2005 bylo doplněno a upraveno s ohledem 
na změny, které přinesl zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 71/2005 Sb. 

2. 4. K únravč doplňkové činnosti škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a kraji a 

k uplatnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

^ Doplňková činnost příspěvkových organizací územních samosprávných celků 

Podle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, zřizuje územní samosprávný celek příspěvkové organizace „pro 
takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a 
složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu." 

Vedle činnosti, pro niž byla zřízena, je příspěvková organizace oprávněna vykonávat také 
doplňkovou činnost, která však musí podle § 27 odst. 2 písm. g) naplňovat následující znaky: 
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a) navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace, 
b) je zřizovatelem povolena ktomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat 
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, 
c) nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace, 
d) sleduje se účetně odděleně. 

Zřizovací listina příspěvkové organizace musí mimo jiné obsahovat okruhy zřizovatelem 
povolené doplňkové činnosti, čímž je dán základní rámec, v němž se musí výkon doplňkové 
činnosti pohybovat. 

> Použití předpisů o živnostenském podnikání na doplňkovou činnost školy 
Podle § 3 odst. 3 písm. y) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, není živností „činnost organizací 
zřízených podle zvláštních právních předpisů vykonávaná v souladu s účelem, pro nějž byly 
zřízený', čímž se rozumí „hlavní činnost" příspěvkových organizací podle § 27 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb. Živnostenský zákon navíc výslovně stanoví, že živností není výchova a 
vzdělávání ve školách (§ 3 odst. 3 písm. t)). 

Naopak okruhy doplňkové činnosti vymezené ve zřizovací listině mohou zahrnovat také 
činnosti, které úpravě živnostenského zákona podléhají. Právnická osoba, která vykonává 
činnost školy, která hodlá takovou činnost vykonávat, je povinna řídit se při tom 
ustanoveními živnostenského zákona, tzn. vykonávat ji jako živnost za podmínek 
vztahujících se na právnické osoby. 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků se podle § 27 odst. 6 zákona č. 
250/2000 Sb. zapisují do obchodního rejstříku. Zápis však není konstitutivní, neboť vznikají 
dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí a zapisují se až po svém vzniku. Proto podle 
ustanovení § 10 odst. 2 živnostenského zákona vzniká živnostenské oprávnění příspěvkových 
organizací územních samosprávných celků pouze způsobem podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) 
živnostenského zákona. Činnost, k níž vzniklo příspěvkové organizaci zřízené podle zákona č. 
250/2000 Sb. živnostenské oprávnění, se pak v souladu s § 28 odst. 1 písm. c) obchodního 
zákoníku zapisuje jako předmět podnikání do obchodního rejstříku. 

Změny v právní úpravě doplňkové činnosti po 1. lednu 2005 

Od 1. ledna 2005 je účinný zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterým se částečně změnila i úprava 
právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení. Pojetí příspěvkových 
organizací územních samosprávných celků zůstalo v zásadě nezměněno, pouze se rozšířil 
okruh zřizovatelů. Podle novely zákona č. 250/2000 Sb. zákonem č. 562/2004 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, je umožněno zřizovat 
příspěvkové organizace v oblasti školství také svazku obcí, jehož předmětem činnosti jsou 
úkoly v oblasti školství. 

Zákon č. 561/2004 Sb. nově zavádí institut školské právnické osoby, která se zřizuje 
podle školského zákona a vykonává činnost školy a nebo školského zařízení. Oprávnění ji 
zřizovat bude přiznáno také krajům, obcím a svazkům obcí. V § 135 zákona č. 561/2004 Sb. 
je pro školskou právnickou osobu zvlášť upravena doplňková činnost, která j e v základních 
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bodech shodná s úpravou zákona č. 250/2000 Sb., jež bude nadále platná pro příspěvkové 
organizace. V případě školské právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí 
bude doplňkovou činnost povolovat zřizovatel a její předmět, podmínky a rozsah se uvede ve 
zřizovací listině. 

Na školské právnické osoby se taktéž použijí ustanovení živnostenského zákona podle 
výše uvedených pravidel. Naopak nepoužije se úprava obchodního rejstříku, neboť nový 
školský zákon zavádí rejstřík školských právnických osob. Tam se uvede také předmět 
doplňkové činnosti, je-li povolena. 

Poznámka: Stanovisko č. 4 Právních výkladů č. 3/2004 bylo věcně upraveno v souvislosti 
s nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. 
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12.6 Příloha č.6 Dokumenty 

PO 

č. jednací.. 

Ohlášení živnosti 
podle § 4? odst. 3 a § 10 odst. 1 písni, a) zákona č. 455/1991 Sb.. o živnostenském podnikání, 

ve znéní pozdéjíích předpisů (dále jen žz) 

Obchodní firma 
nebo název 
(včetné právní 
formy) 
Sídlo ulice č. popisné č. orientační Sídlo 

obec část obce PSČ 

2) Statutární orgán, členové statutárního orgánu 
Titul Jméno 

rodné čislo 

Bydliště nebo 
adresa uobvtu 

Příjmení 

datum narození 

Titul 

státní občanství 

Titul Jméno 

rodné číslo 

Bydliitè nebo 
adresa pobytu 

Li 
Příjmení ! Titul 

datum narozeni státní občanství 

' • i L. Zpťisob jednání za 
právnickou osobu 

3) Předmět podnikáni 

4) Identifikační čislo 5) Dutum zahájeni provo-
zování živnosti 

] [ 
5.i) Datum vzniku 

živuosten. oprávnění 

6) Datum ukončeni provozování_ 
živnosti 

7) Živnost provozována průmyslovým 
způsobem? 

ne _ 
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8) Provozovny 
Adresa provozovny ulice č. popisné 

• i i i 
č. orientační 
i • • i 

Adresa provozovny 

obec část obce PSČ 

Adresa provozovny ulice č. popis 

.1 .1 

né 

... „l. i . 

č. orientační 
! • I 1 

Adresa provozovny 

obec část obce PSČ 

9) Odpovědný zástupce 
Jméno Příjmení (včetně titulu) obchodní firma 

rodné číslo datum narození státní občanství 

Bydliště nebo 
adresa pobytu 

ulice č. popisné č. orientační 

.'. i i i 

Bydliště nebo 
adresa pobytu 

obec část obce PSČ 

1 1 1 1 i — 
Xeni mi známo, že by osobě odpovědného zástupce soud nebo správní orgán uložil zákaz čimiosti. že u ni 

trvá jiná překážka týkající se provozováni živnosti a že by jí v posledních 3 letech bylo zrušeno živnostenské 
oprávněni podle § 58 odst. 2.3 a 4 živnostenského zákona. 

Prohlašuji , že soud nebo správní orgán uložil/neuložil výše uvedeným osobám, které jsou statutárním 
orgánem nebo jeho členy, zákaz čimiosti. trvá/netrvá u nich jiná překážka týkající se provozováni živnosti. 

Dále prohlašuji, že právnické osobě bylo/ nebylo v posledních třech letech zrušeno živnostenské oprávněni 
podle § 58 odst. 2. 3 nebo 4 žz a že u ní trvá/netrvá jiná překážka provozováni živnosti. 

V dne 

P o d p i s o h l a š o v a t e l e 

Doporučené údaje ulehčující a urychlující kontakt s podnikatelem 
telefonní spojení elektronická adresa č.faxu 

Údaje živnostenského úřadu 
typ živnosti : 

Poznámka 

volná _ řemeslná _ vazana 
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č . j . : 
i Potvrzeni přijetí 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE 

1) Údaje o odpovědném zástupci 
Odpovědny 
zástupce: 

Bydlišti: 

Jméno a příjmení: 

ulice 

Rodné čislo: 

1 l i 1 1 
č. popisné 

i i i i 

1 1 1 ! 
č. orientační 

J 1 1 

čislo prùk;i7u totožnosti obec část obce PSC 

1 1 1 1 

2) Prohlášení odpovědného zástupce 
Prohlašuji v souladu s ust. § 46 zákona čislo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikáni, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), že souhlasím s ustanovením clo funkce 
odpovědného zástupce a s převzetím povinnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem 
u podnikatelského subjektu: 
obchodní firma / název / j m é n o a příjmení*: 

pro živnosti (předměty podnikání): 

Do funkce odpovědného zástupce Z jsem / Z nejsem ustanoven u j iného podnikatelského subjektu 
(v případě, že ano, uveďte obchodní firmu / n á z e v / j m é n o a pří jmení* tohoto subjektu a IČ): 

V dne: podpis úředně ověřený nebo před 
pracovníkem živnostenského úřadu 

Upozornění: 
Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické 

osoby, dále fyzická osoba, u niž trvá překážka provozování živnosti podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb.. Odpovědným 
záslupccm v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávněni 
podle ust. § 58 odsl. 2 až 4 zákona č. 455/1991 Sb.. a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení 
živnostenského oprávnční. V souladu s ust. § 11 odsl. 1 živnostenského zákona nesmí býl nikdo ustanoven do funkce 
odpovčdného zástupce pro více než dva podnikatele. 

Upozorňujeme odpovědného zástupce, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje anebo zatajením 
požadovaného údaje v čestném prohlášení správnímu orgánu, se dopouští přestupku podle ust. § 21 odst. 1 písm. c) 
zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích v úplném znění. Dále upozorňujeme, že odpovědnému zástupci může být 
uložena sankce za porušení povinnosti vyplývajících pro nčj ze zákona č. 455/1991 Sb. 

Údaje živnostenského úřadu 
D a t u m p ř e v z e t í P o d p i s p r a c o v n í k a : Razítko: 

* nehodící se škrtněte 
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Místo pro 
kolkovou 
známku 

50 Kč 

Žádosti zasílejte un adresu: Rejstřík trestů. Soudní 1, 140 66 Praha 4 

Ž Á D O S T O V Ý P I S Z R E J S T Ř Í K U T R E S T Ů 

Adresa žadatele 

UPOZORNĚNÍ 
Adresu žadatele, na kterou se má výpis 

zaslat, uvádějte ve tvaru: 

jméno, příjmení 
název ulice, číslo domu 
PSČ název města nebo obce 

Jméno a původní (rodné) příjmení Nynějii příjmení Rodné číslo Jméno a původní (rodné) příjmení Nynějii příjmení 

Den. měsíc, rok narozeni Místo narozeni O h e s Pohlaví * 
Muž 
Žena 

Státní 
občanství 

Jméno a příjmení otce Jméno a příjmení matky Rodné příjmení matky 

Trvalý pobyt žadatele Podpis žadatele 

Razítko orgánu, kteiý ověřil správnost 
údajů a totožnost žadatele 

Ovéřeno podle 

Účel žádosti 

Spisová značka - č.j, ** 

Datum a podpis zodpovědného pracovníka 

ZÁZNAM REJSTŘÍKU TRESTŮ 

Nehodící se Škrtněte »* Poučeni níže Tisk: MZV ČR 

Poučení (§11. §12 zákona t.269 1994 Sb.. o Rejstříku trestů) 

Na písemnou žádost osoby, jejiž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku (dále jen výpis) týkající se této osoby. Za vydáni výpisu se 
platí poplatek podle zákona o správních poplatcích kolkovou známkou. Správnost údajů uvedených v této žádosti a totožnost žadatele bezplamě ověřuji 
okresní státní zastupitelství, obecni úřad. městský úřad. úřad města, v hl. in. Praze obvodní úřad nebo místní úřad. v územně členěných statutárních 
městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku. Ověření se provede podle občanského průkazu, rodného listu nebo jiného 
dokladu. Tyto orgány po ověřeni správnosti údajů žádost žadateli nevracejí, ale zasílají j i Rejstříku trestů. 

Výpis se dále vydává na žádost soudu pro potřeby jiného než trestního řízení a orgánu veřejné správy pro potřeby řízeni a přestupku. Pro jiné účely lze 
výpis vydat, stanovi-h tak zvláitni zákon. Orgán, kteiý žádá o výpis, uvede účel žádosti a spisovou značku. 
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12.7 Příloha č.7 Vzor směrnice k DČ 

Základní umělecká škola 
Nahrazuje Směrnici ze dne 1.1.2007 
Platnost od 1.1.2008 

SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

v 

Právní rámec DC 

Doplňková činnost provozovaná naší organizací je upravena těmito předpisy: 

Zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (§ 27, 28 (příspěvková organizace zřízená 
ÚSC)), dále Zák.č.563/1991 Sb., o účetnictví, Zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, dále prováděcí vyhláškou k Zák. o účetnictví č. 505/02 Sb., v platném znění, 
(§ 23),Zák o účetnictví č.Zák. 586/92 Sb. o daních z příjmů (§ 18, 20). 

Doplňková činnost je škole umožněna ustanovením Článku VI. Zřizovací listiny 

vydané dne 

„Článek VI. 

Doplňková činnost školy 

Město Lysá nad Labem jako zřizovatel souhlasí s tím, aby škola mimo svoji hlavní 

činnost provozovala i činnost doplňkovou za podmínky dodržení všech právních norem, které 

upravují doplňkovou činnost příspěvkových organizací. 

Doplňková činnost se povoluje pro tyto oblasti: 

• Pronájem nebytových prostor 

• Pronájem a půjčování věcí movitých 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání 

• Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

• Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových 

a zvukově-obrazových záznamů 

• Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení 

sloužících k zábavě 
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• Pořádání odborných kurzů a jiných vzdělávacích akcí" 

Účetnictví této doplňkové činnosti je vedeno odděleně od činnosti hlavní. Příjmy 

z doplňkové činnosti jsou příjmem školy, prostředky takto získané jsou používány 

k podpoře a rozvoji hlavní činnosti - tj. k rozvoji základního uměleckého vzdělávání. 

ZUŠ pronajímá na základě smluv o pronájmu tyto nebytové prostory: 

• Koncertní sál a přisáli 
• Učebna č. 22 
• Taneční sál a šatna 

Personální zajištění DČ 

1) Zaměstnanci, kteří zabezpečují pro DČ nad rámec stanovené týdenní pracovní doby práce 

jiného druhu než mají sjednány v pracovní smlouvě. 

Organizace může postupovat dvojím způsobem : 

a) se zaměstnanci uzavře souběžný pracovní poměr 

• prostředky na platy těchto zaměstnanců hradí z prostředků DČ 

• prostředky na platy spolu s odvody zahrne do nákladů DČ 

b) se zaměstnanci uzavře dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o 

provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) 

• prostředky na ostatní osobní výdaje hradí z prostředků DČ 

• prostředky ostatních osobních nákladů včetně případných odvodů zahrne do nákladů DČ 

Je-li uzavřena některá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle § 74 - 77 

Zákoníku práce. Z §138 ZP vyplývá, že výše odměny a podmínky pro její poskytování jakož i 

další ujednání sjedná organizace se zaměstnancem dohodou. 

Kalkulace ceny 

1. Přímé mzdy 

2. Odměny z dohod 

3. Přímý materiál (například kancelářské potřeby, učební pomůcky.) 

4. Zákonné platby v případě souběžného prac.poměru (sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění, úrazové pojištění) 

5. Ostatní přímé náklady (například cestovné apod.) 
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6. Režijní náklady ( minimálně 100% z přímých mezd nebo 16 % z nájmů, jedná se o 

těžko rozlišitelné náklady od hlavní činnosti jako například náklady na energie, 

odpisy, údržbu apod.) 

7. Zisk 

8. Cena 

Zásadním problémem v naší organizaci je správné přiřazení výše nákladů dané 

konkrétní činnosti u nákladů, které jsou společné pro hlavní i doplňkovou činnost. V naší 

organizaci se používá pro rozčlenění nákladů na hlavní a doplňkovou činnost analytické 

členění hospodaření a soustava „klíčů" dle jednotlivých druhů nákladů, tato metoda podává 

přesnější obraz o nákladech příslušejících doplňkové činnosti díky adresnějšímu přiřazení 

těchto nákladů. Jsou to tyto „klíče": 

• materiálové náklady - z faktur a pokladních dokladů (tj. jsou přímo přiřaditelné 

doplňkové činn.) 

• mzdové náklady - ze mzdového dokladu dle vnitřního klíče /zvlášť zaměstnanci 

zajišťující doplňkovou činnost/ 

• el. energie, voda, topení - dle vnitřního klíče 

V případě, že ředitel školy najde další možnosti, jak dále více vytěžovat majetek 

svěřený do správy, či majetek vlastní, případně jak lépe využívat kvalifikace stávajících 

zaměstnanců (např. pro pořádání kurzů pro externí zájemce), provede předběžnou cenovou 

kalkulaci zamýšlené činnosti, zároveň zjištěnou cenu porovná s cenami konkurence v daném 

regionu. V případě „životaschopnosti" zamýšlené aktivity požádá organizace před samotným 

zahájením této činnosti zřizovatele o doplnění (rozšíření) zřizovací listiny o tuto novou 

doplňkovou činnost. Až po schválení zřizovatelem a zajištění si potřebného živnostenského 

listu začne organizace plánovanou novou aktivitu vykonávat. Při zahájení doplňkové činnosti 

organizace provedla na finančním úřadu registraci k příslušným daním, ke kterým se váže 

výkon doplňkové činnosti (silniční daň za vozidla využívaná pro doplňkovou činnost -

novelou zák. č. 102/04 Sb. je organizaci v § 2 tato povinnost jasně stanovena), daň z příjmů 

právnických osob za příjmy dosahované v doplňkové činnosti, daň z nemovitostí v případě 

objektů využívaných pro doplňkovou činnost, při dosažení zákonem stanoveného obratu 

povinná registrace k dani z přidané hodnoty). 

Zisk organizace je využíván dle ekonomické situace v konkrétním účetním období, 

buď k úhradě ztráty v hlavní činnosti, případně k přídělům do fondů organizace. Tyto příděly 

se řídí pravidly uvedenými ve Směrnici k fondovému hospodaření. V případě, že se měsíčně 
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zjišťovaný výsledek hospodaření v rámci doplňkové činnosti vyvíjí dlouhodobě negativně a 

ještě k 30.9. je z této činnosti vykazována ztráta, je povinen ředitel organizace přijmout 

taková opatření, aby byl výsledek do konce roku minimálně nulový (např. zvýšení cen, 

přehodnocení správnosti klíčů pro rozdělení nákladů na hlavní a doplňkovou činnost, 

ukončení dílčích ztrátových činností). Pokud by organizace i přes výše uvedená opatření 

dosáhla k 31.12. daného roku ztráty, pak je ředitel povinen zabezpečit ukončení této 

doplňkové činnosti, aby v ní nebylo pokračováno po skončení rozpočtového roku. 

V rámci plánovacího procesu pro další účetní období kontroluje ředitelka plánovaný 

„rozpočet" nákladů a výnosů doplňkové činnosti příštího účetního období a to v členění do 

jednotlivých měsíců. V průběhu roku porovnává vývoj plánu se skutečností a v případě 

potřeby učiní potřebná opatření. Čtvrtletní i celoroční výkaz zisku a ztrát se sestavuje 

v členění za hlavní a doplňkovou činnost. 

V souvislosti s provozováním doplňkové činnosti je organizace povinna účtovat 

v rámci doplňkové činnosti i o dalších skutečnostech. Jde o časové rozlišování nákladů a 

výnosů, vč. tvorby dohadných položek. 

Organizace, v souladu s možností danou ZDP v § 20, snižuje základ daně a tak 

zvyšuje objem prostředků k vlastnímu použití. V rámci sestavení daňového přiznání provede 

nejdříve organizace transformaci účetního výsledku hospodaření, zjištěného odděleně od 

hlavní činnosti pouze za doplňkovou činnost, na daňový základ (zohledňuje se případný 

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, vylučují se daňově neuznatelné náklady, základ 

daně se snižuje o daňovou ztrátu předchozích období). Následně až takto zjištěný základ daně 

organizace snižuje dle § 20 odst. 7 o 30 %, maximálně však o Kč 1 mil. V případě, že 30%ní 

snížení činí méně než Kč 300 tis., odečítá organizace od základu částku 300 tis., maximálně 

však do výše základu daně (tzn. ke zdanění může zbýt „nula"). Prostředky získané takto 

dosaženou úsporou na dani je organizace povinna použít zpětně ke krytí nákladů v rámci 

hlavní činnosti ve třech následujících letech. Tzn. uvedenou úsporu organizace převádí do 

rezervního fondu, z něhož v roce následujícím (ne tedy v roce dosažení úspory) může provést 

použití těchto prostředků na snížení nákladů hlavní činnosti (činností, které nejsou předmětem 

daně z příjmů). 

V dne 
ředitel ZUŠ 
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12.8 Příloha č.8 Příloha k účetní závěrce 

Příloha k účetní závěrce 
Základní umělecká škola 

IČ: 111111111 
DIČ: CZl 1111111 

A.Obecné údaje 
název účetní jednotky: Základní umělecká škola 
sídlo: 
právní forma: příspěvková organizace 
zřizovatel: 
předmět činnosti: základní umělecké vzdělávání 
hospodářská činnost: příjmy z pronájmu 

pořádáni kulturních produkci, zábav a provozováni zařízeni sloužících 
k zábavě 

Pořádáni odborných kurzů a jiných vzdělávacích akci 

datum vzniku: 
statutární orgán: jmenovaný ředitel školy 
organizační struktura: 

Zaměstnanci: 
přepočtený počet: 
výše osobních nákladů: Kč 
poskytnuté půjčky: žádné 

B.llčetní metody a účetní zásady 
1 ) způsob ocenění zásob, HIM - v pořizovacích cenách dle metodických pokynů vnitropodnikové 

normy. 
2) Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen - náklady na dopravné dle 

metodických pokynů vnitropodnikové normy 
3) způsob odepisováni stanoven podle §26-31 zákona Č586/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů. 
4) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: stanoven dle § 24 odsl.2 zákona č.563/1991 Sb. 

ve zněni pozdějších předpisů v příslušných kurzech platných v den operace dle pokynů 
vnitropodnikové normy 

C.Informace k účetním výkazům 
I ) Pohledávky 

po lhůtě splatnosti - dle inventurniho soupisu nejsou 
2) Vlastni jmění 

fond majetku -Kč 
FKSP " -Kč 
fond rcprodukce(investiční) -Kč 
fond rezervní -Kč 
fond odměn -Kč 
jiné finanční fondy -Kč 

3) Závazky 
po lhůtě splatnosti - dle inventurniho soupisu nejsou 

V dne. 
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12.9 Příloha č.9 Výkaz zisku a ztráty 

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASl. Datum tisku: 05.02.2008 čas: 00.27 

Příloha 1.2 k vyhlášce t. 505K002 Sb 
ve zněni pozdějších předpisu 
s účinnosti pro organizační sloiky V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y — 
státu, státní fondy, územní 
samosprávné celky a příspěvkové ( v t i s - K č n a d v , ě desetinná mista ) 
organizace 

s e s t a v e n ý k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 7 

Název organizace: ZU5 

OKEČ: 8 0 4 2 2 0 Sídlo; 
Právní forma: p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e 

učet N á z e v p o l o ž k y pol. 
Č i n n o s t 

učet N á z e v p o l o ž k y pol. N á z e v p o l o ž k y 
číslo hlavní hospodářská 

501 spotřeba materiálu 1 648.50 12.09 

502 spotřeba energie 2 72.17 0 59 

503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 
504 prodané zboží 4 
511 opravy a udržování 5 81.81 

512 cestovné 6 16 29 

513 náklady na reprezentaci 7 19.53 

518 ostatní služby 8 40342 5.23 

521 mzdové náklady 9 5 124.64 93.04 

524 zákonné sociální pojištěni 10 1 793.24 

525 ostatní sociální pojištěni 11 
527 zákonné sociální náklady 12 102.18 

528 ostatní sociální náklady 13 
531 daň silniční 14 
532 daň z nemovitostí 15 
538 ostatní dané a poplatky 16 
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 
642 ostatní pokuty a penále 18 
543 odpis pohledávky 19 
544 úroky 20 
545 kurzové ztráty 21 
546 dary 22 
548 manka a škody 23 
549 jiné ostatní náklady 24 34 66 

551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 89.89 

552 zůstatková cena prodaného dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku 26 
553 prodané cenné papíry a podíly 27 
554 prodaný materiál 28 
556 tvorba zákonných rezerv 29 
559 tvorba zákonných opravných položek 30 

Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 8 386 33 110.95 
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učet N á z e v p o l o ž k y 
poi. Č i n n o s t 

učet N á z e v p o l o ž k y 
čislo h l avn i h o s p o d á ř s k á 

601 tržby za vlastní výrobky 32 

602 tržby z prodeje služeb 33 1 126.30 188.90 

604 tržby za prodané zboži 34 9 31 

611 zména stavu zásob nedokončené výroby 35 1.50 

612 změna stavu zásob polotovarů 36 

613 změna stavu zásob výrobků 37 

614 zména stavu zvířat 38 

621 aktivace materiálu a zboži 39 

622 aktivace vnitroorganizačních služeb 40 

623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 

624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 

642 ostatní pokuty a penále 44 

643 platby za odepsané pohledávky 45 

644 úroky 46 19.02 

645 kurzové zisky 47 

648 zúčtování fondů 48 25.00 

649 jiné ostatní výnosy 49 

651 tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 50 

652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 

653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 

654 tržby z prodeje materiálu 53 

655 výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 

656 zúčtování zákonných rezerv 55 

659 zúčtováni zákonných opravných položek 56 

691 příspěvky a dotace na provoz 57 7 133.87 

Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 8 305.69 198.21 

Výsledek hospodafení před zdanéním rozdíl položek 58 - 31 59 -80.64 87.26 

591 daň z příjmů 60 

595 dodatečné odvody dané z příjmů 61 

Výsledek hospodařeni po zdaněni položka 59 - 60 - 61 62 -80.64 87.26 

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis odpovědné osoby 
osoby. za sestaveni: 

Okamžik sestaveni: Telefon 
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12.10 Příloha č.10 Vzor kalkulace pronájmů 

(převzato se svolením autora z „PaedDr. Jan Mikáč, metodické materiály KARTOTÉKA" 
Chládkova 27c, 616 00 Brno, tel 604 843 333, fax/zázn. 549 246 628, 
www.volny.cz/jan.mikac,ian.mikac@volny.cz) 

Kalkulace nákladů při pronájmech místností školy 

Počet dnů provozu školy během roku 208 
Počet hodin provozu školy denně 13 
Počet hodin provozu školy ročně 2704 
Vytápěná/úklidová plocha školy 5151 
Pronajímaná plocha 340 

na 1 hod procent. např.nájem 
provozu podíl 5000 

třídy 
Náklady 2004 elektřina 175238 4 1,6 82 Kč 
předchozího roku voda 159392 4 1 75 Kč 

plyn 609497 15 6 286 Kč 
čisticí 18074 0 0,2 8 Kč 
opravy 252498 6 2,4 119 Kč 
vybavení 120000 3 1,1 56 Kč 
mzdy 880045 21 8 413 Kč 

Náklady celkem 2214744 54,1 

sjednaný hod. 
pronájem 260 

výnos 206 79 3960 Kč 
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12.11 Příloha č . l l Motivační dopis a dotazník pro ředitele 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

v letošním roce dokončuji své studium školského managementu na PedF UK 
v Praze a tématem mé bakalářské práce je zdánlivě okrajové téma - doplňková činnost 
v ZUŠ. 

Protože DČ nepovažuji pouze za způsob, jak získat další potřebné finance, ale 
i za možnost, jak lépe využít materiální a personální potenciál školy, jak se odlišit 
od ostatních konkurentů, jak se zviditelnit ve svém regionu, obracím se na Vás 
s prosbou o vyplnění dotazníku, abych zjistila, jak na věc nahlížíte Vy, nebo např. jestli 
Vás zřizovatel v této oblasti podporuje. Dotazník je určen všem školám, budu vděčná 
za Vaše názory, ikdyž DČ neorganizujete. Podobné dotazníky dostanou také zřizovatelé, 
abychom zjistili, jak se na věc dívají oni. 

Doufám, že získám spoustu inspirativních a užitečných informací 
a zkušeností. Pokud budete mít zájem zjistit, co všechno podnikají ZUŠ z celé 
republiky, velmi ráda výsledky dotazníkového šetření předám. 

Vlasta Blažková 
ZUŠ F.A.Šporka 
Školní náměstí 906 
289 22 Lysá nad Labem 
zus.lysa@iol.cz 

Děkuji za pochopení a s vírou 
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Dotazník ředitelé 

Zřizovatel kraj obec soukromý jiný 

Ředitel ZUŠ je* žena muž 
Máte ve své zřizovací listině povolen alespoň jeden druh doplňkové činnosti?* 
•označte, prosím, jakýmkoli způsobem správnou odpověď ANO NE 

Pokud jste odpověděli NE, odpovězte, prosím, na otázky č.l - 3, a také na všechny, ke kterým se chcete vyjádřit. 

Pokud jste odpověděli ANO, odpovězte, prosím, na všechny pro Vás důležité otázky 

Hudební nástroje půjčuje vaše škola zdarma - A, či za úhradu jako pronájem věcí movitých - B?* 

A B 

Váš názor označte, prosím, písmenem x v patřičném políčku, 
popř. označením odpovědi ANO - NE ano 

spíše 
ano spíše ne ne 

1 
Naše škola má zájem o povolení doplňkové činnosti 
( popř.dalších oblastí DČ) 

2 
Naše škola má ve své hlavní činnosti povolenu i 
jinou náplň než pouze základní umělecké vzdělávání 

3 
Považuji organizování DČ za zbytečnou práci navíc 
při již tak dost náročné práci ředitele školy 

4 
Zřizovatel bez problémů povoluje ZUŠ oblasti DČ, o 
které požádá 

5 
Zřizovatel poskytuje škole metodickou pomoc v 
oblasti DČ 

6 Organizujeme DČ na základě podnětů veřejnosti 

7 
Považuji DČ za příležitost k lepšímu využití 
materiálních a personálních možností školy 

8 

Považuji DČ za příležitost k lepšímu kulturnímu 
vyžití žáků i veřejnosti v regionu, k rozšíření 
vzdělávacích možností, k dalším aktivitám... 

9 
Provoz školy mi umožňuje pověřit vedením DČ 
jiného zaměstnance 

10 
Myslím si, že účast na DČ může být motivátorem 
pro pedagogy z hlediska finančního ohodnocení 

11 

Myslím si, že účast na DČ může být motivátorem 
pro pedagogy z hlediska profesního rozvoje a 
seberealizace 

12 

Domnívám se, že možnost účastnit se DČ vede k 
větší zainteresovanosti pedagogů na kvalitě práce 
školy 

13 
Domnívám se, že výběr pracovníků pro DČ může 
?ýt motivující i pro ostatní kolegy 
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14 Pedagogický sbor vnímá DČ školy kladně 

15 
Pro školuje nejpodstatnější výhodou finanční zisk 
z DČ 

16 
Pro školuje podstatnou výhodou DČ možnost 
podnikat aktivity, které nedovoluje hlavní činnost 

17 
Pro zřizovatele je podstatným hodnotícím kritériem 
zisk z DČ 

18 
Jsem za organizaci DČ finančně oceněn/a navíc 
nad obvyklou míru 

19 

Jsem k organizaci DC motivován/a jiným 
způsobem např. veřejným uznáním, pochvalou, 
spokojeností rodičů... 

20 
Uveďte, prosím oblasti DČ, které máte povoleny ve 
zřizovací listině 

21 
Škola provozuje DČ na základě živnostenského 
oprávnění ANO NE 

22 Škola je zapsána v Obchodním rejstříku ANO NE < 
V! 23 Škola je plátcem DPH ANO NE 
< 

V! 

24 
DČ je v naší škole zabezpečena pouze vlastními 
zaměstnanci ANO NE 

a 

N< 

25 
DČ je prováděna na základě dohody o provedení 
práce, dohody o pracovní činnosti ANO NE 

• 
• — • 

26 Práce je prováděna v rámci úvazku jako jeho část ANO NE 

27 DČ ie prováděna na základě smlouvy o dílo apod.. ANO NE 

28 Další Vaše zkušenosti, připomínky, postřehy 

Děkuji Vám, že jste došel/la až sem!! 
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12 .12 P ř í l o h a č . 1 2 G r a f y 

Graf ické znázornění výs ledků dotazníkové šetření - ředitelé 

Počet oslovených / zúčastněných škol Muži / ženy 

n e z u 
č a s t 
78% 

z u c a 

e g s " 2 « 

/ 

Naše škola má zájem o povolení 
doplňkové činnosti (popř.dalších oblastí 
DČ) 

Naše škola má ve své hlavní činnosti 
povolenu i jinou náplň než pouze základní 
umělecké vzdělávání 

Považuji organizování DČ za zbytečnou 
práci navíc při j iž tak dost náročné práci 
ředitele školy 

Zřizovatel bez problémů povoluje ZUŠ 
oblasti DČ, o které požádá 

Ne Sp 
39% ne 

18% 

Sriíěe 
Ano 
37% 

Zřizovatel poskytuje škole metodickou 
pomoc v oblasti DČ 

Organizujeme DČ na základě podnětů 
veřejnosti 

Ano Spíše 
17%~\ Ano 

14% 
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Považuji DČ za příležitost k lepšímu 
využití materiálních a personálních 
možností školy 8 

Považuji DČ za příležitost k lepšímu 
kulturnímu vyžití žáků i veřejnosti v 
regionu, k rozšíření vzdělávacích možností, 
k dalším aktivitám... 

Spíše Ne 
ne 18% 

13% — A n o 
147% 

Provoz školy mi umožňuje pověřit 
vedením DČ jiného zaměstnance 10 

Myslím si, že účast na DČ může být 
motivátorem pro pedagogy z hlediska 
finančního ohodnocení 

11 

Myslím si, že účast na DČ může být 
motivátorem pro pedagogy z hlediska 
profesního rozvoje a seberealizace 12 

Domnívám se, že možnost účastnit se DČ 
vede k větší zainteresovanosti pedagogů na 
kvalitě práce školy 

13 

Domnívám se, že výběr pracovníků pro 
DČ může být motivující i pro ostatní 
kolegy ___ 14 Pedagogický sbor vnímá DČ školy kladně 

Ne 
20% 
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15 
Pro školuje nejpodstatnější výhodou 
finanční zisk z DČ 16 

Pro školuje podstatnou výhodou DČ 
možnost podnikat aktivity, které 
nedovoluje hlavní činnost 

17 
Pro zřizovatele je podstatným 
hodnotícím kritériem zisk z DČ 18 

Jsem za organizaci DČ finančně oceněn/a 
navíc nad obvyklou míru 

Spíše 
Ano 

ne 
17% 

19 

Jsem k organizaci DČ motivován/a 
jiným způsobem např. veřejným 
uznáním, pochvalou, spokojeností 
rodičů... 21 

Škola provozuje DČ na základě 
živnostenského oprávnění 

Ano Spíše 
10% Ano 

26% 

22 Škola je zapsána v Obchodním rejstříku 23 Škola je plátcem DPH 
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24 
DČ je v naší škole zabezpečena pouze 
vlastními zaměstnanci 25 

DČ je prováděna na základě dohody o 
provedení práce, dohody o pracovní 
činnosti 

Ne 
30% Ano Ano 

70% 

fe— 

67% 

26 
Práce je prováděna v rámci úvazku jako 
jeho část 2 7 

DČ je prováděna na základě smlouvy o dílo 
apod.. 

Ano 

C D " 

55% 

Ano Ano 

C D " 

55% Ne 
91% 
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12.13 Příloha č.13 Motivační dopis a dotazník pro zřizovatele 

Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás jako na zástupce zřizovatele základní umělecké školy 
se žádostí o pomoc při dotazníkovém šetření, které se týká doplňkové činnosti ZUŠ. 
Dokončuji své studium Školského managementu na Pedf UK v Praze a doplňková 
činnost je námětem mé bakalářské práce. Považuji DČ za dobrý způsob, jak přilepšit 
školnímu rozpočtu, lépe využít lidské i materiální zdroje a poskytnout regionu i další 
služby než jen umělecké vzdělávání, prosím proto o vyplnění krátkého dotazníku, 
ze kterého, jak doufám, zjistím, jaké podmínky ředitelé škol v této oblasti mají, a jak 
jich využívají. 

Pokud budete chtít vědět, jak podnikavé ZUŠky jsou, ráda předám i výsledky 
dotazníkového šetření, které paralelně probíhá ve školách. 

Jestliže tato oblast nespadá do Vaší kompetence, prosím o předání do patřičných 
rukou. 

Děkuji za pochopení a věřím, že i Vy budete chtít zjistit, jak na tom ZUŠky jsou. 

Vlasta Blažková 
ředitelka školy 
ZUŠ F.A .Šporka 
Školní náměstí 906 
289 22 Lysá nad Labem 
zus.lysa@iol.cz 
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Dotazník k doplňkové činnosti ZUŠ - zřizovatelé 

Zřizovatel * kraj obec soukromý jiný 

Má/mají Vámi zřizovaná/né ZUŠ ve zřizovací listině povolen alespoň jeden druh doplňkové 
činnosti?* 

* nehodící se škrtněte nebo jakýmkoli způsobem označte správnou odpověď ANO NE 

Pokud jste odpověděli NE, vyplňte, prosím, pouze otázky č.l - 3 

Odpověď označte křížkem x 

ano 
spíše 
ano spíše ne ne 

1 
ZUŠ projevují velký zájem o povolení možnosti 
DČ 

2 

Zřizovatel považuje DČ za vhodnou z hlediska 
lepšího využití materiálních a personálních 
možností ZUŠ 

3 

Námi zřizované ZUŠ mají v hlavní činnosti 
povolenu i jinou náplň než základní umělecké 
vzdělávání 

3 
Zřizovatel obvykle povoluje ZUŠ oblasti DČ, o 
které požádají 

4 Zřizovatel sám dává podnět k organizaci DČ 

5 
Pro zřizovatele je podstatným hodnotícím 
kritériem zisk z DČ 

6 
Mají ZUŠ v případě většího zisku z DČ nařízen 
odvod do rozpočtu zřizovatele? 

7 
Ředitelé ZUŠ organizující DČ jsou za tuto práci 
finančně oceňováni nad obvyklou míru 

8 
V účetnictví školy se často vyskytují nedostatky 
v účtování DČ 

9 
Poskytujeme školám metodickou pomoc v 
oblasti DČ 

10 Další Vaše zkušenosti, připomínky, postřehy 

Děkuj i V á m za vyp lněn í dotazníku! ! 
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12.14 Příloha č.14 Srovnání výsledků některých otázek 

ředitelé zř izovate lé 
Považuji DČ za příležitost k lepšímu využití materiálních 

a personálních možností školy 

Zřizovatel bez problémů povoluje ZUŠ oblasti DČ, o které požádá 
Spíše 

ne 
ipinc 

Pro zřizovatele je podstatným íodnotícím kritériem zisk z DČ 

Ředitelé ZUŠ organizující DČ jsou za tuto práci 
finančně oceňováni nad obvyklou míru 

3 IVk 
Poskytujeme školám metodickou pomoc v oblasti PC 

•pu 
ne 

Spíše 
Ano 

Ne 
7 9 « 

•no 
13» 

•no 

•no 
H»lt 
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Celkové počty odpovídajících na jednotlivé otázky 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

55 58 60 

35 36 3 3 „ _ 36 
40 40 3 9 40 4 2 41 

34 35 

25 
30 29 3 1 

23 23 23 2 0 2 1 22 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 

Podklady pro grafické znázornění 
Výsledky úvodních otázek 

kraj obec soukr. 

Zřizovatel 33 30 2 65 

žena muž 

Žena - Muž 23 42 65 

ANO NE 

Doplňková činnost ANO-NE 25 40 65 

zdarma pronáj. 

Hudební nástroje zdarma - pronájem 21 29 50 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

65 65 65 
50 

Zřizovatel Zena - Muž Doplňková činnost 
ANO-NE 

Hudební nástroje 
zdarma - pronájem 

Další grafy neobsazené v práci 

DČ 
Ne 

62% 

DČ 
Ano 
38% 

Hudební nástroje 

pron 
45% 

zdar 
32% 



Výsledky otázek v dotazníku - ředitelé 

a n o 
spíše 
a n o 

spíše 
ne ne celkem 

1 Naše škola má zájem o povolení doplňkové činnosti (popř.dalších oblastí DČ) 14 7 21 13 55 

2 
Maše škola má ve své hlavní činnosti povolenu i jinou náplň než pouze základní 
umělecké vzděláváni 11 1 1 45 58 

3 
Považuji organizování DČ za zbytečnou práci navíc při již tak dost náročné 
práci ředitele školy 9 17 11 23 60 

4 Zřizovatel bez problémů povoluje ZUŠ oblasti DČ, o které požádá 14 13 1 7 35 

5 Zřizovatel poskytuje škole metodickou pomoc v oblasti DČ 6 5 5 20 36 

6 Organizujeme DČ na základě podnětů veřejnosti 1 5 6 21 33 

7 
Považuji DČ za příležitost k lepšímu využití materiálních a personálních 
možností školy 21 7 5 7 40 

8 
Považuji DČ za příležitost k lepšímu kulturnímu vyžití žáků i veřejnosti v 
regionu, k rozšíření vzdělávacích možností, k dalším aktivitám... 19 10 4 7 40 

9 Provoz školy mi umožňuje pověřit vedením DČ jiného zaměstnance 4 3 8 21 36 

10 
Myslím si, že účast na DČ může být motivátorem pro pedagogy z hlediska 
finančního ohodnocení 10 13 8 8 39 

11 
Myslím si, že účast na DČ může být motivátorem pro pedagogy z hlediska 
profesního rozvoje a seberealizace 11 15 6 8 40 

12 
Domnívám se, že možnost účastnit se DČ vede k větší zainteresovanosti 
pedagogů na kvalitč práce školy 11 13 10 8 42 

13 
Domnívám se, že výběr pracovníků pro DČ může být motivující i pro ostatní 
kolegy 8 13 12 8 41 

14 Pedagogický sbor vnímá DČ školy kladně 2 13 6 4 25 

15 Pro školu je nejpodstatnčjší výhodou finanční zisk z DČ 10 9 4 11 34 

16 
Pro školu je podstatnou výhodou DČ možnost podnikat aktivity, které 
nedovoluje hlavní činnost 15 6 6 8 35 

17 Pro zřizovatele je podstatným hodnotícím kritériem zisk z DČ 8 3 5 14 30 

18 Jsem za organizaci DČ finančně oceněn/a navíc nad obvyklou míru 0 0 6 23 29 

19 
Jsem k organizaci DČ motivován/a jiným způsobem např. veřejným uznáním, 
pochvalou, spokojeností rodičů... 3 8 3 17 31 

20 Seznam činností ZUŠ - není možno statisticky zpracovat 

ANO NE celkem 

21 Škola provozuje DČ na základě živnostenského oprávnění 6 17 23 

22 Škola je zapsána v Obchodním rejstříku 11 12 23 

23 Škola je plátcem DPH 3 20 23 

24 DČ je v naší škole zabezpečena pouze vlastními zaměstnanci 14 6 20 

25 
DČ je prováděna na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní 
činnosti 7 14 21 

26 Práce je prováděna v rámci úvazku jako jeho část 1C 12 22 

27 DČ je prováděna na základě smlouvy o dílo apod.. 2 20 22 



Výsledky v jednotlivých dotaznících - ředitelé 

Legendy 
kraj 
obec 

soukromý 

Úvodní otázky pro 

ANO 

NE 
ANO 
SPÍŠE ANO 
SPÍŠE NE 
NE 

všechny fedtele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Zřizovatel 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 I 1 1 1 1 1 2 1 2 
Žena - Muž 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
DČ ANO - NE 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
Hudební nástroje 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

Otázky 
1 3 3 1 4 1 3 3 2 1 4 1 4 4 3 1 3 1 2 1 2 4 2 2 1 4 3 
2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 1 
3 2 2 4 4 3 4 2 1 3 4 1 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 1 3 3 4 1 2 4 
4 1 4 2 2 4 1 1 1 1 2 2 4 2 1 
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 2 4 2 2 4 3 4 4 
6 4 4 4 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 
7 3 1 1 2 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 4 1 
8 4 1 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1 
9 4 4 4 2 3 3 1 4 4 1 4 3 3 3 4 4 1 4 4 
10 3 2 2 2 1 3 2 4 4 1 1 4 4 2 1 3 2 3 2 1 1 
11 4 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 
12 4 2 4 2 1 2 3 2 4 2 4 1 2 1 1 3 2 3 1 2 1 3 
13 4 2 4 1 2 3 3 4 2 1 4 2 2 2 1 3 2 3 1 3 1 4 
14 3 2 2 2 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 
15 4 2 1 4 4 1 4 1 2 1 4 1.5 2 2 2 1 
16 4 1 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 1 
17 4 3 2 3 1 4 3 1 4 1.2 2 3 4 4 1 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

19 4 4 2 2 4 4 2 3 2 1 4 1 1 4 

20 - druhy činností 
21 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 
22 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
23 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
24 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 
25 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 
26 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
27 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
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Dotazníkové šetření - zřizovatelé 

Výsledky úvodních otázek 

kraj obec soukr. celkem 

zřizovatel 6 50 0 56 

Ano Ne XXX 

mají - nemají DČ 39 17 XXX 56 

Výsledky otázek z dotazníku 

Spíše Spíše 
Ano ano ne Ne celkem 

1 ZUŠ projevují velký zájem o povolení možnosti DČ 7 11 17 13 48 

2 
Zřizovatel považuje DČ za vhodnou z hlediska lepšího využití 
materiálních a personálních možností ZUŠ 26 15 5 4 50 

3 
Námi zřizované ZUŠ mají v hlavní činnosti povolenu i jinou náplň než 
základní umělecké vzdělávání 20 3 1 28 52 

4 Zřizovatel obvykle povoluje ZUŠ oblasti DČ, o které požádají 23 19 0 0 42 

5 Pro zřizovatele je podstatným hodnotícím kritériem zisk z DČ 10 8 15 9 42 

6 
Mají ZUŠ v případě většího zisku z DČ nařízen odvod do rozpočtu 
zřizovatele? 1 1 3 36 41 

7 
Ředitelé ZUŠ organizující DČ jsou za tuto práci finančně oceňováni 
navíc nad obvyklou míru odměn za další mimořádné úkoly 11 5 8 16 40 

8 V účetnictví školy se často vyskytují nedostatky v účtování DČ 3 0 8 29 40 

9 Poskytujeme školám metodickou pomoc v oblasti DČ 14 7 7 10 38 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet odpovídajících na jednotlivé otázky 

48 50 52 

42 42 41 40 40 38 

— — — P - ^ i — i — T 



Výsledky v jednotlivých dotaznících - zřizovatelé 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

zřizovatel 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
mají DČ _ 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 

1 
ZUS projevují velký zájem o povolení 
možnosti DČ 2 4 3 3 1 2 2 3 4 3 2 3 3 4 3 4 1 1 4 3 

2 
lepšího využití materiálních a personálních 
možností ZUŠ 1 2 3 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 

3 
povolenu i jinou náplň než základní umělecké 
vzdělávání 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 

4 
Zřizovatel obvykle povoluje ZUŠ oblasti DČ, 
o které požádají 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 

5 
Pro zřizovatele je podstatným hodnotícím 
kritériem zisk z DČ 2 2 3 2 2 3 1 2 2 3 4 3 3 1 4 4 

6 
Mají ZUŠ v případě většího zisku z DČ 
nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele? 4 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

7 
Ředitelé ZUŠ organizující DČ jsou za tuto 
práci finančně oceňováni nad obvyklou míru 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 4 4 4 3 3 

8 
V účetnictví školy se často vyskytují 
nedostatky v účtování DČ 4 1 4 1 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

9 
Poskytujeme školám metodickou pomoc v 
oblasti DČ 1 4 2 1 1 1 1 4 2 3 4 3 3 4 1 
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