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Resumé 

Práce se zabývá charakteristikou finančního řízení školských zařízení v současných 

ekonomických podmínkách. Práce je zaměřena na aplikaci vybraných ustanovení daňových a 

účetních předpisů, které se v praxi školských zařízení jeví jako problematická. U jednotlivých 

daní autor charakterizuje vznik daňové povinnosti, předmět daně, povinnost platit daň a podat 

daňová přiznání a moţnosti osvobození od daně pro školská zařízení.  V dotazníkovém šetření 

byla získána data vypovídající o zatíţení řídících pracovníků škol v segmentu řízení 

finančního managementu škol a o vztahu k orgánům státní správy spravujícím veřejné 

finance. 
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Minář, Petr: School Financial Management – Tax and Accounting Issues. /The  bachelor 

work/. Prague: 2009. Charles University in Prague. Faculty of Education. Work supervisor: 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 

 

 

 

The Summary  

 

The work deals with the financial management specification of school institutions under the 

current economic conditions. The work focuses on the application of selected tax and 

accounting provisions, which seem to be doubtful in the work experience of school 

institutions. Regarding particular levies, the author features tax liability occurence, tax issue, 

duty to pay the tax and to submit the tax report and  tax-exemption potentialities for school 

institutions. Through the questionnaire search, the author got  the data stating the school 

managing executives load, the relation to state administration bodies administering public 

finance and critical features and risks concerning school management in the financial field. 
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ÚVOD 

 V předloţené bakalářské práci charakterizuji problematiku finančního řízení škol a 

školských zařízení, a to v části daňové a účetní problematiky fungování těchto neziskových 

subjektů. Častá změna právních předpisů u nás se negativně odráţí v právní jistotě řídících 

pracovníků ve školství a přináší značná rizika při řešení a aplikaci neustále měnících se 

zákonů a vyhlášek. 

  Základní metodou při tvorbě této práce byla kritická analýza zákonných norem a 

odborné literatury zabývající se problematikou účetnictví a daní se zaměřením na neziskové 

organizace. Na základě analýzy dokumentů bude zpracován výběrový přehled, který bude 

charakterizovat problematické segmenty procesu účetnictví a aplikace daňových předpisů do 

kaţdodenní činnosti škol. 

  V aplikační části práce bude realizováno krátké dotazníkové šetření mezi řediteli 

základních škol na území okresu Trutnov. Zjišťované výsledky budou zaměřeny na časové 

zatíţení řídících pracovníků škol v souvislosti s finančním a ekonomických řízením, budou 

dále zjišťovat úroveň spolupráce s dalšími orgány státní správy a nakonec budou zjišťovány 

informační zdroje, z kterých čerpají řídící pracovníci informaci z účetní a daňové oblasti. 

Dotazníkové šetření bude realizováno podle obecných metodologických pravidel pro 

dotazníkové výzkumy, i kdyţ omezený počet respondentů dává tomuto šetření spíše charakter 

zjišťování či sondáţe problémů. V dotaznících budou respondentům předkládány 

neparametrické otázky a otevřené otázky, frekvence odpovědí respondentů bude 

charakterizována čítáním. 

 

Ve své práci pouţívám běţně známé zkratky jako např. DPFO = daň z příjmů fyzických 

osob, DPH = daň z přidané hodnoty, PO = příspěvková organizace, DAP = daňové přiznání, 

MF ČR = Ministerstvo financí ČR, FO = fyzická osoba, MŠMT = Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR, . 

Příslušné zákony a další právní normy jsem získal z databáze daňových zákonů na CD – 

ALFA CD firmy SOFTBOOKS, které jsem vlastníkem legální licence. 
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FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

 Finanční management školy – téma, které je dnes často diskutováno a které nabývá na 

významu v souvislosti s principy trţní ekonomiky, s poţadavky zřizovatelů škol či principy a 

podmínkami uplatňovanými v Evropské unii. Tím se mění i role škol v současné ekonomice 

na konkurenceschopné subjekty, které disponují takovými atributy jako je marketing 

management ve všech rovinách, efektivní finanční řízení zaloţené nejenom na správě 

přidělených finančních zdrojů, ale na jejich aktivním vyhledávání, na efektivní distribuci 

finančních prostředků v organizaci, správě zdrojů, efektivní kontrole, aj. Současným trendem 

je, ţe na základě tohoto přístupu se v současné době rozdíly v ekonomice a managementu 

ziskového a neziskového sektoru obecně zmenšují, protoţe hranice mezi oběma sektory se 

postupně vytrácí.  

 Úkolem finančního managementu školy je poskytnout přehled o její finanční situaci a 

o finančních tocích v  hospodaření organizace, zajistit dostatečné ekonomické zdroje a 

efektivně je vyuţívat. Finanční management tak na jedné straně řeší problém zdrojů, jejich 

získávání a na straně druhé otázku jejich efektivního vyuţívání a správy.  Základnu pro 

rozhodnutí operačního a strategického rozměru ruku v ruce s rozhodnutím finančním tvoří 

informace a informační systém školy. Ekonomické informace v oblasti finančního 

managementu tvoří základ tzv. informační soustavy školy¨. 

Stěţejními prvky informační soustavy jsou účetnictví spolu s rozpočetnictvím a kalkulacemi. 

Pešková
1

 charakterizuje účetnictví jako …uspořádanou soustavou informací, která 

v peněţním vyjádření zachycuje, měří a hodnotí hospodářskou činnost školy. Jeho znaky jsou 

systematičnost a nepřetrţitost zápisů, jednotné peněţní vyjádření jevů a doloţení kaţdého 

zápisu účetním dokladem...  Rozpočetnictví z pohledu ředitele školy představuje významnou 

oblast informační soustavy, neboť mu zajišťuje naplňovat plánovanou činnost a dle skutečně 

realizovaných hospodářských operací vyjádřených v peněţních jednotkách v účetnictví 

provádět korekce s ohledem na stanovený plán. Rozpočet tak představuje jeden ze základních 

nástrojů finančního řízení školy. Oblast statistických výkazů a operativní evidence pak 

                                                 

1
 PEŠKOVÁ, R.: Finanční management školy.  
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doplňuje informace o školské organizaci a spolu s ostatními součástmi tvoří komplexní 

informační systém o finančním řízení organizace.  Systém pak dále doplňuje daňový reţim a 

specifické oblasti pro školství, jimiţ je zejména doplňková (jiná) činnost a fondové 

hospodaření, ale v rámci komplexního finančního řízení i oblast kontroly. 

 Jedním z úkolů finančního managementu ve školách je zajistit dostatek finančních 

prostředků pro naplňování cílů školských zařízení v rámci výchovy a vzdělání. To, ţe se jedná 

o úkol v trţním soutěţivém prostředí nelehký, dokazuje i zájem vedení škol o tuto 

problematiku. Školy tedy jako součást veřejných sluţeb při svém působení vyuţívají zdroje 

veřejné a zdroje soukromé, podrobněji zmíněné dále.  

 

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ŠKOLY  

 Školství jako veřejná sluţba je rozhodující měrou financována ze zdrojů veřejných, 

tzv. v rámci rozpočtové soustavy České republiky. Teorií veřejné správy a financováním se 

zabývá ve své monografii např. Peková
2
. Uvádí specifika financování školských zařízení, 

působnost orgánů měst a obcí ve financování školství, zabývá se problematikou normativů a 

shrnuje hlavní specifika financování školských zařízení. 

 Hospodaření s rozpočtovými prostředky z veřejných rozpočtů upravují rozpočtové 

zákony, jeţ stanovují pravidla pro hospodaření, stanovují sankce za porušení rozpočtové 

kázně a rozpočtová opatření. U nás je vyuţíván tzv. kombinovaný model fiskálního 

federalismu, tedy  snaha o zvýšení relativní soběstačnosti jednotlivých veřejných rozpočtů. 

 Při financování školství (obecně veřejných sluţeb) hraje rozhodující úlohu soustava 

veřejných rozpočtů, jako základní finanční zdroj. Funkce veřejného rozpočtu jsou: peněţní 

fond, bilance, finanční plán a nástroj veřejné politiky. Příjmy veřejných rozpočtů, tzv. fiskální 

příjmy rozlišujeme na nenávratné (daně, dávky, poplatky, příjmy z pronájmu a prodeje 

majetku) a návratné (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry). Výdaje 

veřejných rozpočtů dle funkce rozlišujeme na alokační (výdaje na zabezpečování veřejných 

statků – např. mzdy, platy, odvody, materiálové a provozní ze státního rozpočtu), redistribuční 

(peněţní transfery, dotace,…) a stabilizační, jejichţ cílem je ovlivnit poptávku po daném 

                                                 

2
 PEKOVÁ, J. – PILNÝ, J. – JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 
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zboţí. Pokud se týká rozpočtové skladby – třídění příjmů a výdajů, pak praxe vyuţívá 

následující členění (upraveno dle Peškové, 2007): 

Kapitolní, kde existuje 41 kapitol – správcem kapitoly školství je MŠMT a nese označení 

333. 

Druhové (daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté dotace a běžné výdaje, 

kapitálové výdaje, ostatní výdaje, programové financování). 

Funkční (existuje 6 skupin dle účelu – zemědělství a lesní hospodářství, průmysl a ostatní 

odvětví, služby pro obyvatele, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost a právní 

ochrana, veřejná správa a služby). 

 Financování školství se v oblasti financování z hlediska zdrojového výrazně od 

ostatních veřejných sluţeb neliší. V podstatě jsou rozlišovány dva druhy veřejných zdrojů: 

zdroje ze státního a zdroje z ostatních veřejných rozpočtů (krajů a obcí).  

 V současnosti je vyuţíván kombinovaný model řízení školství (léta 90. – model 

odvětvový), který kombinuje odvětvové (resortní řízení) s územním řízením. Pro nový systém 

je charakteristické, ţe dochází k přechodu pravomocí ze státu na samosprávné orgány (krajská 

zastupitelstva), tzv. odstátnění škol a školských zařízení a k zavedení vícezdrojového 

financování. Pokud se týká územního principu řízení v oblasti financování, pak dochází 

k přenesení odpovědnosti za část financování (investičních a ostatních neinvestičních výdajů) 

do přímé působnosti regionální samosprávy a k převedení zřizovatelských pravomocí do 

kompetencí nových krajů. Z tohoto tedy vyplývá povinnost krajů, a to krýt náklady spojené s 

provozem škol a školských zařízení z rozpočtů zřizovatelů (krajů).  

 Aplikací územního principu dochází ke sjednocení systému vícezdrojového 

financování škol veřejných i soukromých. Přímé náklady na vzdělávání dále garantuje stát. 

Znaky odvětvového modelu jsou jednak vlastní rozdělení přímých nákladů na vzdělávání 

(platy, zdravotní postiţení, výdaje na učební pomůcky, vzdělávání pedagogických 

pracovníků), jednak pravomoc MŠMT stanovit pravidla rozpisu rozpočtu prostředků pro 

jednotlivé kraje, provedení samotného rozdělení a pravomoc stanovit závazná pravidla 

rozpisu prostředků z úrovně kraje na školy, a to prostřednictvím kraje v přenesené působnosti. 

Odvětvový princip tak spočívá v normotvorné roli MŠMT v oblasti financování vůči 

krajským úřadům včetně pravomoci určit kriteria pro stanovení krajských soustav normativů.  
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Zdroje školy tedy tvoří zdroje státního rozpočtu, další veřejné rozpočty (kraj, obec) a také 

zdroje soukromé. Výdaje škol lze rozdělit na výdaje investiční (kapitálové), určené na 

pořízení či zhodnocení majetkových sloţek a výdaje neinvestiční. Tyto se dále dělí na výdaje 

neinvestičního charakteru přímé a provozní.  

 Další kategorií financí škol jsou ty, které nejsou kryty ze zdrojů veřejných, ať jiţ pro 

nedostatečnost veřejných zdrojů nebo z důvodu, kdy to neumoţňuje zákon (např. podíl úhrad 

nákladů na vzdělávání ve veřejných školách – učebnice nadstandardní,…). Z hlediska 

ekonomického by mělo být prioritou i ve školství definovat tzv. standard veřejné sluţby, který 

by jednoznačně určoval rozsah sluţby financované v rámci veřejného financování a 

nadstandard hrazený právě ze zdrojů soukromých. 

 Po vstupu České republiky do Evropské unie se naší společnosti naskytly nové 

moţnosti získávání finančních prostředků, a to z evropských fondů. Jedná se o získávání 

zahraničních finančních prostředků, kde jedním z nejvýznamnějších způsobů financování 

projektů veřejných i soukromých organizací jsou Strukturální fondy a Iniciativy EU.  Moţnost 

čerpání prostředků z EU existovala jiţ v předvstupním období, a to např. z ISPA, PHARE a 

SAPARD. Předvstupní nástroje Evropské unie byly určené pro kandidátské země, a to 

s omezením do doby přičlenění. V současné době jiţ probíhají nové nástroje regionální 

politiky EU, která je realizována prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudrţnosti a 

dalších finančních nástrojů. Základem pro pouţití fondů je strukturální politika EU, která 

v rámci celkové hospodářské politiky EU zaujímá dominantní postavení.  

 

PENĚŢNÍ FONDY ŠKOL
 

  Peněţní fondy tvoří příspěvkové organizace, jeţ se řídí zákonem č.218/2000 Sb., 

takto: 

- na základě přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření, případně dalších zdrojů 

 rezervní fond 

 fond reprodukce majetku (FRM) 

 fond odměn (FO) 

- na vrub nákladů v souladu s vyhláškou fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP)

  

 FKSP 
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Použití fondů  

  Pouţití fondů, s výjimkou FKSP, se účtuje ve prospěch účtu 648 – Zúčtování fondů. 

Z peněţních fondů ani z jiných svých prostředků nesmí příspěvková organizace poskytovat 

půjčky a úvěry. Stejně tak nesmí půjčky a úvěry přijímat, ani vystavovat směnky. Peněţní 

dary lze poskytnout pouze z  FKSP. Zůstatky fondů k 31. prosinci se převádějí do 

následujícího rozpočtového roku. 

 

REZERVNÍ FOND 

Prostředky tohoto fondu jsou evidovány na účtu 914 – Fond rezervní. Zdroje fondu jsou: 

 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 

 přijaté peněţní dary 

 peněţní prostředky poskytnuté ze zahraničí 

 

Použití fondu: 

 k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření (ztráty), 

 k úhradě sankcí (odvody za porušení rozpočtové kázně), 

 k doplnění fondu oběţných aktiv, který je zdrojem krytí oběţných aktiv příspěvkové 

organizace, zejména v případě potřeby zvýšení stavu oběţných aktiv v důsledku 

provozování jiné činnosti, 

 k úhradě zhoršených hospodářských výsledků vzniklých před nabytím účinnosti 

zákona č. 218/2000 Sb., tj. období před 1. 1. 2001, 

 k doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele, 

 k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady, 

 k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem 

zřizovatele na provoz lze RF pouţít v průběhu roku pouze v případě, ţe jeho pouţití 

bylo rozpočtováno jako sloţka výnosů, 
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 účelově určené peněţní dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí se pouţijí v souladu 

s jejich určením. 

 

FOND REPRODUKCE MAJETKU (FRM) 

Prostředky tohoto fondu jsou evidovány na účtu 916 – Fond reprodukce majetku. 

Hlavním zdrojem fondu jsou odpisy dlouhodobého majetku. Další zdroje tvoří: 

 příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (max. 25% z HV), 

 výnosy z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, tj. příjmy 

z prodeje sníţené o případné náklady s prodejem související, 

 dary a výnosy povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické 

zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

 výnosy z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve 

prospěch státu darem nebo děděním, 

 prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, 

 příděl z rezervního fondu – pouze výjimečně a pouze se souhlasem zřizovatele. 

Použití fondu: 

 na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného či 

nehmotného majetku, 

 doplňkový zdroj financování pořizování, oprav a udrţování hmotného a 

nehmotného majetku dlouhodobého i krátkodobého,  

 úhrada dodavatelských úvěrů na financování programů, přijatých se 

souhlasem ministerstva, 

 bezúplatný převod nemovitého majetku na organizační sloţku státu 

nebo jinou PO k souvisejícímu převodu částky odpovídající výši oprávek vytvořených 

k tomuto majetku. 

Nezajistí-li účetní jednotka ke dni sestavení řádné účetní závěrky krytí fondu reprodukce 

majetku finančními prostředky, sníţí tento peněţní fond o částku odpovídající rozdílu mezi 

výší fondu reprodukce a výší finančních prostředků určených na jeho krytí.  
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FOND ODMĚN 

Prostředky tohoto fondu jsou evidovány na účtu 911 – Fond odměn. 

Tvoří se: 

 přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. 

Hospodaření s tímto fondem se řídí nařízením vlády č. 447/2000 Sb., o usměrňování vše 

prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

v některých dalších organizacích a orgánech, veznění pozdějších předpisů. Z fondu odměn se 

hradí případné překročení prostředků na platy, jehoţ vše se zjišťuje pole nařízení vlády č. 

447/2000 Sb. 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

Prostředky tohoto fondu jsou evidovány na 912 – FKSP. Tvorbu, pouţití a způsob 

hospodaření s tímto fondem upravuje vyhláška MF vydaná ve sbírce zákonů pod č. 144/2002 

Sb. Podle ní jsou organizace i nadále povinny sestavovat rozpočet fondu a stanovit si zásady 

pro jeho pouţívání. 

Zdroje fondu: 

 základní příděl na vrub nákladů příspěvkové organizace v 2% z ročního objemu 

náklad zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a 

odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou 

v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech ţákům učilišť. Tento příděl je 

poskytován v průběhu roku zálohově a převod peněţních prostředků z běţného účtu 

příspěvkové organizace na samostatný účet fondu se provádí nejpozději do konce 

měsíce následujícího po měsíci, v němţ k tvorbě došlo. Vyúčtování se provede 

v rámci roční účetní závěrky podle skutečné výše vyplacených prostředků na platy, 

případně mzdy a ostatní plnění, 

 splátky půjček na bytové účely poskytnutých z fondu do konce r. 1992, 

 náhrada škody a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému 

z fondu, 

 peněţní a jiné dary určené do fondu, 
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 příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichţ provoz příspěvková 

organizace přispívá z fondu. 

 Fond lze pouţít na zařízení slouţící kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, 

včetně nákupu vitaminových prostředků a příspěvku na očkování proti chřipce, klíšťové 

encefalitidě a hepatitis A, dále na pořízení hmotného majetku, půjčky na bytové účely, 

stravování, rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, výměnné akce, sociální výpomoci a 

půjčky, penzijní připojištění, dary a příspěvek odborové organizaci, atd. na poskytnutí 

příspěvků z fondu nebo jiné plnění není právní nárok. Veškerá plnění z fondu, s výjimkou 

sociálních výpomocí, půjček a darů, jsou zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a 

bývalým zaměstnancům v důchodu poskytována nepeněţní formou. Peněţní prostředky fondu 

jsou uloţeny na samostatném bankovním účtu označeném předčíslím 107- …, účetně 

evidovány na účtu 243 – Běţný účet fondu kulturních a sociálních potřeb. Příjmem fondu 

nejsou bankovní úroky a také poplatky inkasované bankou nejsou výdajem fondu. Poplatky i 

úroky jsou součástí nákladů a výnosů hlavní činnosti příspěvkové organizace. 

HOSPODÁŘSKÁ (JINÁ, DOPLŇKOVÁ) ČINNOST ŠKOLY 

 Doplňkovou či jinou činnost školy lze definovat jako činnost, kterou příspěvková 

organizace provádí mimo svou činnost hlavní, za jejímţ účelem byla zřízena. Tato činnost 

nemůţe být provozována na úkor činnosti hlavní, pro kterou byla organizace zřízena – 

prvořadé pro školu je zajištění její hlavní činnosti. Pro účely vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. 

Doplňková činnost školy (dále DČ) se týká příspěvkových organizací zřízených obcemi a 

kraji. Základní právní předpis, který upravuje výkon DČ, je zákon č.250/2000 Sb., §27 odst. 2 

písm. g): 

„Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí 

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

svých zaměstnanců, tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje 

se odděleně“. 

Jiná činnost se týká (dále JČ) státních příspěvkových organizací. Základním právním 

předpisem, který upravuje výkon jiné činnosti, je zákon č. 218/2000 Sb., §63 odst. 1: 
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„Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud příspěvková organizace 

vykonává jinou činnost, musí být její předmět a rozsah doplněn do zřizovací listiny před jejím 

započetím.“ 

Podmínky provozování doplňkové činnosti 

Všechny činnosti v rámci DČ a JČ musí být v souladu se ţivnostenským zákonem č. 

455/1991 Sb.., §2-4. Základním předpokladem k provozování DČ a JČ je ţivnostenský list. 

Všechny okruhy DČ a JČ musí být schváleny zastupitelstvem.  

Přestoţe to výslovně právní předpisy nestanoví, je doporučeno, aby PO zřízená obcí či krajem 

před prováděním doplňkové činnosti přijala rovněţ směrnici, podle které bude postupovat. 

 konkrétní druhy činností, které bude vykonávat, 

 rozsah doplňkové činnosti 

 podmínky, za jakých bude doplňková prováděna  

 evidenci pracovníků a odpracovaných hodin v rámci doplňkové činnosti 

 odměňování pracovníků v doplňkové činnosti 

 způsob rozdělení a účtování o nákladech a výnosech v doplňkové činnosti 

 vymezení majetku, který se bude k doplňkové činnosti pouţívat  

 kalkulace cen, apod. 

-  

Hospodaření v doplňkové a jiné činnosti 

Účetní vedení DČ a JČ musí být odděleno od činnosti hlavní. Oddělené účetnictví je 

poţadováno zejména z těchto důvodů: 

 na DČ a JČ příspěvkových organizací nesmí být pouţívány prostředky ze státního 

rozpočtu (zákon č. 218/2000 Sb., a zákon č. 250/2000 Sb.). V případě, ţe na DČ nebo 

JČ příspěvkových organizací jsou dočasně pouţity prostředky z hlavní činnosti, tyto je 

organizace povinna vrátit po ukončení kaţdého čtvrtletí, nejpozději však do konce 

kalendářního roku. 

 Příjmy z DČ a JČ podléhají podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, zdanění. 

„ Poplatníci vymezení v §18 odst. 3, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem 

podnikání, mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížen podle §34 dál snížit až 
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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.“ 

 Mzdové prostředky vyplacené za DČ nebo JČ se nezahrnují do závazného mzdového 

limitu školy. 

 Hospodaření organizace v rámci DČ nebo JČ nesmí být ztrátové. V případě, ţe je, 

znamená to, ţe je dotováno z prostředků hlavní činnosti. V případě příspěvkových 

organizací řízených státem je v případě ztráty postupováno dle zákona č. 218/2000 

Sb., §63 odst. 2: 

„ Jestliže je hospodářským výsledkem JČ k 30. 9. ztráta, je statutární orgán 

příspěvkové organizace povinen zajistit, aby byla do konce rozpočtového vyrovnána, 

nebo učinit opatření k ukončení JČ tak, aby v této činnosti nebylo pokračováno po 

skončení rozpočtového roku.“ 

 V případě příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji záleţí na dohodě 

organizace a zřizovatele. Jestliţe organizace v rámci DČ nebo JČ provozuje více činností, 

můţe být některá z nich ztrátová. Celkový výsledek hospodaření za DČ nebo JČ však 

musí být kladný. 
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ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ŠKOLY 

 

Základní právní normou této oblasti je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, jeţ se vztahuje na: 

 Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. 

 Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují 

jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. 

 Organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu. 

 Fyzické osoby, které podnikají nebo provozují jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů 

Účetní jednotky jsou přednostně povinny účtovat v podvojném účetnictví, kromě účetních 

jednotek splňujících podmínky dané §9 zákona o účetnictví. Zároveň pro neziskový sektor 

byly vydány vyhlášky Ministerstva financí, a to 

 č. 505/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 

organizačními sloţkami státu. 

 č.504/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví. 

 č.507/2002 Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

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

v soustavě jednoduchého účetnictví. 

Tyto vyhlášky představují nové předpisy, jimiţ Ministerstvo financí upravuje 

vybraná ustanovení zákona o účetnictví. Tyto právní normy představují specifika neziskového 

sektoru. Oblasti finančního managementu školy se dále týkají předpisy specifické po oblast 

školství, a to: 

 Zákon č. 218/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech republiky 

 Zákon č. 219/2000 Sb., v platném znění, o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích 

 Zákon č. 250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
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 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

 Zákon č. 306/1999 Sb., v platném znění, o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením 

 Zákon č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích 

 Zákon č. 129/2000 Sb., v platném znění, o krajích 

 Zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon 

 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

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

 Zákon o dani z příjmu č.586/1992 Sb. znění pozdějších předpisů poslední aktualizace 

č. 575/2002 Sb. 

 Potřeba vypracování vnitřních předpisů vychází ze zákonných norem a z vnitřních 

potřeb účetních jednotek. Vnitřní předpisy jsou normativní právní akty a musí pro svoji 

platnost splňovat určité právní a logické náleţitosti. Právo je uskutečňováno prostřednictvím 

zákonů, vyhlášek a vnitřních předpisů. V oblasti vnitřních předpisů pro vedení účetnictví  je  

struktura řídících aktů následující: 

1. zákon 

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

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

 

2. vyhláška 

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními 

samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami 

státu 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  
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3. vnitřní předpis (jednotlivé směrnice) vytvořené účetní jednotkou 

 

 Vnitřní směrnice, které musí mít účetní jednotka zpracovány a které vycházejí 

z ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a jiných zákonných norem jsou zejména 

směrnice a zabývají se následujícími oblastmi:   

 Oběh účetních dokladů 

 Podpisová oprávnění osob 

 Seznam účetních knih, číselných a dokladových řad 

 Způsob podepisování účetních dokladů 

 Účtový rozvrh 

 Odpisový plán pro reprodukci dlouhodobého majetku 

 Rozhodnutí účetní jednotky ve věci drobného dlouhodobého majetku 

 Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů 

 Postup při inventarizaci majetku 

 Vedení účetních knih 

 Poskytování osobních ochranných prostředků 

 Zásady pro pouţívání FKSP 

 Další účetní směrnice můţe účetní jednotka vydat v souladu se svými potřebami a 

specifiky své činnosti. Vnitřní předpisy musí reagovat na konkrétní činnosti a podmínky 

účetní jednotky a kaţdá účetní jednotka můţe  rozhodnout  nebo vymezit v rámci platných 

právních předpisů a podle svých vnitřních potřeb pravidla, postupy a organizaci práce.  

Vnitřní předpis musí být zpracován písemně a všichni pracovníci, kterých se vnitřní předpis 

týká, musí s ním být prokazatelně seznámeni.    

 Vnitřní předpis pro vedení účetnictví se skládá z jednotlivých směrnic, upravující 

jednotlivé oblasti problematiky účetní agendy konkrétní účetní jednotky. Jednotlivé směrnice 

určují: 

 Způsob provádění jednotlivých procesů v účetní jednotce 

 Funkční kompetence jednotlivých účastníků procesu zpracování účetních dokladů 
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 Vztahy jednotlivých účastníků procesu zpracování účetních dokladů 

 Účetní směrnice musí být zpracovány tak podrobně, aby umoţňovaly racionální 

průběh jednotlivých účetních operací a procesů v účetní jednotce.  

 Hlavním smyslem tvorby vnitřních předpisů pro vedení účetnictví je:
3
 …zajištění 

jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycení účetních operací… 

v účetní jednotce a… zajištění snadnějšího a jednoduššího postupu při kontrole účetnictví. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3
 KOVALÍKOVÁ, H.:  Jednoduchý průvodce základními vnitropodnikovými směrnicemi. 



 21 

ÚČETNICTVÍ ŠKOLY  

 Dalším základním nástrojem finančního managementu školy a jedním ze základních 

prvků informační soustavy školy je účetnictví. Účetnictví je metodicky ucelený systém 

informací o činnosti účetní jednotky ve finančním vyjádření. Účetnictví má věrně a poctivě 

zobrazovat ekonomickou (majetkovou a finanční) situaci účetní jednotky. 

 Účetnictví a jeho zpracování se řídí obecně platnými zásadami, které jsou uvedeny 

v zákoně o účetnictví a v českých účetních standardech. Povinnost vést účetnictví ukládá 

Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví. Všechny školy musí vést účetnictví v souladu s tímto 

zákonem, dále pak s platnými právními předpisy – vyhláška MF č. 505/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, České účetní standardy pro účetní jednotky, které jsou pro ÚSC,PO, SF, 

OSS. Ředitel školy můţe pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou či fyzickou osobu, 

avšak škola se tím nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. Veškeré náhrady škody 

vzniklé jinou osobou se pak řeší prostřednictvím občansko-právního soudu. 

 Hlavním úkolem účetnictví je tak podávat v peněţním vyjádření pravdivé informace, 

z nichţ získáme věrný obraz: 

1. o majetkové situaci v organizaci (konkrétní druh majetku, jeho ocenění a 

opotřebení), 

2. o zdrojích, z nichž byl majetek pořízen (o výši vlastních a cizích zdrojů a 

jejich podrobné struktuře),  

3. o finanční situaci podniku (zisk, ztráta, solventnost). 

Jedná se o základní informace nezbytné pro finanční řízení organizace.  

PRAVIDLA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 

 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. vymezuje pojem účetní jednotky a ukládá jí 

povinnost vést účetnictví, stanoví účetní zásady, obsah účetní dokumentace, obsah účetních 

zápisů a obsah účetních knih, vymezuje obsah účetní závěrky, určuje způsob oceňování, 

provádění inventarizace majetku a závazků, úschovu účetních písemností a zabývá se 

pouţitím výpočetní techniky při vedení účetnictví. 

Povinnosti účetní jednotky
 

 ÚJ účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o 

nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. 
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 ÚJ účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do 

období, s nímţ tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále „ účetní období“), není-li 

moţno tuto zásadu dodrţet mohou účtovat i v účetním období, v němţ zjistily 

uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených 

skutečnostech v souladu s účetními metodami, přitom o veškerých nákladech a 

výnosech účtují bez ohledu na okamţik jejich zaplacení nebo přijetí. 

 ÚJ jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku aţ do dne svého zániku 

 ÚJ mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu 

(pověřením se ÚJ nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. V případě 

způsobených škod (škole je vyměřeno penále) můţe škola v občansko-právním sporu 

poţadovat náhradu škody po osobě, která škole účetnictví zpracovává. 

 ÚJ jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví účetními 

doklady. ÚJ jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách. 

 ÚJ jsou povinny inventarizovat majetek a závazky. 

 ÚJ jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. 

 ÚJ jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a 

způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  

Účetnictví ÚJ je  

správné, jestliţe ÚJ vede účetnictví tak, ţe to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním 

předpisům, ani neobchází jejich účel. 

úplné, jestliţe ÚJ zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, 

které v něm měla zaúčtovat, sestavila účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popř. 

zveřejnila účetní závěrku a výroční zprávu (u organizací zapsaných v OR), a má o těchto 

skutečnostech účetní záznamy, a to přehledně uspořádány. 

průkazné, jestliţe všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka 

provedla inventarizace. 

srozumitelné, přehledné jestliţe umoţňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a 

jednoznačně určit obsah účetních případů, obsah účetních záznamů. 
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zaručující trvalost, jestliţe ÚJ je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a 

zpracováním po celou dobu, po níţ jsou jí tímto zákonem uloţeny. 

 Znalost účetních informací je nezbytná pro řízení organizace. Účetní případ je 

skutečnost, kterou je nutno zaúčtovat. Účetní záznam znamená zaevidování účetního případu, 

veškeré náleţitosti záznamu jsou stanoveny v zákoně o účetnictví. 

 Ucelený celek, za který je vedeno účetnictví, představuje účetní jednotku. Nestanoví-li 

zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví 

v plném rozsahu. Některé účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, 

např. občanská sdruţení, církve a náboţenské společnosti. 

 Pro správné zachycení hospodářských jevů v organizaci vyuţívá účetnictví 

metodických nástrojů. Základní metodický princip účetnictví je bilanční princip. Účet je 

základním třídícím prvkem v účetnictví vycházející z hospodářského procesu. Účty 

rozdělujeme na dvě skupiny, a to účty rozvahové a účty výsledkové.   

- účty výsledkové 

jejich účelem je zachytit druhou stránku hospodářského procesu v organizaci, a to stránku 

efektivnosti hospodaření vycházející z porovnání nákladů a výnosů podnikatelské jednotky. 

Účty výnosové a nákladové vstupují na konci účetního období do výkazu zisku a ztráty. HV 

ve výsledovce se převede do rozvahy, kde tvoří samostatnou poloţku vlastního kapitálu. Účet 

je tedy základním metodickým prvkem účetnictví. Soustava účtů tvořící účtovou osnovu 

(určitá sestava kódů) umoţňuje třídit účetní zápisy do stejnorodých skupin podle jejich 

ekonomického obsahu a tak popsat účetní případy. Účtová osnova je stanovena vyhláškou 

505/2002 Sb., je závazná pro všechny účetní jednotky, v ní se stanoví závazné syntetické 

účty, případně analytické účty. Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových 

tříd, popř. účtových skupin, syntetických účtů. Směrná účtová osnova pro příspěvkové 

organizace stanoví syntetické účty takto: 

0 - Dlouhodobý majetek 

1 - Zásoby (zásoby na skladě, neprodané zboží,…) 

2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, finanční účty 

3 - Zúčtovací vztahy – pohledávky, závazky 

4 - Náklady OS 
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5 - Náklady PO 

6 -  Výnosy PO 

7,8 - Vnitroorganizační účetnictví 

9 - Fondy, závěrkové a podrozvahové účty 

 Protoţe syntetickými účty (SU) nemůţe organizace rozlišit všechny moţné účetní 

případy, vyuţívá se dále členění na analytické účty (AU, obvykle dvojmístný číselný kód). 

Soustavu AU si stanoví PO sama (její účtový rozvrh). Jedná se tedy o rozpracování směrné 

účtové osnovy na podmínky organizace včetně analytických účtů. Ten musí obsahovat 

všechny účty, na které organizace během účetního období účtovala. Na kaţdé účetní období je 

nutné vypracovat nový účtový rozvrh. Protoţe zřizovatel potřebuje v rámci hromadného 

zpracování výstupů z  účetnictví informace o hospodaření škol, stanoví pro školy některé 

závazné AU. 

Účetní doklady 

 Hospodářské operace se promítají do účetnictví prostřednictvím účetních dokladů. 

Účetní doklady dělíme dle obsahu na: 

 vnější (externí), 

 vnitřní (interní). 

 Vydané (odběratelské) faktury musí obsahovat všechny náleţitosti účetního 

dokladu, např. vlastní podrobná evidence, z níţ vyplyne, komu, co  a v jaké výši je účtováno 

na základě dokladů o odebraném zboţí, vlastních kalkulací a interních předpisů. I tyto  

podklady musí mít náleţitosti. Pro faktury se stanoví vlastní číselná řada. Případné vymáhání 

je třeba dokladovat. 

 Došlé (dodavatelské) faktury se také označují vlastní číselnou řadou, musí 

obsahovat náleţitosti účetního dokladu, být podrobně evidovány a doloţeny vnitřními 

doklady o odebraném zboţí, vlastními kalkulacemi a interními předpisy. Je vhodné vystavit 

k fakturám likvidační průvodku, kde jsou zaznamenány rozhodné údaje pro další postupy 

účtování: 

- číslo účetního případu 

- datum převzetí dokladu  

- variabilní symbol (číslo faktury) 
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- dodavatel a odběratel operace včetně jejich identifikačních údajů (IČ,DIČ) 

- číslo a datum objednávky sluţby nebo zboţí 

- údaje o převzetí dodávky nebo sluţby 

- údaje další evidenci majetku v organizaci, podpis osoby, která majetek evidovala 

- údaje o početní kontrole dokladu 

- příkaz ředitele k úhradě dokladu a jeho podpis 

- záznam o zaúčtování a podpis účetní 

- datum zaúčtování 

- odvolávka na číslo výpisu, kterým byla faktura zlikvidována 

 Bankovní výpisy – jedná se o výpisy za jednotlivé účty. V současnosti lze získat 

vpis i výstupem na tiskárnu (při pouţití internetového bankovnictví). 

Vnitřní (interní) doklady 

 Jsou doklady, které vyhotovuje organizace sama, a to buď na předtištěných 

dokladech (příjemky, výdejky, pokladní doklady), nebo jako prvopis (obecné účetní doklady 

– předpisy mezd, předpisy jiných plateb, zúčtování odpisů, opravné účetní doklady, 

proúčtování inventarizačních rozdílů, atd.). I tyto doklady musí splňovat náleţitosti dané 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví – proč je účtováno, částka, vztahy další evidenci, 

opravovaným dokladům, účtování o majetku, pouţití fondů, dary – darovací smlouvy, účtový 

předpis atd. Ředitel školy by mělnit povědomí o tomto účtování, neboť jako příkazce operace 

musí tyto doklady podepisovat.  

Dále můţe být dělení účetních dokladů např. na: 

 Jednotlivé – samostatná hospodářská operace (např. výdajový doklad za drobný 

nákup), 

 Sběrné – shrnutí několika jednotlivých dokladů stejného druhu (např. dekádní 

souhrn výdejek materiálu). 

 Obsah účetních dokladů 

Náleţitosti účetních dokladů – stanovuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní doklady 

jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat: 
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1. označení účetního dokladu 

2. obsah účetního případu a jeho účastníky 

3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství 

4. okamžik vyhotovení účetního dokladu 

5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle předchozího 

bodu 

6. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné 

za jeho zaúčtování 

Vyhotovování účetních dokladů 

 Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu 

po zjištění skutečnosti, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo moţno vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné (dle §8 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví). Účetní doklady informují o vzniku hospodářských operací, registrují je a ověřují. 

Musí splňovat určité poţadavky: úplnost, včasnost, přehlednost, čitelnost (nesmí se v nich 

přepisovat, dodatečně vpisovat, pouţívat opravné laky, vymazávat údaje apod.). Je třeba 

zmínit, ţe podmínky účetního dokladu splňují pouze písemnosti se všemi náleţitostmi (např. 

faktura a dodací list nebo kalkulační list), nikoli jenom dodací list. Pohyb účetních dokladů 

v rámci organizace se nazývá oběh účetních dokladů. 

Opravy účetních dokladů 

 Opravy se musí provádět tak, aby bylo moţno určit osobu odpovědnou za 

provedení kaţdé opravy, okamţik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního 

záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. Na účetní záznamy, které jsou ve své formě 

nečitelné, se pohlíţí, jako by je účetní jednotky nevedly. 

Úschova účetních dokladů 

 Uchovávání účetních záznamů upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

především v části šesté, §31- 32. Zde je stanoven rozsah písemností a doba, po kterou musí 

organizace písemnosti uchovávat. Dál tuto oblast upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o 

archivnictví. 

Lhůty pro úschovu dokladů: 

 účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let, počínajících koncem účetního 
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období, kterého se týkají, 

 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 

přehledy po dobu 5 let, 

 účetní záznamy, kterými jednotky dokládají formu vedení účetnictví po dobu 5 let. 

 Povinnosti spojené s uschováváním přecházejí na právního nástupce (dědice). Jiné 

doklady (mzdové) se uschovávají po dobu stanovenou zvláštním předpisem – mzdové listy 

nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, jsou organizace 

povinny uschovávat po dobu 30 kalendářních roků po roce, kterého se týkají. 

 Je třeba rozlišovat účetní doklady (náleţitosti podle zákona o účetnictví) a daňové 

doklady (náleţitosti podle zákona o DPH). Osoba, která není plátcem, nesmí vystavit doklad, 

který má náleţitosti daňového dokladu. Vystaví-li jej, uloţí se pokuta podle zvl. právního 

předpisu §37 Zákona o správě daní a poplatků). 

Účetní knihy 

 Jedná se především o deníky (zápisy uspořádány chronologicky), hlavní kniha (zápisy 

uspořádány z věcného hlediska – systematicky). Zbývající dva typy knih – knihy analytických 

účtů a knihy podrozvahových účtů se vyuţije zřídka. 

Vnitřní kontrolní systém 

 Správnost údajů účetnictví je zajišťována vnitřním kontrolním systémem, který 

musí být stanoven a popsán vnitro organizačními předpisy. Před zaúčtováním je nutno kaţdý 

účetní doklad přezkoušet z hlediska formálního a věcného (obsahového), tj. zkoumá se, zda 

doklad má všechny poţadované náleţitosti a zda a jak byl účetní případ uskutečněn, aby byl 

dodrţen poţadavek zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:“ Účetní jednotky jsou povinny vést 

účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky“. 

Kontrola formální správnosti = zjištění, zda účetní doklady mají všechny předepsané 

náležitosti podle §11 zákona o účetnictví. 

Kontrola věcné správnosti = kontrola souladu údajů uvedených v účetním dokladu se 

skutečností (např. zda je fakturováno, co bylo dodáno a objednáno). 
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Účetní závěrka 

Účetní závěrka je nedílným celkem a tvoří ji předepsané účetní výkazy: 

 rozvaha (bilance) 

 výkaz zisku a ztrát 

 příloha (vysvětluje a doplňuje informace obsaţené v rozvaze a výkaze, dále 

obsahuje výše splatných závazků sociálního a zdravotního pojištění, daňových 

nedoplatků). 

 Před koncem hospodářského roku je vhodné vnitřní směrnicí nebo pokynem ředitele 

stanovit termíny, do kdy mají být odevzdány ke zpracování veškeré dosud nezaúčtované 

doklady organizace. Všechny doklady, které se vztahují k hospodaření příslušného roku musí 

být do 31.12.200x zapracovány do účetnictví. Před sestavením účetních výkazů, případně 

před uzavřením účetních knih (na konci hospodářského roku) je nutné zaúčtovat následující: 

 stav zásob a zboţí zjištěných na konci účetního období podle skladové evidence, 

 spotřebu materiálu, 

 převod z účtu 111 – Pořízení materiálu, 

 faktury za materiál, který nebyl do konce období převzat nebo dodán, a všechny 

neuhrazené faktury za dodaný materiál, 

 rozdíly zjištěné při inventarizaci hospodářských prostředků, 

 zálohy zálohovým organizacím, poskytnuté pracovníkům (cestovné, na drobné 

vydání),…. 

 údaje ze zúčtovacích a výplatních listin za prosinec 

 úroky a poplatky bankám 

 půjčky 

 příděly – jen předpis, výsledek hospodaření 931- 347, po schválení na 911 Fond 

odměn, 914 Rezervní fond, 916 Fond reprodukce majetku 

 FKSP – bankovní účet FKSP /243/ se nebude na konci účetního období shodovat 

s účtem fondu /912/, protoţe zúčtování mezd bude provedeno aţ v lednu včetně 

2% odvodu, konečný bankovní výpis z účtu 243 obdrţí organizace aţ v lednu, 

rozdíl mezi bankovním účtem 243 a FKSP se uvede do přílohy roční uzávěrky. 

 Po schválení účetní závěrky nelze přidávat další účetní zápisy do jiţ uzavřených knih. 

Počáteční zůstatky účtů rozvahy musí navazovat na konečné zůstatky účtů předchozího 

období. Pokud se týká archivace, pak účetní záznamy o účetní závěrce a výroční zpráva se 

uchovávají deset let, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový 

rozvrh, přehledy po dobu pěti let. 
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DAŇOVÉ ASPEKTY ČINNOSTI ŠKOLKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 Daňový systém České republiky je v základních znacích podobný systémům 

vyspělých a zejména evropských zemí. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře 

z nepřímých a přímých daní 

PŘÍMÉ DANĚ  

 

Daň z příjmu fyzických osob má jednu sazbu 15 % (v roce 2009) Touto daní jsou zatíţeny 

příjmy zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Daň zaměstnanců je odváděna 

zaměstnavatelem, osoby samostatně výdělečně činné platí zálohy a kaţdoročně podávají 

daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmu. Kaţdý poplatník daně si můţe od daně odečíst 

řadu slev na dani, jako např. základní slevu na poplatníka, slevu na manţelku, děti a můţe si 

odečíst některé odečitatelné poloţky (penzijní pojištění, ţivotní pojištění -   za splnění 

zákonných podmínek) 

Daň z příjmu právnických osob je stanovena ve vši 21% (v roce 2009). Právnické osoby 

platí zálohy daně a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. 

Mohou uplatnit některé slevy na dani z příjmů právnických osob, např. při zaměstnávání osob 

se zdravotním postiţením.  

Daní z nemovitosti jsou zatíţeny pozemky a budovy. V případě pozemků je základem daně 

buď výměra  pozemku, nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho 

umístění a na způsobu jeho vyuţití. V případě staveb je základem daně zastavěná plocha, 

sazba závisí na uţití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Dani z nemovitostí 

podléhá v ČR nejvíce poplatníků. 

Silniční daní jsou zatíţena pouze vozidla, která jsou pouţívána nebo určena k podnikání. 

Vozidla pouţívaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozeny (aţ na určité 

výjimky).  

Sazby daně dědické a darovací jsou stanoveny v závislosti na vztahu mezi 

zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem nebo obdarovaným). Dědictví mezi dětmi a 

rodiči a darování je od této daně osvobozeno. 
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NEPŘÍMÉ DANĚ  

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí 

naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboţí z dovozu. Základní sazba daně 

je stanovena ve vši 19% a sníţená sazba je stanovena ve výši 5%. Většina zboţí a sluţeb 

podléhá základní sazbě daně, do sníţené sazby jsou zařazeny např. potraviny, léky, tiskoviny, 

hromadná pravidelná osobní přeprava, apod. Povinnost registrace je stanovena osobám, 

jejichţ obrat 12 předchozích po sobě jdoucích měsíců přesáhl 1 mil. korun. 

Spotřební daně jsou rovněţ harmonizovány příslušnými směrnicemi. Spotřebním daním 

podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a tabákové výrobky. Daně jsou stanoveny pevnými 

sazbami. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, kdyţ je zboţí 

uvedeno do volného daňového oběhu. 

Ekologické a energetické daně jsou speciálními daněmi a zatěţují jen úzký okruh 

poplatníků. 

DAŇOVÝ REŢIM ŠKOL JAKO NEZISKOVÝCH SUBJEKTŮ 

 Zavádění a realizace činností ve školách musí akceptovat daňové předpisy ČR, které 

mnohdy komplikují dosaţení strategických cílů školy. Školy např. v případě uskutečňování 

podnikatelských aktivit představují daňové subjekty, kteří mají práva a povinnosti podle 

zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků nebo dle zákonů uvedených dále se stávají 

poplatníkem níţe uvedených daní v České republice, a to dle míry realizovaných aktivit. 

REGISTRACE 

 Registrační povinnost upravuje obecně zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a 

poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Zvláštní 

ustanovení upravující registrační povinnost jsou obsaţena v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (§ 95 a 97 zákona č. 235/2004 Sb.), a 

v  zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, (§ 16 odst. 4 zákona č. 

16/1993 Sb.). Podle § 33 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků je právnická nebo fyzická 

osoba, která získá povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat 

jinou samostatně výdělečně činnost, povinna podat do třiceti dnů ode dne, kdy je podle 

příslušných předpisů oprávněna vykonávat podnikatelskou činnost nebo začne vykonávat 

jinou samostatnou výdělečnou činnost, přihlášku k registraci u místně příslušného správce 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-AB8273D8/cds/xsl/legislativa_metodika_973.html?year=
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-AB8273D8/cds/xsl/legislativa_metodika_690.html?year=
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-AB8273D8/cds/xsl/legislativa_metodika_3147.html?year=
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daně. Registrační povinnost se tedy vztahuje na osoby, které získaly např. ţivnostenské 

oprávnění, koncesi, zápis do obchodního rejstříku apod. Plátce daně je povinen podat 

přihlášku k registraci nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti sráţet daň nebo zálohy 

na ni nebo daň vybírat. Osoby, které začaly vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené 

dani, jsou povinny tuto skutečnost oznámit správci daně do třiceti dnů (§ 33 odst. 2 zákona o 

správě daní a poplatků). Toto oznámení se podává místně příslušnému správci daně na 

tiskopise „Přihláška k registraci pro právnické osoby“ (v případě škol). 

Registrační povinnost nemají osoby: 

1. u kterých vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost  

2. u kterých je předmětem zdanění jen nemovitost  

3. které mají příjmy jen ze závislé činnosti a funkčních poţitků  

4. které mají jen příjmy, u kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně  

5. u kterých dochází ke kumulaci daňových povinností uvedených pod body 1-4  

Jakmile dojde ke změně údajů, které daňový subjekt uvedl v rámci registračního řízení, je 

povinen je správci daně ohlásit do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly. 

 

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 

 Daň z příjmů upravuje zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Součástí zákona je i zdanění právnických osob § 17 a násl., které řeší i záleţitosti 

neziskových organizací. Avšak zdanění neziskových organizací je nesmírně problematickou 

záleţitostí. Zatímco běţný podnikatelský subjekt sleduje své příjmy na straně jedné a výdaje 

na straně druhé v celém souhrnu, buď v daňové evidenci  nebo podvojném účetnictví, rozdíl 

mezi příjmy a výdaji (náklady a výnosy) – hospodářský výsledek – upravuje v souladu se 

zákonem o daních z příjmů a vypočteného výsledku pak pouţije jako základu daně z příjmu, 

nezisková organizace musí postupovat zcela odlišně. 

 Podnikatelský subjekt sčítá výsledky jednotlivých činností dohromady, tedy i 

s činnostmi ztrátovými, coţ u neziskových subjektů moţné není. Komplikace nastává 

z důvodu, ţe neziskové organizace mají různé typy daňově klasifikovaných příjmů: 

 



 32 

Klasifikace daňových příjmů neziskových organizací: 

 Příjmy, které nejsou předmětem daně (§18 odst. 2 písm.a), odst. 4 písm.b) a c). 

 Příjmy, které nejsou předmětem daně za určitých podmínek (§18 odst 4 písm. d). 

 Příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozené (§19 odst. 1 písm. a), 

b), e), f), r)). 

 Příjmy vyplývající z jejich poslání, které jsou vymezeny ve statutech, zřizovacích 

listinách, zvláštními předpisy (§18 odst. 4 písm.a)). 

 Příjmy, které jsou předmětem daně (§18 odst. 3, §18 odst. 5). 

 V tomto zákonu neziskové organizace představují poplatníky, kteří nejsou zřízeni                   

za účelem podnikání. Zákon připouští oproti podnikatelským subjektům jistá daňová 

zvýhodnění – vynětí z předmětu daně nebo osvobození od daně, či sníţení daňového základu. 

§18, odst. 4 ZDP vymezuje jednoznačně příjmy, jeţ nejsou za zákona předmětem daně 

z příjmu,a to:
 

a) příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady 

(výdaje) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností 

jsou vyšší; činnosti, které jsou posláním těchto poplatníků, jsou stanoveny zvláštními 

předpisy, statutem, stanovami, zřizovacími a zakladatelskými listinami. 

b) příjmy z dotací a z jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtů obcí, 

jsou-li poskytnuty podle zvláštního předpisu. 

c) příjmy z úroků z vkladů na běžném účtu. 

d) příjmy z pronájmů státního majetku, které jsou podle zvláštního předpisu 

příjmem státního rozpočtu. 

 

PŘÍJMY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ 

 příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, tzv. 

sponzorské příspěvky či dary. Za věci movité bývají povaţovány i peníze,  

 příjmy z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpočtu obcí a krajů 

poskytnuté v souladu s rozpočtovými pravidly (příspěvky na provoz, granty, aj.), 



 33 

 příjmy z úroků z vkladů na běţném účtu, ovšem pozor na účty 

termínované, pro jejich úrokový výnos platí jiný reţim. Příjmy, které nepodléhají  

zdanění musí být uvedeny ve stanovách, statutu či zřizovací listině organizace. 

 

PŘÍJMY, KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM DANĚ ZA URČITÝCH PODMÍNEK 

 příjmy z úplatných převodů a úplatného uţívání státního majetku (platnost pouze do 

13. 6. 01) mezi organizačními sloţkami státu a státními organizacemi a z pronájmů a 

prodeje státního majetku, kde se jedná o příjem státního rozpočtu. Netýká se majetku 

obcí a vyšších územních celků. 

 

PŘÍJMY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ, ALE JSOU OD DANĚ 

OSVOBOZENÉ 

 příjmy z členských příspěvků přijatých zájmovými sdruţeními právnických osob a 

profesními komorami s nepovinným členstvím, občanskými sdruţeními včetně 

odborových organizací, dále členské příspěvky politických stran a politických hnutí, 

 příjmy z kostelních sbírek, za církevní úkony, aj., 

 příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy, 

 příjmy Fondu dětí a mládeţe, 

 výnosy z nadačního jmění, 

 příjmy z pronájmu vlastních nemovitostí, úrokových příjmů z vkladů u bank a 

dividendových příjmů plynoucích odborovým organizacím dle §19 odst.1písm. t, 

 úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky k financování vědy a vzdělávání, 

k výzkumným a vývojovým účelům, pro potřeby kultury, školství, na policii, atd. dle 

§19 odst. 1 písm. z, 

 příjmy poplatníků, kteří nejsou zaloţeni nebo zřízení za účelem podnikání, jako odvod 

části výtěţku loterií a jiných podobných her dle zákona č.202/1990 S., o loteriích a 

jiných podobných hrách, 
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 příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické sluţby poskytované dle 

zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické sluţbě 

 

PŘÍJMY Z HLAVNÍCH ČINNOSTÍ 

 příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, ţe náklady, 

případně výdaje vynaloţené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto 

činností jsou vyšší neţ příjmy. Za činnosti, které jsou klasifikovány jako činnosti 

hlavní, jsou povaţovány výhradně činnosti výslovně uvedené ve zvláštních předpisech 

či ve statutu, stanovách, zřizovacích a zakladatelských listinách. Příjmy, které 

nepodléhají  zdanění musí být uvedeny ve stanovách, statutu či zřizovací listině 

organizace. 

PŘÍJMY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM DANĚ 

 příjmy z reklam, 

 z členských příspěvků vyjma osvobozených, např. členské příspěvky přijaté 

profesními komorami s povinným členstvím, 

 z nájemného, od 13. 6. 2001 je předmětem daně z příjmu i pronájem státního majetku, 

 příjmy veřejných vysokých škol mimo investičních aktivit a úroků z běţného účtu. 

 

 Předmětem daně z příjmů u těchto poplatníků jsou vţdy příjmy z reklam, příjmy 

z nájemného a příjmy z podnikání. Tímto byly příjmy rozčleněny do několika kategorií 

daňově klasifikovaných příjmů a k těmto příjmům je nutno přiřadit odpovídající výdaje. 

Z toho vyplývají i nároky na vedení účetnictví, neboť organizace je povinna vést účetnictví 

tak, aby nejpozději ke dni účetní uzávěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou 

předmětem daně, od příjmů, které předmětem daní nejsou, nebo jsou od daně osvobozeny. 

Zde pak nastává první zásadní problém, neboť není obtíţné oddělit příjmy z podnikatelských 

aktivit od hlavní činnosti, jeţ jsou předmětem daně, ale je velice těţké přiřadit těmto příjmům 

náklady, zvláště má-li organizace různorodé činnosti. Věcné náklady (přímé) nebývají 

problémem, problematické jsou však náklady reţijní, které souvisí jak s neziskovou, tak se 

ziskovou činností. Tento úkol předpokládá péči věnovanou jiţ při sestavení účtového rozvrhu 
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na příslušný kalendářní rok. Teprve po přiřazení souvisejících nákladů lze určit, zda jsou 

příjmy hlavní činnosti předmětem daně či nikoliv. Zákon o dani z příjmu umoţňuje v § 20 

odst. 7 sníţení daňového základu aţ o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč. Pokud 30 % ze 

základu daně činí méně neţ 300 000 Kč je moţno odečíst částku ve výši 300 000 Kč, 

maximálně však do výše základu daně. 

 

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 

 Daňové přiznání však neziskové organizace nemusí podávat vţdy. Pokud mají příjmy, 

které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené, dále příjmy určené v §36 vyjma 

úroky z termínovaných účtů, v §38m zákona o daních z příjmů, jsou od povinnosti podat 

přiznání osvobozeni. Přiznání k daním z příjmů se podává, je-li základ daně roven nule, 

případně je menší neţ nula, ale to jen u hospodářské činnosti. V případě, ţe organizace 

realizuje podnikatelské aktivity, pak musí vţdy podávat přiznání k dani z příjmu.  

Zdanění neziskových organizací je jednou z nejobtíţnějších kapitol zákona o daních z příjmů 

vůbec.  

 

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ  

 Zákon č. 3571992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí uvádí … 

od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku do vlastnictví 

České republiky územními samosprávnými celky a jimi zřízenými organizačními sloţkami a 

příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí. § 20 odst. 4 ZDD definuje moţná 

osvobození od daní, která se těchto subjektů týkají, jako bezplatné nabytí majetku:  

 určeného na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, 

školství, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, 

sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, je-li majetek 

nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností 

a mají sídlo na území České republiky. 

 Obecně prospěšnými společnostmi, pokud je určeno na jejich činnost 
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 Nadacemi a nadačními fondy 

 Poskytnutého nadacemi nebo nadačními fondy v souladu s účelem a 

podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu. 

 

 Dary představují častý zdroj financování neziskového sektoru. Daň darovací vychází 

ze zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. 

Poplatníkem daně darovací je vţdy příjemce daru. Předmětem daně darovací je bezúplatné 

nabytí nemovitého a movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu na základě 

právního úkonu. Naopak předmětem daně nejsou bezúplatná nabytí majetku, která jsou 

příjmem, a jsou tedy předmětem daně z příjmů, a dále příspěvky a dotace ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu obcí. 

 Dary za výše uvedených podmínek jsou od daně osvobozeny, ale neziskové subjekty 

jsou povinny podávat přiznání k dani darovací, a to do 30 dnů ode dne uplynutí pololetí 

kalendářního roku. Tyto principy však nemohou být pouţitelné pro podnikatelské aktivity 

neziskového sektoru.  
 

 

DAŇ Z NEMOVITOSTI
 

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí vymezuje, ţe poplatníkem je … vlastník 

pozemku či stavby, právnická osoba či fyzická osoba. Tento zákon umoţňuje osvobození 

jednak od daně z pozemků, jednak od daně ze staveb. Osvobození, která se týkají neziskových 

organizací: 

 Pozemky a stavby ve vlastnictví státu, obce nebo kraje, a to té obce a kraje, na jejímž 

katastrálním území se nacházejí. 

 Pozemky, které tvoří jeden funkční celek se stavbou, a stavby ve vlastnictví občanských 

sdružení nebo obecně prospěšných společností. 

 Pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou, a stavby sloužící školám a školským 

zařízením, muzeím a galeriím, knihovnám, státním archivům, zdravotnickým zařízením, 

zařízením sociální péče a nadacím, památkové stavby a s nimi související pozemky, které 
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jsou veřejně přístupné. Další v zákoně vyjmenované, pokud by byly ve vlastnictví 

organizací, o nichž pojednáváme. 

 Pozemky ve vlastnictví veřejných vysokých škol, které slouží k uskutečňování 

akreditovaných studijních programů. 

 

Pozemky a stavby, s výjimkou staveb obytných domů, a samostatné nebytové prostory jsou 

osvobozeny od daně, nejsou-li vyuţity k podnikatelské činnosti nebo pronajímány. 

Organizace zaloţené nebo zřízené k jiným účelům, neţ je podnikání, se tedy stanou 

poplatníkem daně z nemovitosti, pokud pozemky a stavby pronajímají subjektům, které 

nejsou organizační sloţkou státu, obcí, krajem nebo příspěvkovou organizací, popřípadě tento 

majetek slouţí k podnikání. Opět se setkáváme zde s problémem terminologickým, neboť 

v případě podnikatelských aktivit vzniká daňová povinnost. Tento pojem je však specifický a 

uţší vzhledem k pojmu činnost hospodářská zahrnující vedlejší a doplňkovou činnost, 

definovanou v zákonu o účetnictví. Nárok na osvobození je moţné uplatňovat podáním 

daňového přiznání. Pokud se osvobození týká jen části stavby, pak je toto stanoveno jako 

poměrná část podlahové plochy podléhající osvobození k celkové podlahové ploše stavby. 

 

DAŇ SILNIČNÍ  

Problematiku daně silniční řeší zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Neziskové organizace se 

stávají poplatníky daně silniční, pokud vlastní vozidla pouţívaná v přímé souvislosti 

s podnikatelskými aktivitami nebo činnostmi, z nichţ plynoucí příjmy jsou předmětem daně 

z příjmu. Reţim silniční daně je pak dále shodný s reţimem podnikatelských subjektů. 

Předmětem daně silniční jsou vozidla a jejich přípojná vozidla: 

 kterým byla přidělena v České republice poznávací značka nebo jsou evidována 

v zahraničí, 

 jsou provozována na území České republiky, 

 jsou pouţívána nebo určena k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, 

v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichţ plynoucí příjmy jsou 

předmětem daní z příjmů – týká se organizací zaloţených nebo zřízených k jiným 
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účelům, neţ je podnikání, protoţe zákon odkazuje na §18, odst.3 zákona o daních 

z příjmů. 

Pokud nezisková organizace provozuje hospodářskou činnost nebo i v rámci hlavní činnosti 

vykonává činnosti, které podléhají dani z příjmů, je i tato organizace plátcem silniční daně. 

Na vozidla se vztahují stejná osvobození a slevy na dani silniční jako u podnikatelských 

subjektů. Uvedení silniční daně do praxe v neziskovém sektoru je však komplikovanější. 

První úvaha je dána tím, kdy organizace zjistí, ţe je její hlavní činnost zisková – aţ po 

skončení účetního a zdaňovacího období, a tehdy podává také přiznání k dani silniční. §10 

stanoví, ţe poplatníci kaţdé čtvrtletí do 15. dne následující po ukončení čtvrtletí zaplatí 

zálohu na daň silniční  za předchozí období v případě, ţe auto uţívali pro podnikání. Situaci 

neziskového sektoru zákon o dani silniční neřeší.  

 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 Neziskové organizace (a školská zařízení zvlášť) byly plátci daně z přidané hodnoty 

před 1. květnem 2004 spíše výjimečně. Dobrovolná registrace pro neziskové organizace je 

spíše nevýhodná. V současné chvíli novela zákona o DPH ze dne 23. 4. 2004, kdy plátcem se 

stává organizace, jejíţ obrat nejbliţších po sobě následujících dvanáct měsíců přesáhl 

1000000 Kč, značně ztíţila situaci i v neziskovém sektoru. 

 Na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty z roku 2004 vyplývá, ţe i činnosti 

vykonávané neziskovými organizacemi jsou zdanitelným plněním a jsou předmětem daně 

(§7odst. 6) pokud jsou klasifikovány jako činnosti ekonomické. Toto je nové pojetí činností 

z pohledu zákona o DPH. Dani z  přidané hodnoty podléhají příjmy, o kterých neziskové 

organizace oprávněně účtují jako o činnostech ekonomických, do konce roku 2003 jako o 

činnostech v oblasti hospodářské (vedlejší, doplňkové). V tomto nastává posun novely platné 

od 1. 5. 2004. Neziskové organizace se tak mohou stát plátcem daně z přidané hodnoty, pokud 

provádějí zdanitelná plnění a obrat za tato zdanitelná plnění v období 12 předchozích po sobě 

jdoucích nebliţších měsících překročí 1 000 000 Kč. Do obratu se nezapočítává obrat 

z činností, které jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny. (§2 odst.2 písm.c).  
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 Zároveň novým  je pojem osoba k dani identifikovatelná dle §96 Zákona o DPH. Dle 

nové právní úpravy účinné od 1. 5. 2004 se pro právnickou osobu, která nebyla zaloţena za 

účelem podnikání a neuskutečňuje zdanitelná plnění nebo pro osobu povinnou k dani, která 

uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně zavádí povinnost 

dle §97 podat přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla místně příslušnému správci 

daně nebo pořizuje zboţí z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném 

členském státě, kde hodnota pořízeného zboţí bez daně překročí v běţném kalendářním roce 

částku 10 000 EUR. Tato osoba se podle §96 stává osobou identifikovanou k dani, a to dnem 

překročení uvedené částky a je povinna přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboţí, jehoţ 

hodnota překročila stanovenou částku. Dle §97 se uvedené osoby mohou rozhodnout a 

poţádat o přidělení DIČ, i kdyţ hodnota pořízeného zboţí tuto částku nepřesáhla, pak ale 

osobou identifikovatelnou k dani musí zůstat nejméně dva následující po sobě jdoucí roky. 

 Obtíţné postavení mají neziskové organizace při uplatňování daně na vstupu. Mají 

jednak zdanitelná plnění osvobozená od daně, u kterých není nárok na odpočet daně, tak 

zdanitelná plnění, u kterých nárok na odpočet daně mají. Povinností je odděleně tato plnění 

evidovat s odkazem na §11 téhoţ zákona, a to na: 

1. Přijatá zdanitelná, která lze klasifikovat jako pouţitelná pro zdanitelná plnění na výstupu 

dani z přidané hodnoty podléhající, u nichţ má plátce nárok na odpočet DPH v plné výši. 

2. Přijatá zdanitelná plnění, o nichţ plátce ví, ţe budou pouţita plně pro jím uskutečňovaná 

plnění osvobozená od daně, kdy nemá nárok na odpočet daně na vstupu, tedy §75 zákona 

o DPH. 

3. Přijatá zdanitelná plnění, která plátce pouţije v nějaké poměrné výši jak k výstupům dani 

podléhajícím, tak i od daně osvobozeným, coţ váţe na povinnost zkracovat nárok na 

odpočet daně zaplacené na vstupu. K této problematice se vztahuje §72, §76 zákona o 

DPH 

 

 Přijatá zdanitelná plnění, u nichţ není zřejmé v okamţiku pouţití, zda budou pouţita 

k dosaţení plnění zdanitelných, či osvobozených, z čehoţ plyne opět nutnost krátit daň 

uhrazenou na vstupu. Z tohoto vyplývá, ţe plátce musí kategorizovat jednotlivé doklady 

včetně klíčování nákladů, neboť se u něho vyskytují kombinace různých činností – dani 

podléhajících a od daně osvobozených. Zavedení tohoto pracného systému odlišování DPH na 
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vstupu i výstupu by teoreticky mělo vést k většímu objemu uplatnění daně zaplacené na 

vstupu, coţ je zřejmě jediné pozitivní hledisko. Zákon o DPH objasňuje hodnoty koeficientů 

určujících odpočet daně na vstupu. V praxi většinou dochází k tomu, ţe není moţné uplatnit 

nárok na odpočet veškeré daně zaplacené na vstupu, ale pouze na její poměrnou část podle 

hodnoty zmíněného koeficientu. Zároveň část daně zaplacené na vstupu, u které nevzniká 

nárok na odpočet, je z hlediska daně z příjmu povaţována za uznatelný náklad. Specifikum 

DPH je nutno spatřovat ve sféře osvobozených činností neziskových organizací, např. ve 

zdravotnictví jsou osvobozeny sluţby zdravotnické péče bez ohledu na způsob úhrady, 

činnosti prováděné ve stomatologických laboratořích, ve školství jde o výchovu a vzdělávání, 

dodání zboţí a poskytování sluţeb v rámci výchovné a vzdělávací činnosti, aj. Budou-li však 

činnost vykonávat podnikatelské subjekty nebo neziskové organizace v rámci vedlejší 

činnosti, pak osvobození pro ně neplatí.  

 Zdanitelná plnění prováděná neziskovými subjekty v rámci hlavní činnosti jsou 

osvobozena od daně podle §25 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Hlavní činnost 

organizace je stanovena ve zřizovací listině, zakládací listině, statutu či stanovách organizace. 

Specifiku uplatňování DPH ve školském zařízení shrnulo na základě četných dotazů 

Ministerstvo financí ČR a vydalo „Informaci o uplatňování zákona o DPH při poskytování 

školských sluţeb“ (charakterizovalo především pojem školské sluţby, školská zařízení, 

školská poradenská zařízení, ubytovací a stravovací zařízení a zařízení školního stravování). 

Specifiku školního stravování řešil od 1. 5. 2004 metodický pokyn „Uplatňování DPH při 

poskytování stravování dětem, ţákům a mládeţi (školní stravování)“. 

 

Závěrem k daňovému reţimu podnikatelských aktivit škol je nutno podotknout, ţe celá 

problematika je velmi komplikovaná a náročná, a proto můţe působit jako demotivační faktor 

podnikatelských aktivit škol a školských zařízení. 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 Dotazníková šetření je často vyuţívaný typ šetření a to nejen v pedagogice. 

Metodologickými aspekty dotazníkových šetření jako výzkumné metody se zabývá např. 

Skalková
4
 , Pelikán

5
  nebo Chrásta

6
. 

 Podstatou dotazníku je zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a 

postojů k problémům, které dotazujícího zajímají, uvádí Pelikán a charakterizuje výhody 

dotazníkových šetření. Patří mezi ně … snadnost jeho administrace.  Dotazníkem lze 

současně a stejnou formou, coţ je pro zpracování důleţité, oslovit i velký počet respondentů. 

Díky těmto vlastnostem má dotazník ještě další přednost v tom, ţe lze údaje získané touto 

technikou většinou plně kvantifikovat.  

 Mezi nedostatky dotazníkového šetření zařazuje Pelikán … subjektivitu 

výpovědí,  přesnost  vymezených otázek a variant odpovědí, struktura dotazníku 

striktně omezuje prostor pro odpovědi respondenta. Můţe se stát, ţe (respondent) je 

nucen vybrat si variantu, kterou by nezvolil, další nevýhodou je to, ţe respondent 

můţe postřehnout záměry zadavatele a přizpůsobí se. 

 Častým úskalím při konstrukci dotazníku je formulace otázek, otázky by měly být 

formulovány jasně, neutrálně, vyrovnaně (Pelikán
 

… tak, aby ţádná na první pohled 

neodpuzovala, ale aby se ani jedna z variant nenabízela jako správná odpověď). Po jazykové 

stránce by otázky měly být formulovány jasně a srozumitelné všem respondentům (tuto 

zásadu je nutno dodrţovat především u dotazníkových šetření vedených napříč celou 

společností). 

 V dotazníkových šetřeních se pouţívají různé typy otázek. Podle míry volnosti lze 

otázky v dotazníku rozdělit na otázky otevřené, polozavřené a uzavřené. U uzavřených otázek 

musí respondent zvolit jednu z nabízených odpovědí, u polouzavřených otázek má respondent 

                                                 

4
  SKALKOVÁ, J.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN 1983 

5  
PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum 1998. ISBN  80- 184-569-

8. 

6
 CHRÁSKA, M.: Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. 
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moţnost si zvolit jednu z nabízených odpovědí a navíc má respondent moţnost vlastní 

odpovědi. Otevřené otázky umoţňují respondentům vlastní odpověď. Výhodou otevřených 

otázek je skutečnost, ţe respondenti nejsou ve své výpovědi nijak omezeni. Nevýhodou je 

naopak nemoţnost kvantifikace takto získaných odpovědí.  V praxi se vyuţívá moţnost 

vytvořit z odpovědí otevřených otázek ex post kategorie a do těchto kategorií odpovědi 

zařadit (Pelikán).  

 

CÍLE A REALIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 Cílem krátkého dotazníkového šetření bylo oslovit ředitele základních škol v regionu 

Královéhradeckého kraje a zjistit, nakolik se věnují ve své řídící práci problematice 

finančního řízení, dále jaké problémy přináší praxe a realita styku s orgány státní správy 

v oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění a nakonec kde ředitelé vyhledávají 

pomoc, kdyţ potřebují poradit s touto problematikou. 

 Protoţe výběr respondentů byl omezen, mělo toto zjišťování charakter dotazníkového 

šetření, nikoliv výzkumu. Přesto byly při jeho přípravě, realizaci, vyhodnocení a zpracování 

dat vyuţity standardní metodologické nástroje jako při běţném dotazníkovém výzkumu. Pro 

zpracování a prezentaci dat byl pouţit program Microsoft Excel 2007. 

 Dotazníkové šetření bylo realizováno v měsících březnu a dubnu 2009, celkem bylo 

osloveno 24 ředitelů základních škol ze zvoleného regionu, dotazník vyplnilo 22 

respondentů., Před vlastním dotazníkovým šetřením byla provedena pilotáţ, kde bylo 

zjišťováno, zda jsou dotazníky srozumitelné, zda jsou otázky formulovány správně, zda 

nemají respondenti obtíţe se záznamem odpovědí. Dotazníky byly administrovány v písemné 

formě, získaná data byla převedena do kontingenční tabulky programu Excel. Ţádný 

z dotazníků nemusel být ze zpracování vyřazen. 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dotazník obsahoval tři baterie otázek. V první části bylo zjišťováno, kolik procent z celkové 

pracovní doby ředitele zaujímá finanční řízení konkrétní školy. Respondentům byla nabídnuta 

stupnice, odstupňovaná po 10 % (tj. v intervalu 0 aţ 100 %) a respondenti označili krouţkem, 
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kolik času v běţném týdnu věnují finančnímu řízení školy v celé jeho šíři (nikoliv jen 

otázkám daňovým nebo problematice účetnictví). Respondenti odpovídali následovně: 

10 – 10 % 20 -30 % 30 – 40 % 

5 9 8 

Časová zátěţ v oblasti finančního řízení (v %) dle četnosti odpovědí (data vlastní) 

 

Graf: Četnost vyuţití týdenního fondu pracovní doby na finanční řízení (data vlastní, n=22) 

 

V druhé části dotazníku byla poloţena baterie otázek, týkající se vztahu ředitele školy 

k patřičnému orgánu státní správy s kompetencí správy veřejných financí. Byly vybrány 

nejčastěji kontaktované instituce a to příslušný finanční úřad, okresní správa sociálního 

zabezpečení, zdravotní pojišťovny. Respondenti odpovídali pomocí známek, jako ve škole. 

Bylo zjištěno celkové skóre odpovědí a toto je prezentováno v následující tabulce.  

 

Vztah ředitele a finančního 

úřadu 

Vztah ředitele a OSSZ Vztah ředitele a zdravotní 

pojišťovny 

3,2 2,5 2,4 

Tabulka: Průměrné hodnocení vztahu ředitele školy a příslušných institucí (známka jako ve škole, prostý průměr, 

n=22) 

Přesnější údaje o rozloţení četností odpovědí přináší následující tabulka: 
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 Odpověď 1 

(nejlepší, 

bezproblémový) 

Odpověď 2 

(spíše dobrý) 

Odpověď 3 

(ani dobrý, ani 

špatný) 

Odpověď 4 

(spíše špatný, 

náročný, 

konfliktní) 

Finanční 

úřad 

5 7 7 3 

OSSZ 7 3 8 4 

Zdravotní 

pojišťovna 

10 5 6 1 

Tabulka: Rozloţení četností hodnocení vztahu ředitele a příslušné instituce (n=22, odpověď 5 se nevyskytla ani 

jednou, nebyla proto do přehledu zahrnuta) 

 

 

Graf: Hodnocení vtahu ředitele a státní instituce, četnost rozloţení odpovědí (n=22) 

Z výsledku šetření je patrné, ţe nejlepší spolupráci uvádějí ředitelé škol u zdravotních 

pojišťoven, u okresních správ sociálního zabezpečení existuje skupina ředitelů s dobrým 

vztahem a skupina ředitelů s horším vztahem, u této instituce existuje nejvíce odpovědí 

v kategorii 4 (spíše špatný vztah). Vztah s místně příslušným finančním úřadem hodnotí 

ředitelé škol spíše ve středu škály nabízených moţností, tj. ani dobrý, ani špatný. 

V závěru druhé části dotazníku odpovídali respondenti na otevřenou otázku, kde hodnotili 

problematická místa či oblasti vzájemných vztahů s jednotlivými orgány státní správy ve 

vztahu k finančnímu řízení. Odpovědi jsou zpracovány v následující tabulce. 
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Finanční úřad Respondenti kritizovali především neznalost předpisů úředníky 

samotnými (n=6), neustálé odkazování a přepojování telefonů při 

řešení složitějších dotazů (n=3), odkazování na nadřízená finanční 

ředitelství (n=2), přílišnou byrokracii a neustálé dokládání různých 

příloh, fotokopií apod. (n=4) 

OSSZ Někteří ředitelé uvedli bezproblémovou komunikaci (n=4), jiní naopak 

podobnou kritiku jako u místně příslušných finančních ú)řadů, 

především neznalost sloţitějších odpovědí (n=7), výmluvy na neustálé 

změny předpisů (n=3 – v souvislosti s novelou zákona o nemocenském 

pojištěním), především při vyřizování nemocenských dávek pracovníků 

škol (n=8). Řediteli byla kritizována i byrokracie při kontrolách OSSZ 

na školách, dokazování známých skutečností, např. to, ţe 

zaměstnavatel musel dokládat, ţe pracovník pobíral důchod a to OSSZ, 

která sama pracovníkovi tento důchod přiznala (n=2) 

Zdravotní pojišťovna Hodnocení převáţně kladné, většina ředitelů ocenila ochotu pracovnic 

pojišťoven (n=6) a jejich vstřícnost při řešení problémů (m=2) 

Tabulka: Hodnocení obtíţí při komunikaci s příslušnými orgány (součet odpovědí neudává 22, protoţe někteří 

respondenti odpověděli víckrát, někteří nehodnotili instituci vůbec) 

 

 V třetí části dotazníku odpovídali respondenti na otázku, kde vyhledávají informace 

anebo radu, kdyţ potřebují konkrétní pomoc při aplikaci daňových nebo účetních problémů. 

Otázka byla koncipována jako polozavřená s výběrem z moţností a navíc mohli respondenti 

uvést na závěr i jinou odpověď, jiný zdroj informací.  

V odborné literatuře, příručkách, odborných časopisech n=19 

U zřizovatele, na krajském úřadě n=18 

Na příslušných úřadech (finanční úřad, OSSZ, zdravotní 

pojišťovna) 

n=18 

U externí firmy (účetní nebo daňové poradenství) n=10 

Dotazem u ředitele „spřátelené školy“ n=9 

Na školeních n=6 

Dotazem u známých z podnikatelské sféry n=5 

Tabulka: Zdroje informací o účetní a daňové problematice (n=22, moţnost více odpovědí) 
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ANALÝZA KRITICKÝCH BODŮ PROCESU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ (SE 

ZAMĚŘENÍM NA OBLAST DANÍ A ÚČETNICTVÍ) 

Na základě analýzy odborné literatury, studia zákonných norem, rozhovorů s řediteli škol a 

vlastní odborné praxe se jako kritické body či oblasti v procesu účetnictví jeví především: 

 Neustálá změna účetní legislativy a nutnost reagovat buď aplikací obecně platných 

právních předpisů do vnitřních předpisů 

 Nutnost upgradu programů a nastavení účetních konstant při legislativních změnách 

 Funkční vyuţití a vytváření vnitřních účetních procesů a směrnic. Aktualizaci 

vnitřních účetních směrnic je třeba provádět: 

 každoročně, vždy k začátku nového účetního období (kalendářního roku), 

 při organizačních změnách,  

 při změně pravidel obsažených v obecně platných předpisech, 

 při změně ve způsobu realizace některých činností, 

 při změně zvolených účetních postupů apod. 

 Aktualizace vnitřních předpisů v průběhu účetního období lze provádět pouze v 

případě, ţe se změnily (upravily, novelizovaly) právní předpisy (zákony) související s 

oblastí, kterou se účetní jednotka zabývá nebo v případě, pokud se vnitřní podmínky v 

účetní jednotce upravily. 

 Optimální nastavení procesu přípravy, realizace a kontroly účetních prací, oběhu 

účetních dokladů, správy ekonomických a finančních informací ve škole. 

 Doplňková činnost školy – aktualizace vnitřní směrnice, pravidelné doplňování a 

aplikace změn v zákonech 

 Archivace účetních dokladů, náročnost na prostory a správu archiválií.  

V daňové oblasti se jako klíčový moment jeví např.:  

 v oblasti doplňkové činnosti správné klíčování, hodnocení a označování dokladů 

související s jednotlivými druhy příjmů účetní jednotky – školy a to především při 

vyuţití zdroje při realizaci více činností (např. osvětlení školy apod.) 

 v případě plátcovství DPH pečlivé klíčování jednotlivých zdanitelných plnění a 

zařazování skupin plnění s nárokem na odpočet, bez nároku na odpočet anebo do 

skupiny nejasných plnění. 
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 při uplatňování daně ze závislé činnosti maximální uplatňování slev na dani a 

nezdanitelných poloţek u mezd a platů zaměstnanců v souladu s platným zněním 

zákona o daních z příjmů. 

 u přijatých darů aplikovat osvobození od daně darovací podle § 20 odst. 4 zákona 

357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Zároveň dodrţovat 

povinnost podávat kaţdé pololetí (do 30.7. za první pololetí a do 30.1. následujícího 

roku za druhé pololetí) přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od 

daně darovací na příslušném finančním úřadě) Pro osvobození od daně darovací 

existuje podmínka a to ţe příjemcem daru jsou právnické osoby … se sídlem v České 

republice, založenými nebo zřízenými k zabezpečování činnosti v oblasti kultury, 

školství, vědy, výzkumu, vývoje  a  vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, 

tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže   bude-li bezúplatné nabytí 

majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti.   

 u plnění pracovníkům z FKSP dodrţovat ustanovení zákona o daních z příjmů 

(nepeněţní forma příspěvků, limit 20 000 Kč za kalendářní rok na poskytnutí rekreace 

včetně zájezdů, příspěvky na nákup vitamínů a očkování proti chřipce, vybavení a 

zlepšování pracovního prostředí, pracovní oděvy a obuv nad povinné vybavení, 

příspěvek na stravování dle § 7 vyhlášky o FKSP, penzijní připojištění se státním 

příspěvkem dle § 12 vyhlášky o FKSP, příspěvek na soukromé ţivotní pojištění podle 

§12a vyhlášky, poskytování sociálních výpomocí a poskytován í bezúročných půjček. 

Nejkomplikovanější bude v praxi škol aplikace § 14 o poskytování darů 

z FKSP,pokud by byl dar poskytnut jako peněţní, bude podléhat dani z příjmů 

fyzických osob, osvobozen je pouze dar nepeněţní ve výši do 2 000 Kč. Daňový reţim 

takovýchto darů kopíruje i zpojistnění sociálním a zdravotním pojištěním. 
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DISKUZE A ZÁVĚR  

  

 Problematika finančního řízení škol a školských zařízení jako neziskových subjektů je 

sloţitá a ani současná právní úprava nepřináší do této problematiky jasné výklady a 

stanoviska. V předloţené práci byly charakterizovány zvláštnosti finančního řízení škol 

s důrazem na specifickou oblast finančního řízení, oblast účetní a daňové problematiky. 

V teoretické části práce byly nastíněny základní problémy při aplikaci účetních a daňových 

předpisů v kaţdodenní aplikaci ve školní praxi. Jako kritická se jeví především oblast daně 

z příjmů právnických osob (v souvislosti s doplňkovou činností škol) a problematika DPH, 

pokud se školy či školská zařízení stanou plátci DPH.  

 V aplikační části práce jsou prezentovány výsledky krátkého dotazníkového šetření 

mezi řediteli základních škol v Královéhradeckém kraji (na území okresu Trutnov). Tito 

oslovení ředitelé potvrdili, ţe se problematice finančního řízení (ovšem v celé jeho šíři, ne jen 

segmentu daní a účetnictví) věnují zpravidla 30 – 40 % své pracovní doby. Ve svých 

odpovědích také kriticky hodnotili přístup některých orgánů státní správy, např. finančních 

úřadů či orgánů správy sociálního zabezpečení při vzájemném řešení problémů.  

 Na základě studia literatury, rozhovorů s řediteli a vyhodnocení dotazníků byly 

stanoveny určité kritické body, vztahující se právě k oblasti daní a účetnictví škol a školských 

zařízení. V segmentu účetnictví se jedná např. o problematiku interních předpisů, 

problematiku neustálých změn právních předpisů a návazně s tím vznik nákladů při 

aktualizaci účetních programů. V segmentu daní jsou problémovými např. plnění z FKSP 

nebo správný reţim darů přijímaných školou. 
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