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Úvod 

V naší zemi má školní stravování poměrně dlouhou tradici a prošlo jím již několik generací. 

Jako všechno ostatní se v průběhu let vyvíjelo, vyvíjí se také oblast školního stravování 

a v současné době se snaží čím dále více vyhovět vysokým nárokům, které si klade nejen 

moderní doba, ale i samotní strávníci. 

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem. Stát proto pro ni stanovuje 

poměrně přesná pravidla. Základní právní oporou pro zařízení školního stravování je možno 

nalézt v § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a na něho navazujícím 

prováděcím právním předpisu, kterým je vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.  

Novela zákona č. 472/2001 Sb., doplnila do § 119 oprávnění poskytovat školní stravování 

také v době prázdnin. Tím je umožněno, aby školní jídelna poskytovala stravování i pro žáky, 

kteří jsou v této době ve školní družině. 

Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnancům škol 

a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.
1
 

Zajišťování školního stravování bezprostředně souvisí s kvalitou služeb poskytovaných 

v rámci výchovně vzdělávacího procesu ve školách a školských zařízeních a může být také 

dalším zdrojem příjmu z doplňkové činnosti zejména v době, kdy se hovoří o stále větším 

nedostatku finančních prostředků pro školy a školská zařízení. 

 

Hlavními cíli předkládané bakalářské práce je v teoretické části - analyzovat možné 

finanční zdroje ve školství pro oblast zařízení školního stravování, včetně principu 

financování přímých nákladů na úrovni MŠMT – KÚ v roce 2012; ve výzkumné části práce - 

porovnat výši financování přímých nákladů pro zařízení školního stravování v jednotlivých 

krajích v roce 2010 a v roce 2011, ve kterém došlo k podstatným změnám, projevující se 

jednak v rozdělení mzdových prostředků na pedagogické a nepedagogické pracovníky, jednak 

v neustále se snižujícím objemu finančních prostředků ONIV. 

Zjištěné poznatky poskytnou ucelený přehled a zlepší orientaci vedoucích pracovníků zařízení 

školního stravování v této problematice, ve školské legislativě, postupech a rozpočtových 

pravidlech. 

Závěrečná práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována základní 

charakteristice zařízení školního stravování, vývojem změn ve financování zařízení školního 

                                                 
1
 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, §119 
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stravování a analýze možných finančních zdrojů v zařízeních školního stravování 

v současnosti. Druhá část je věnována principům normativního rozpisu financování přímých 

nákladů, postupu stanovení výše republikových normativů a krajských normativů pro zařízení 

školního stravování v souladu s právními předpisy. 

Třetí kapitola je zaměřena na výzkumné šetření, spočívající v podrobné analýze vývoje 

financování přímých nákladů pro zařízení školního stravování v jednotlivých krajích za rok 

2011 a porovnání zjištěných výsledků s rokem 2010.  Závěry výzkumného šetření 

probíhajícího na základě porovnávání statistických údajů, jsou komentovány s využitím 

vlastních zkušeností z dvacetileté praxe ve funkci vedoucí zařízení školního stravování. 

Poslední kapitolou je závěr, ve kterém předkládám shrnutí získaných poznatků, rekapituluji 

dosažení stanovených cílů a poznatků, navrhuji možná řešení zjištěných problémových oblastí 

zajišťování školního stravování  

Při zpracování bakalářské práce vycházím ze studia právních předpisů souvisejících s danou 

problematikou, ze studia odborné literatury a z internetových zdrojů.  

Předkládaná závěrečná bakalářská práce je využitelná nejen pro management zařízení 

školního stravování, ale také pro management škol mateřských, základních i středních, který 

tak má možnost seznámit se blíže s problematikou zajišťování školního stravování po 

ekonomické stránce a lépe tuto problematiku pochopit také z pohledu vedoucích školních 

jídelen. 



10 

 

1 Charakteristika školního stravování  

1.1 Vývoj zařízení školního stravování 

První náznaky vzniku školního stravování se v naší republice objevily krátce po druhé 

světové válce v podobě přípravy přesnídávek, podávaných všem dětem ve školách v zájmu 

zlepšení jejich celkového zdravotního stavu. Krátce nato začala vznikat první zařízení 

školního stravování, zřizovaná spontánně z iniciativ obcí a škol. S rostoucí zaměstnaností žen 

v 50. letech rostla navíc potřeba zajistit péči o jejich děti, a to včetně zajišťování stravování.  

1.1.1 Školní stravování v 50. letech 

Péče o zařízení školního stravování v padesátých letech připadala do kompetencí tehdejšího 

ministerstva školství, které vydalo v letech 1953 a 1963 dvě vyhlášky, stanovující odpovědné 

orgány za zřízení a provoz zařízení školního stravování. 

Již v této dob byla stanovena výše finančních norem na nákup potravin a poplatků za 

stravování, a to včetně systému možných slev. Specifikovány byly také výživové dávky podle 

věkových skupin dětí a podle délky jejich pobytu ve škole nebo jiném školním zařízení. 

Vznikla funkce krajského inspektora školního stravování a později byla zřízena krajská 

a okresní střediska školního stravování. 

Ta měla za úkol pečovat o rozvoj školního stravování, zvyšovat kvalifikaci pracovníků 

jídelen, soustavně s nimi pracovat a dohlížet na plnění úkolů zařízení školního stravování. 

Střediska vytvářela praktický příklad školy správné výživy a dohlížela, aby byly děti „dobře 

živené“. 

1.1.2 Rozvoj zařízení školního stravování a problémy s tím spojené 

Zařízení školního stravování dříve nebyly součástí škol, pouze se školami spolupracovaly. 

Poplatky, které se za obědy vybíraly, sloužily výhradně k nákupu potravin a jejich výše byla 

závislá na sociální situaci rodiny. 

Další výdaje na provoz zařízení školního stravování plynuly ze státního rozpočtu, případně 

z rozpočtu obcí. Školní jídelny byly vybudovány především v souvislosti s výstavbou sídlišť a 

zvýšenou porodností v 60., a zejména 70. letech.
 2

  

 

                                                 
2
 http://www.vyzivadeti.cz/pro-rodice/hodi-se-vedet/historie-a-soucasnost-skolnich-jidelen 
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Horší to ale bylo se zajištěním kvality připravované stravy. Na ní se podepsal zejména 

nedostatek výkonného strojního a varného vybavení jídelen, problematické zásobování 

potravinami, jejich kvalitou a šíří sortimentu.
 
 

 Ke zlepšení školního stravování nepřispívala ani absolutní politická nevole zatížit rodiče se 

sebemenším zvýšením poplatků.  

Přesto bylo postupně vybudováno více než 10 tisíc zařízení školního stravování, ve kterých se 

stravovalo 100 % dětí mateřských škol, více než 90 % žáků základních a 65 % studentů 

středních škol. 

Podíl dospělých strávníků činil z celkového počtu stravovaných osob jen asi 9 %. 

Ke stravování totiž nebyli přijímáni tzv. “cizí“ strávníci, pouze pracovníci škol a školských 

zařízení. Po roce 1990 se podařilo upravit poplatky za stravování od rodičů tak, aby bylo 

dosaženo uplatnění doporučených výživových dávek. Jako ukazatel kvality chystané stravy 

byly vyhlášeny výživové normy, které dosahovaly podle tehdy přijatých odborných poznatků 

jen asi 70 % potřebné úrovně. Později byl pro snadnější orientaci pracovníků zařízení 

školního stravování sestaven tzv. „spotřební koš“, jehož dodržování bylo upraveno vyhláškou, 

a platí dodnes. Spotřební koš vyjadřoval a vyjadřuje i v současnosti průměrnou měsíční 

spotřebu potravin podle věkových skupin strávníků a připravovaných denních jídel, zároveň 

je měřítkem pestrosti stravy. Příprava pokrmů v zařízeních školního stravování se vždy řídila 

speciálními recepturami, které byly pod vedením ministerstva školství a ve spolupráci se 

Společností pro výživu opakovaně novelizovány a modernizovány. 

1.1.3 Současná situace 

Domnívám se, že zařízení školního stravování i v současnosti mají nezastupitelnou roli ve 

stravování dětí. Plní nejen úkoly sytící, ale i výchovné. V dětech by se měly díky zařízení 

školního stravování zakořenit správné stravovací návyky, které pak budou dodržovat v dalším 

životě. Ty děti a žáci, které zařízení školního stravování pravidelně navštěvují, mají zaručený 

příjem bílkovin, vápníku, vitamínů i energie, nutné k růstu a celkovému zdravému vývoji 

mladého organismu. 

Po roce 1990 vznikala zařízení školního stravování nejen jako součást škol, ale také jako 

ekonomicky samostatné právní subjekty, kde statutárním zástupcem je ředitel tohoto zařízení. 

Mnoho z nich prošlo rozsáhlou stavební rekonstrukcí. 
3
 

 

                                                 
3
 http://www.vyzivadeti.cz/pro-rodice/hodi-se-vedet/historie-a-soucasnost-skolnich-jidelen 
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Vybaveny byly novými strojními technologiemi a moderním zařízením. V současné době 

téměř všechna zařízení splňují náročné požadavky na provoz společného stravování 

předepsané Evropskou unií.  

Zařízení školního stravování zajišťují nejen stravování žáků mateřských, základních 

a středních škol, ale poskytují také závodní stravování pro zaměstnance těchto škol. Mnoho ze 

zařízení, zřizovaných obcemi a kraji,   provozuje v rámci zřizovatelem schválené doplňkové 

činnosti služby veřejnosti, a to na základě živnostenského oprávnění. Finanční výnos z této 

činnosti pak může dotovat jednak chybějící provozní náklady (elektřina, voda, plyn), ale 

i nákup kuchyňského zařízení a nových strojů. 

Ve většině případů jsou však i nadále zařízení školního stravování součástí škol a vedoucí 

školních jídelen jsou podřízeni řediteli školy. V případě, že se jedná o školní jídelny s právní 

subjektivitou, jsou pak tato zařízení podřízena přímo zřizovateli. Např. v městské části Prahy 

10 vznikla příspěvková organizace Školní jídelny Praha 10, která sdružuje všechna zařízení 

školního stravování, které byly do roku 2004 součástí škol a má nyní i vlastního ředitele. Tato 

organizace je svou velikostí a počtem zařízení školního stravování ojedinělá v celé naší 

republice. Vzhledem k výši obratu, který tato organizace dosahuje, stala se tak v souladu 

s právními předpisy plátcem DPH. Jako jedna z mála zařízení školního stravování v ČR je 

držitelem Certifikátu známky kvality ČSN EN ISO 9001:2001. Je možno předpokládat, že 

postupně bude takových zařízení v ČR přibývat a s tím souvisí také i potřeba zajišťování 

dalšího vzdělávání managementu těchto zařízení. 

Na činnost zařízení školního stravování dohlíží zřizovatel, kontrolní orgány vykonávající 

veřejnoprávní kontrolu, kontrolu finanční a státní, kontrolu v oblasti správy sociálního 

zabezpečení, zdravotního pojištění, daňovou, … a také Česká školní inspekce. Dodržování 

hygienických přepisů a zásad správné výrobní praxe pak kontrolují pracovníci hygienické 

služby.
 4

 

1.2 Školní stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování 

Základním prováděcím právním předpisem pro poskytování školního stravování je vyhláška 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.  

                                                 
4
 http://www.vyzivadeti.cz/pro-rodice/hodi-se-vedet/historie-a-soucasnost-skolnich-jidelen 
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1.2.1 Úvodní ustanovení 

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby, jímž 

je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo 

v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb (dále 

jen „strávníci“).
 

1.2.2 Organizace školního stravování 

Školní stravování zabezpečuje: 

a) zařízení školního stravování 

b)  jiná osoba poskytující stravovací služby 

(dále jen „provozovatel stravovacích služeb“). 

Školní stravování je zabezpečováno jinou osobou poskytující stravovací služby pouze 

ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního 

stravování
5
. 

 

1.2.3 Zařízení školního stravování a jejich provoz 

Typy zařízení školního stravování jsou: 

a) školní jídelna 

b) školní jídelna - vývařovna 

c) školní jídelna - výdejna. 

Zařízení školního stravování provádí svou činnost v provozovnách. Provozovnou se rozumí 

každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby, 

během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel. 

Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může 

připravovat jídla, která vydává výdejna.
  

Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna. 

Výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel 

stravovacích služeb. Pro jednu provozovnu daného typu zařízení školního stravování 

připravuje jídla vždy jeden provozovatel stravovacích služeb. Na základě dohody 

s provozovatelem stravovacích služeb, který jídla připravuje, může výdejna v rámci školního 

stravování připravovat také doplňková jídla.
 
 

                                                 
5
 § 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
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Stravovací služby nad rámec (dále jen „jiné stravovací služby“) poskytované strávníkům musí 

vždy odpovídat zásadám zdravé výživy a prodávaný sortiment nesmí obsahovat alkoholické 

a tabákové výrobky.  

Výdej jídel v rámci jiných stravovacích služeb, s výjimkou podávání stejných jídel 

zaměstnancům právnických osob, které vykonávají činnost škol a školských zařízení, může 

zařízení školního stravování uskutečňovat pouze časově, nebo prostorově oddělené od 

školního stravování
6
.  

1.2.4 Shrnutí vyhlášky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování 

Další změnou, kterou přinesla legislativa určující činnost zařízení školního stravování, je 

pestřejší rozčlenění typů stravovacích zařízení, jež mohou vařit pro děti školou povinné. 

V souvislosti s novou hygienickou legislativou, která kopíruje právo Evropské unie, se 

zavedly přísnější hygienické normy na provoz zařízení školního stravování. Mnoho zařízení 

školního stravování tyto požadavky nesplňovalo a nesplňuje. Zřizovatel totiž neměl dost 

finančních prostředků na modernizaci každého zařízení školního stravování. Investice se 

proto soustředily jen na vybraná zařízení školního stravování v dané oblasti, ve kterých se 

zároveň hotové jídlo distribuuje na ostatní školy. V poslední době se tak změnilo tradiční 

pojetí školního stravování, které do nedávna automaticky znamenalo to, že jídelna a kuchyně 

jsou jedno. Proto nová vyhláška MŠMT o školním stravování uvádí několik typů školních 

stravovacích zařízení. 

V zásadě jsou tři možnosti, jak poskytovat žákům jídlo připravované na základě „spotřebního 

koše“, a to při dodržování těch nejpřísnějších hygienických norem. Jsou jimi, jak již bylo 

uvedeno v předcházející kapitole: výdejna (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel), 

vývařovna (připravuje jídla, která vydává výdejna na jiném místě), nebo samozřejmě 

kompletní zařízení školního stravování (spojuje dohromady funkce obou předešlých, a navíc 

vaří i pro výdejnu, která se nachází mimo jídelnu).  

I když si zařízení školního stravování zvolí jakoukoliv formu školního stravování, vždy bude 

odpovědný právě vedoucí zařízení školního stravování za to, zda se bude jednat o zařízení, 

hospodárně a efektivně vynakládající finanční prostředky právě na poskytování služeb 

školního stravování zajišťujícím kombinaci zdravého a přitom chutného jídla.  

1.3 Změny ve financování zařízení školního stravování od roku 1989 

Způsob financování zařízení školního stravování v roce 1989 odpovídal tehdejšímu pojetí 

                                                 
6
 § 3 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
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státní správy a centrálně řízené ekonomiky. Zařízení školního stravování byla součástí škol 

a byla financována prostřednictvím okresních národních výborů. Jednotlivé školy se 

zařízením školního stravování byly financovány zálohově, pravomoci jejich ředitelů 

v ekonomické oblasti byly minimální a zodpovědnost za hospodaření pouze formální. 
 

Společenské změny po roce 1989 se odrazily také ve změně institucionálního způsobu 

financování školství. Zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, byly 

mateřské, základní a střední školy a jejich zařízení školního stravování podřízeny nově 

vzniklým školským úřadům a od roku 1991 MŠMT rozepisoval prostředky státního rozpočtu 

na jednotlivé školy a jejich zařízení školního stravování jejich prostřednictvím.  

Od roku 1992 byla rozhodující část neinvestičních prostředků určených pro zařízení školního 

stravování rozepisována pomocí tzv. normativů. Normativy a jejich struktura prošly postupně 

vývojem, determinovaným zejména organizačními, zřizovatelskými a právními změnami ve 

školské soustavě a v územním uspořádání. Financování zařízení školního stravování nejprve 

přešlo na okresní úřady a následně na kraje. Samotný princip výkonového financování však 

zůstává prakticky v celém porevolučním období beze změny
7
. 

 

1.3.1 Historické aspekty a aktuální problémy  

Do roku 1989 fungoval systém centrálně plánované ekonomiky řízené státní správou, kde 

jednotlivá zařízení působící v tomto odvětví neměla právní subjektivitu. Změna nastala v roce 

1990 (respektive až v roce 2003, kdy byly zrušeny okresní úřady - 31. 12. 2002), kdy začaly 

jednotlivé školy a zařízení školního stravování disponovat právní subjektivitou. Jejich řízení 

a financování přešlo z části pod samosprávu (zřizovateli se staly obce a kraje). Financování už 

nebylo v této době tedy zajišťováno pouze ze státního rozpočtu, ale i prostřednictvím 

krajských či obecních rozpočtů, popřípadě vlastní doplňkovou činností a dary.   

V tomto období se objevují první ohlasy apelující na změny v právních úpravách v tomto 

odvětví. Reformy se od 1. 1. 2005 dočkal školský zákon,  kdy byl zákon č. 29/1984 Sb., 

o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol a další v této době platné zákony 

nahrazeny zákonem novým, a to zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školským zákonem
8
. 

                                                 
7
 www.msmt.cz  Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989, čj. 25 461/2009-20, zpracoval odbor 

školství 20 MŠMT 
8
 http://www.msmt.cz/vzdelavani/sipvz 

http://www.msmt.cz/
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1.3.2 Základní finanční toky zařízení školního stravování 

Jednotlivá zařízení školního stravování jsou zřizována jako příspěvkové organizace, které 

hospodaří s finančními prostředky veřejných rozpočtů. 

Tyto prostředky jsou účelově vázány a proto je lze vynakládat jen na ty účely, pro které jsou 

určeny. Hovoříme o prostředcích ze státního rozpočtu (přímé náklady) a rozpočtů územně 

samosprávných celků. 
 

Velmi důležité omezení využití prostředků státního rozpočtu je stanoveno “Rozhodnutím 

o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení“. Financovat ve školách a školských 

zařízeních ze státního rozpočtu lze tedy jen takové činnosti, které odpovídají tomuto 

„Rozhodnutí“ a školy a školské zařízení jsou zapsány ve Školském rejstříku – Rejstříku škol 

a školských zařízení. Rozhodující je také stanovená maximální kapacita, která je v tomto 

rozhodnutí uvedena. Nelze tak zařízení školního stravování přidělit dotaci ze státního 

rozpočtu na více strávníků, než je uvedena kapacita tohoto zařízení školního stravování. 

Zdrojem provozních prostředků je dotace poskytovaná zřizovatelem. Zakládací listinou škol 

a školských zařízení zřizovaných obcemi a kraji je zřizovací listina. Je to základní dokument, 

ve kterém je povolena hlavní činnost a účel příspěvkové organizace. Je zde rovněž vymezena 

povolená doplňková činnost a pravidla nakládání s majetkem zřizovatele. 

1.4 Zřizovatelé zařízení školního stravování a zdroje financování v 
současnosti 

V souladu s platnými právními předpisy mohou být školy a zařízení školního stravování 

zřizovány nejen MŠMT, obcemi, kraji, svazky obcí jako příspěvkové organizace nebo školské 

právnické osoby, ale také fyzickými a právnickými osobami, církvemi, např. s právní formou 

společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti, akciové společnosti, obecně 

prospěšné společnosti a další. 

1.4.1 Zřizovatelé zařízení školního stravování 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zřizuje zařízení školního stravování dle 

právního postavení školská právnická osoba a státní příspěvková organizace a plní 

funkci jménem státu; 

 Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí – zřizuje zařízení školního stravování dle 

právního postavení školská právnická osoba a příspěvková organizace; 

 Ministerstvo obrany, vnitra, spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí – 
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zřizuje zařízení školního stravování dle právního postavení organizační složka státu 

nebo jako jejich součástí; 

 Ministerstvo zahraničních věcí – zřizuje školská zařízení při diplomatické misi nebo 

konzulárním úřadu České republiky dle právního postavení jako součást těchto 

úřadů a plní funkci jménem státu; 

 Registrované církve nebo náboženská společnosti – kterým bylo přiznáno oprávnění 

k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a školská zařízení dle právního 

postavení: ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizují zařízení školního 

stravování jako školské právnické osoby nebo jako právnické osoby
9
. 

 

1.4.2 Právní předpisy vztahující se k financování zařízení školního 
stravování  

Základní právní normou, která upravuje financování nákladů zařízení školního stravování ze 

státního rozpočtu (přímé výdaje ze státního rozpočtu) všech zřizovatelů je zákon č. 561/ 2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění a dále: 

 školy a zařízení školního stravování zřízené obcí zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; 

 pro školy a zařízení školního stravování zřízené krajem zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; 

 pro školy a zařízení školního stravování zřízené MŠMT zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech ČR, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR; 

 pro soukromé školy a zařízení školního stravování zákon č. 306/1999 Sb., 

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školním zařízením 

a příslušný právní předpis, podle kterého zřizovatel zvolil právní formu školy; 

 pro školy zřizované obcemi, kraji a svazky obcí vyhláška č. 492/2000 Sb., o krajských 

normativech, v platném znění. 

V rámci výše uvedených právních předpisů zřizovatel jako poskytovatel dotace provozních 

nákladů stanovuje i další pravidla. Např. pro školy a školská zařízení, zřizovaná obcí nebo 

krajem to je např. vymezení práv při správě majetku zřizovatele, povolení doplňkové činnosti, 

které jsou součástí zřizovací listiny. 

                                                 
9
 Srov. § 8 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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1.5 Náklady a jejich členění 

Dříve než budou popsány možné zdroje financování nákladů zařízení školního stravování, 

a vzhledem ke způsobu financování regionálního školství, je nutné se nejdříve zmínit 

a rozdělit náklady zařízení školního stravování podle zdrojů, ze kterých jsou hrazeny. Jedná 

se o tzv. neinvestiční prostředky (dále jen „NIV“ – neinvestiční výdaje) a investiční 

prostředky (investiční výdaje). 

1.5.1 Neinvestiční prostředky (NIV) 

NIV jsou veškeré náklady spojené s financováním nákladů zařízení školního stravování 

s výjimkou nákladů na investice. Do těchto prostředků zahrnujeme: 

Přímé náklady - jejich vymezení stanoví § 160 školského zákona a lze je hradit z prostředků 

státního rozpočtu. Tyto prostředky se poskytují na: 

 platy – tj. platy a náhrady platů, popř. mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní 

pohotovost a ostatní prostředky za provedenou práci (ostatní osobní náklady, odstupné 

atd.); 

 odvody – tj. náklady na úhradu pojistného na sociální zabezpečení
10

 a zdravotního 

pojištění
11

, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, příděly do fondu kulturních 

a sociálních potřeb; 

 ostatní neinvestiční náklady – tj. náklady, vyplývající z pracovně právních vztahů 

(cestovné, osobní ochranné pomůcky, zákonné pojištění odpovědnosti organizace za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, od roku 2009 též na náhrady 

z důvodu PN, od roku 2011po dobu prvních 21 kalendářních dnů PN, atd.). 

Ostatní provozní náklady – neinvestiční náklady související se zajištěním provozu zařízení 

školního stravování, zejména náklady na energii, nájemné, opravy, materiál, ostatní služby, 

odpisy atd.
12

  

1.5.2  Investiční prostředky 

Investiční prostředky (ministerstvo financí používá kapitálové výdaje) tvoří odpisy, pokud 

zřizovatel svěří zařízení školního stravování do správy odepisovaný majetek, investiční 

dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu na reprodukci majetku, výnosy 

                                                 
10

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

v platném znění 

 
11

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 
12

 ZEMAN, Pavel - FORMAN, Ladislav. Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Financování školy. 

2. vyd. Praha; Národní institut pro další vzdělávání, 2006. 84 s., str. 4-5 
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prodeje hmotného investičního majetku ve správě školy nebo zařízení školního stravování, 

dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené k investičním účelům, převody 

z rezervního fondu schválené zřizovatelem
13

. 
 

1.6 Ekonomika školství a zdroje financování 

MŠMT z rozpočtu kapitoly 333 zabezpečuje financování jednotlivých školských úseků. 

Největší objem finančních prostředků směřuje do oblasti regionálního školství. V rámci 

tohoto úseku jsou poskytovány finanční prostředky na tzv. přímé náklady na vzdělávání pro 

školy a zařízení školního stravování zřizované obcemi a svazky obcí a kraji, neinvestiční 

dotace soukromému a církevnímu školství a plně zabezpečeno financování přímo podřízených 

organizací
14

.  

1.6.1 Neinvestiční dotace MŠMT 

Financování regionálního školství v novém systému je založeno na principu vícezdrojového 

financování. Základním finančním zdrojem školy a zařízení školního stravování v ČR je 

dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady bez rozdílu zřizovatele. Může ji obdržet jen 

škola a zařízení školního stravování, která je zařazena do sítě škol. 

Ministerstvo stanovuje republikové normativy jako výši výdajů připadajících na školské 

služby na jedno dítě, žáka a studenta příslušné věkové kategorie, zveřejňuje je ve Věstníku 

a následně poskytuje krajským úřadům formou dotace na zvláštní účely kraje. Krajské úřady 

stanovují krajské normativy 
15

 jako výši výdajů připadající na jednotku výkonu na kalendářní 

rok za podmínek stanovených vyhláškou a zveřejní je. Jejich prostřednictvím pak rozepisují 

a poskytují finanční prostředky jednotlivým právnickým osobám
16

. Pro školy a zařízení 

školního stravování zřizované obcemi nebo kraji je způsob financování upraven předpisy 

téměř shodně. Příspěvek na úhradu přímých nákladů poskytuje MŠMT kraji formou dotace, 

škola a zařízení školního stravování obdrží dotaci státního rozpočtu prostřednictvím příspěvku 

od zřizovatele. Nevyčerpanou část dotace vrací prostřednictvím zřizovatele škola a zařízení 

školního stravování zpět do státního rozpočtu. 

Prostředky soukromým školám a zařízení školního stravování jsou ze státního rozpočtu jako 
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účelové poskytovány do rozpočtů krajů, které je formou dotací poskytnou školám na 

neinvestiční náklady. 

U škol a zařízení školního stravování zřizovaných MŠMT je dotace přímo ze státního 

rozpočtu poskytována na úhradu všech neinvestičních nákladů. 

1.6.2  Příspěvek na provoz 

U zařízení školního stravování zřízených obcí nebo krajem poskytuje příspěvek na provoz 

zřizovatel.  

1.6.3 Výnosy z vlastní činnosti 

Významným zdrojem financování jsou výnosy z vlastní činnosti. Jejich výše odpovídá 

možnostem jednotlivých zařízení školního stravování. Patří sem např. pronájem jídelen, 

prodej zboží (bufet), je-li tato činnost shodná s hlavní činností a účelem, pro který byla 

organizace zřízena a nejedná-li se o doplňkovou činnost.  

1.6.4 Doplňková činnost a jiná činnost 

Doplňkovou činnost a jinou činnost provádí zařízení školního stravování mimo svou hlavní 

činnost, za jejímž účelem byla zřízena. Doplňkovou činnost mohou vykonávat na základě 

povolení zřizovatelem zařízení školy a školská zařízení zřizovaná obcemi, kraji a svazky obcí; 

jinou činnost zřizované MŠMT. Všechny takto vykonávané doplňkové a jiné činnosti musí 

být rovněž v souladu s živnostenským zákonem – zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, 

zejména §2 - §4. Dokladem k provozování činnosti je živnostenský list. Dále musí být 

uvedeny okruhy doplňkové činnosti ve zřizovací listině, to znamená, že je musí schválit 

zastupitelstvo obce či kraje (u státních organizací v případě jiné činnosti MŠMT). Pro 

příspěvkové organizace zřízené státem je závazný dokument pro výkon jiné činnosti 

zpracované vnitřní směrnice k provádění jiné činnosti. 
 

1.6.4.1 Doplňková činnost 

Doplňková činnost se týká příspěvkových organizací zřízených obcemi a kraji. Základním 

právním předpisem, který upravuje výkon doplňkové činnosti zařízení školního stravování 

zřizovaných obcí nebo krajem je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 
17

 

 

                                                 
17

 ZEMAN,Pavel - FORMAN, Ladislav. Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Financování školy. 

2. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2006. 84 s., str. 6-21 



21 

 

Okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel zařízení školního stravování, které jí 

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

odbornost svých zaměstnanců. Okruhy povolených doplňkových činností musí být schváleny 

příslušným zastupitelstvem a uvedeny ve zřizovací listině.  

Pokud zařízení školního stravování vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít 

jen ve prospěch své hlavní činnosti, avšak zřizovatel může organizaci povolit jiné využití 

tohoto zdroje. 

Hospodaření zařízení školního stravování v rámci doplňkové činnosti nesmí být ztrátové. 

Hospodářský výsledek v hlavní a v doplňkové činnosti se sčítá a celkový výsledek se po 

zdanění a schválení hospodaření u zařízení školního stravování rozdělí do rezervního fondu 

a fondu odměn. Výši přidělených prostředků do těchto fondů opět schvaluje zřizovatel.  

1.6.4.2 Jiná činnost 

Jiná činnost se týká tzv. státních příspěvkových organizací. Základním právním předpisem, 

který upravuje výkon jiné činnosti zařízení školního stravování je zákon č. 218/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a to v § 63 odst. 1. 

Zařízení školního stravování může zahájit jiné činnosti až po schválení dodatku zřizovací 

listiny MŠMT, kde je uveden předmět, popřípadě i rozsah jiné činnosti. Dalším závazným 

dokumentem pro výkon jiné činnosti je vypracování vnitřní směrnice, podle které bude 

zařízení školního stravování postupovat.  

1.6.5 Ostatní zdroje financování  

Mezi ostatní zdroje financování patří např.: 

 Prostředky pro aktivní politiku 

 Plnění pojišťoven 

 Dary zařízení školního stravování 

 …
18

 

1.7 Shrnutí 

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem. Jejím primárním úkolem je 

poskytování kvalitních služeb v oblasti stravování dětí, žáků a studentů a má v ČR 

nezastupitelnou roli.  
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Zásadní změnou ve fungování veřejné správy byla její reforma, která se odrazila také 

v zařízeních školního stravování, které je ve smyslu zákona řízeno a spravováno orgány státní 

správy a samosprávy. Z hlediska poskytovaných finančních prostředků je zároveň důležité 

rozlišení kompetencí zřizovatele zařízení školního stravování a s tím souvisejících právních 

předpisů. 

Regionální školství včetně zařízení školního stravování je založeno na principu 

vícezdrojového financování. Zařízení školního stravování tak získávají finanční prostředky 

nejen formou nezbytných základních dotací, nutných pro výkon hlavní činnosti, pro kterou 

jsou zřizovány, ale zároveň mají možnost získávat finanční zdroje také prostřednictvím 

alternativních finančních toků. Jedná se např. o doplňkovou činnost či jinou činnost podle 

zřizovatele. 



23 

 

2 Principy normativního rozpisu rozpočtu a normativní rozpis 
rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních 
samosprávných celků na rok 2012 v úrovni MŠMT - KÚ 

2.1 Stanovení výše republikových normativů 

2.1.1 Republikové normativy 

Republikové normativy podle § 161 školského zákona stanovuje ministerstvo jako výši 

výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta 

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

vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovanými kraji, obcemi a svazky obcí na 

kalendářní rok. Výši výdajů se zde míní celková výše neinvestičních výdajů poskytovaných 

ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona, členěných na mzdové 

prostředky + odvody a na ostatní neinvestiční výdaje (dále jen „ONIV“). Součástí 

republikových normativů je také vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1 000 

dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. 

Do celkového objemu neinvestičních výdajů se vedle výdajů na vzdělávání v příslušných 

druzích škol (tj. MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ) zahrnují i výdaje na stravování, 

ubytování a na zdravotní postižení dětí, žáků a studentů, výdaje na zájmové vzdělávání, 

ostatní volnočasové aktivity, výdaje na poradenské služby atd. 
 

RN slouží pro rozpis rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé kraje. 

K rozpisu rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení slouží krajské normativy (§ 161 

odst. 2 školského zákona), jejichž stanovení a použití je v přenesené působnosti krajských 

úřadů. Členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení apod. stanoví 

vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.
19

 

2.1.2 Základní východiska pro stanovení výše RN pro rok 2012 

Základním principem pro stanovení výše RN pro rok 2012 je dosažení takového stavu, aby 

v kraji, kde nedošlo ve školním roce 2011/2012 oproti předchozímu školnímu roku ke změně 

výkonů, byl normativním rozpisem finančních prostředků na rok 2012 pro nepedagogické 

pracovníky zajištěn objem mezd vč. příslušenství na úrovni skutečnosti roku 2011 (včetně 

zdrojů realizovaných v roce 2011 rozvojovým programem „Hustota a specifika“), snížený 
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o cca 1,2 %, v oblasti ONIV zajištěn objem na úrovni skutečnosti roku 2011, snížený 

o cca 30,54 %. 

Pro stanovení RN pro rok 2012 se vycházelo z výše RN stanovených pro rok 2011, které již 

byly členěny v oblasti mzdových prostředků zvlášť pro pedagogické a zvlášť pro 

nepedagogické pracovníky. Pro rok 2012 se toto členění nadále používá jako konstrukční 

prvek pro stanovení RN roku 2012, ale výsledné normativy mzdových prostředků budou 

stanoveny jako celek a rozdělení mzdových prostředků mezi pedagogické a nepedagogické 

pracovníky bude (pokud bude ve schváleném rozpočtu resortu na rok 2012 zachován závazný 

ukazatel MP pedagogů vč. příslušenství) provedeno až při stanovení závazných ukazatelů 

mzdové regulace pro jednotlivé kraje. 

V roce 2011 byl vedle normativně rozepsaných finančních prostředků na jednotlivé kraje ještě 

rozepisován objem prostředků formou rozvojového programu „Podpora řešení specifických 

problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím 

spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů“. 

V roce 2012 byl tento rozvojový program v důsledku rozpočtové restrikce zrušen, ale 

v důsledku meziročního poklesu výkonů RgŠ ÚSC lze zrušení tohoto rozvojového programu 

částečně kompenzovat zvýšením mzdových složek jednotlivých RN pro rok 2012. Mzdová 

složka RN nepedagogických pracovníků se zvýší o 0,2 %. 

I pro rok 2012, stejně jako v roce 2011, byl Ministerstvem financí ČR stanoven pro RgŠ 

závazný průřezový ukazatel „Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků 

regionálního školství vč. příslušenství“. Ve svém důsledku to znamená, že tímto způsobem 

musí být stanoven tento závazný průřezový ukazatel jak z úrovně MŠMT na jednotlivé kraje, 

tak i z úrovně krajských úřadů na jednotlivé školy a školská zařízení.  

Normativním výpočtem byl na rok 2012 v každém z krajů stanoven celkový objem 

neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí na výdaje uvedené v § 

160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.
20

 

Vzhledem ke struktuře závazných ukazatelů rozpočtu RgŠ bylo nutno výsledný vypočtený 

normativní objem „mzdové prostředky včetně odvodů“ rozdělit do struktury závazných 

i orientačních ukazatelů, tzn. rozdělit na mzdové prostředky na platy, prostředky na ostatní 
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osobní náklady (dále jen „OON“), a to v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky, 

odvody pojistného a odvody do FKSP. 

Z objemu mzdových prostředků celkem byly každému kraji nejprve vyčleněny mzdové 

prostředky nepedagogických pracovníků, a to na základě skutečně vyplacených mzdových 

prostředků této kategorie zaměstnanců v roce 2011 v jednotlivých krajích. Tato skutečnost 

roku 2011 byla pro každý kraj upravena indexem meziroční změny výkonů RgŠ ÚSC v kraji 

a dále pak jednotně snížena o 1,2 % tj. do výše disponibilních zdrojů určených pro normativní 

rozpis mzdových prostředků nepedagogických pracovníků roku 2012. 

Odečtením takto stanoveného objemu mzdových prostředků nepedagogických pracovníků 

v jednotlivých krajích od celkového objemu normativně stanovených mzdových prostředků 

v jednotlivých krajích byl stanoven objem mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky 

pro rok 2012 pro příslušný kraj.  

Z takto stanovených mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky byly 

vyčleněny objemy prostředků OON, jejichž výše byla odvozena z výše těchto závazných 

ukazatelů v roce 2011 a z výše disponibilních zdrojů roku 2012 pro tyto kategorie 

zaměstnanců.  

Na takto stanovené závazné ukazatele v oblasti mzdových prostředků byly vypočteny odvody 

(ve výši 34 % z celkového objemu mzdových prostředků) a příspěvek do fondu kulturních 

a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) ve výši 1 % ze závazného ukazatele mzdové prostředky 

na platy.
 21

 

2.1.3 Věkové kategorie pro jednotlivé RN 2012 

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2012 se stanovuje pět základních kategorií podle 

poskytovaného vzdělávání: 

1. dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3 - 5 let) 

2. žák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6 - 14 let) 

3. žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní 

docházku; vč. žáků 1. - 2. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání- 

žáci nástavbového studia jsou zahrnuti do této kategorie od roku 2009 (tzn. 

kategorie 15 - 18 let)  

4. student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. kategorie 19-21 let) 
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5. počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy pro děti a mládež (tzn. 

kategorie 3 - 18 let).
22

 

2.2 Stanovení krajských normativů 

Tvorbou normativů jsou podle školského zákona pověřeny odbory školství krajských úřadů, 

které je vypracovávají podle metodických pokynů ministerstva školství v souladu s vyhláškou 

č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Krajské úřady tak zjišťují zásadní přerozdělení 

prostředků státního rozpočtu, které jsou z MŠMT do všech krajů poskytovány jako 

republikové normativy na vzdělávání každého dítěte, žáka a studenta v mateřské, základní, 

střední a vyšší odborné škole v jednotné výši. Jednotlivé kraje přistupují ke stanovení 

vlastních krajských normativů v souladu s právními předpisy, vycházejí ze stavů předchozího 

kalendářního roku a zohledňují vlastní specifika kraje s ohledem na skutečné potřeby kraje. Je 

na místě zde zveřejnit, že při stanovení priorit některé kraje dávají na přední místo základní 

školství, jiné některé vybrané obory vzdělání středního školství, jiné naopak např. oblast 

školního stravování považují jako službu navíc a může se pak stát, že je pak na opačném 

konci žebříčku priorit kraje. 
 

Pro stanovení normativů pro zařízení školního stravování vycházejí kraje ze zahajovacích 

výkazů Z-17-01, které vyplňují vedoucí zařízení školního stravování vždy v říjnu. Některé 

krajské úřady využívají § 4 odst. 9 vyhlášky o krajských normativech a zohledňují průměrný 

počet strávníků v říjnu ještě na základě dalšího šetření v průběhu kalendářního roku.
23 

2.2.1  Krajské normativy pro zařízení školního stravování 

Abychom se  v „tabulkách“ stanoveného rozpočtu přímých nákladů pro zařízení školního 

stravování mohli dobře orientovat, musíme porozumět zkratkám, které se používají: 

No - normativní komponent (průměrný počet jednotek výkonu připadajícího na 

1 nepedagogického pracovníka) 

Po - průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka 

Jednotkou výkonu je podle metodických pokynů MŠMT: 

a) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské školce, pro něhož je v rámci 

školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo 

navazující doplňkové jídlo, 

b) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, pro něhož je v rámci 

                                                 
22

 www.msmt.cz materiál čj. 39 240/2011-26 zpracoval odbor 26 MŠMT 
23
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školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd, 

c) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož 

je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd (tj. žáci středních 

škol a konzervatoří a studenti vyšších odborných škol), 

d) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož 

je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován alespoň oběd a večeře 

(dále jen „celodenní stravování“). 

Z toho vyplývá, že pro děti MŠ, které odebírají jenom svačinu, není normativ stanoven. Také 

není zohledněno, pokud se svačina připravuje pro žáky ZŠ - ti totiž mají podle vyhlášky nárok 

pouze na oběd a svačina je tedy doplňkovou činností. 

Do výkonů není započteno stravování zaměstnanců škol a školských zařízení, neboť toto je 

poskytováno v souladu s §119 školského zákona za úplatu – de facto jako komerční činnost. 

Výše normativů pro jednotlivé školní jídelny v jednotlivých krajích je proměnlivá a je 

odvozena od celkového počtu strávníků. Pro velké jídelny bývá stanoven objektivními 

skutečnostmi podstatně vyšší počet stravovaných žáků na 1 pracovníka, než je celostátní, 

popř. krajský průměr, naopak u jídelen s malou kapacitou je počet žáků na 1 pracovníka 

objektivně nižší.  

Normativy jsou stanoveny zvlášť pro MŠ, ZŠ a SŠ a ostatní. Pokud se v zařízení poskytuje 

stravování pro více skupin, je vytvořen složený normativ, to znamená pro každý typ zvlášť. 

Normativ se krátí, jestliže se strava na jednom pracovišti připravuje (vývařovna) a na jiném 

vydává (výdejna). Výši krácení také stanovuje kraj, někde je jiná pro MŠ a ZŠ, někde na typu 

strávníků nezáleží. Pro vývařovnu je počítáno 70 - 75 %, pro výdejnu 25 - 30 %.
24 

2.2.2 Výpočet celkového objemu mzdových prostředků 

Z uveřejněných krajských normativů (jsou zveřejňovány na stránkách příslušných odborů 

školství jednotlivých krajů) si lze vypočítat celkový roční objem mzdových prostředků u 

školských zařízení, jejichž činnost je realizována pouze nepedagogickými pracovníky: No x 

Po x 12 x 1,Proc + ONIV, kde Proc je součtem procentové sazby pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku (25%), jehož poplatníkem je zaměstnavatel, 

procentové sazby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (9%), které platí zaměstnavatel 

za své zaměstnance, a procento, v jejichž výši se stanoví základní příděl, kterým je tvořen 

fond kulturních a sociálních potřeb (1% od roku 2011, dříve 2%). 
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Je-li např. při počtu výkonů 100 stravovaných stanoven normativ No = 46, což představuje 46 

stravovaných na jeden plný úvazek nepedagogického pracovníka a Po = 11 000,- Kč 

(průměrný plat nepedagogického pracovníka), pak objem mzdových prostředků pro příslušný 

počet nepedagogických pracovníků se vypočte jako (100 : 46) x 11 000,- Kč x 12 = 286 956,- 

Kč. To jsou mzdové prostředky pro zaměstnance bez odvodů a odvodu do FKSP pro zařízení 

na rok. K nim se dále připočítávají zákonné odvody, příděly do FKSP a ONIV, které 

v souhrnu tvoří neinvestiční náklady ze státního rozpočtu přidělované krajem.
25 

2.2.3 Srovnávání krajských normativů 

Jestliže známe normativy různých krajů, můžeme je srovnávat. Musíme mít na mysli že: 

 každý kraj má (jako samostatný územní celek) právo stanovit priority a poté 

i normativy podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy, 

vyhláškou o krajských normativech a metodickými pokyny MŠMT; 

 některé kraje stanovují normativy podle počtu zapsaných strávníků, jiné podle 

počtu skutečných strávníků; 

 v každém kraji je  jinak stanoven výchozí průměrný měsíční plat, který vychází ze 

zařazení zaměstnanců do jednotlivých platových tarifů v kraji a jiných okolnostech 

dle specifik každého kraje.
 26

 

Vlastní srovnání a porovnání krajských normativů a rozdílnost mezi jednotlivými kraji je 

předmětem následující, výzkumné části předkládané práce. 

                                                 
25
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3  Výzkumná část - porovnání krajských normativů mzdových 
prostředků a ostatních neinvestičních výdajů 

V této kapitole jsou porovnávány krajské normativy mzdových prostředků a ostatních 

neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní 

školství v roce 2011 a výsledky srovnávány s rokem 2010, abychom zjistili, o jaké změny šlo 

– zda o navýšení nebo snížení. Vycházím z materiálu MŠMT a podkladů jednotlivých krajů 

zveřejňovaných na webových stránkách příslušných odborů školství.  

Ze zjištěných výsledků chci potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, že: 

1) financování přímých nákladů v zařízeních školního stravování není objektivní – 

srovnatelné a mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly 

2) financování přímých nákladů může mít vliv i na kvalitu služeb poskytovaných 

zařízením školního stravování. 

3.1  Porovnání krajských normativů mzdových prostředků stanovených 
v jednotlivých krajích pro rok 2011 

V této kapitole porovnávám mzdové náklady na 1 stravovaného v MŠ o velikosti 50, 100 a 

200 stravovaných, dále mzdové náklady na 1 stravovaného v základních školách o velikosti 

50, 100, 200 a 500 stravovaných, mzdové náklady na 1 stravovaného ve střední škole, 

konzervatoři a vyšší odborné škole o velikosti 50, 100, 200 a 400 stravovaných a celodenně 

stravovaných o velikosti 50, 100 a 200 stravovaných, a to vše v jednotlivých krajích v roce 

2011 na základě statistických údajů a hodnot získaných z MŠMT a jednotlivých krajů. 

3.1.1 Stravování v mateřských školkách 

Při celkovém počtu stravovaných z mateřských školek: 50 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Pardubického kraje 5 824,- 

2. Magistrát hl. m. Prahy 5 430,- 

3. KÚ Královéhradeckého kraje 5 295,- 

12. KÚ kraje Vysočina 4 767,- 

13. KÚ Plzeňského kraje 4 694,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 4 447,- 



30 

 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 5 026 Kč/stravovaného, což je o 3,60 % 

(o 187 Kč) méně než v roce 2010.  

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 131 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 1377  Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že 

při stejném počtu 50 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Ústeckém oproti kraji Pardubickému o 68 850 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší hodnotou činil 989 

Kč/stravovaného, tedy došlo k jeho zvýšení.  

Při celkovém počtu stravovaných z MŠ: 100 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Pardubického kraje 4 683,- 

2. Magistrát hl. m. Prahy 4 438,- 

3. KÚ Královéhradeckého kraje 4 319,- 

12. KÚ Karlovarského kraje 3 914,- 

13. KÚ kraje Vysočina 3 833,- 

14. KÚ Plzeňského kraje 3 775,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 4 128 Kč/stravovaného, což je o 3,69 % 

(o 158 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 124 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 908 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 100 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Plzeňském oproti kraji Pardubickém o 90 800 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšším a nejnižší hodnotou činil 790 

Kč/stravovaného, došlo k jeho zvýšení. 
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Při celkovém počtu stravovaných z MŠ: 200 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Pardubického kraje 4 331,- 

2. Magistrát hl. m. Prahy 4 316,- 

3. KÚ Ústeckého kraje 4 107,- 

12. KÚ Karlovarského kraje 3 620,- 

13. KÚ kraje Vysočina 3 545,- 

14. KÚ Plzeňského kraje 3 492,- 

Průměrná hodnota normativu v roce 2011 činí 3 802 Kč/stravovaného, což je o 3,94 % (o 156 

Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 124 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 839 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 200 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Plzeňském oproti kraji Pardubickém o 167 800 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 966 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

3.1.2 Stravování v základních školách 

Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 50 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 4 878,- 

2. KÚ Ústeckého kraje 4 708,- 

3. KÚ Královéhradeckého kraje 4 144,- 

12. KÚ Jihomoravského kraje 3 581,- 

13. KÚ Plzeňského kraje 3 559,- 

14. KÚ Karlovarského kraje 3 526,- 
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Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 3 921 Kč/stravovaného, což je o 3,99 % 

(o 163 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 139 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 1352 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 50 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Karlovarském oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 67 600 Kč na daný rok nižší.  

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 1558 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 100 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Ústeckého kraje 3 977,- 

2. Magistrát hl. m. Prahy 3 933,- 

3. KÚ Královéhradeckého kraje 3 621,- 

12. KÚ Jihomoravského kraje 3 035,- 

13. KÚ Plzeňského kraje 2 984,- 

14. KÚ Karlovarského kraje 2 983,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 3 305 Kč/stravovaného, což je o 4,26 % 

(o 147 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 134 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 994 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 100 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Karlovarském oproti kraji Ústeckém o 99 400 Kč na daný rok nižší.  

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 917 

Kč/stravovaného, došlo k jeho zvýšení. 
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Při celkovém počtu stravovaných ze ZŠ: 200 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 3 146,- 

2. KÚ Ústeckého kraje 3 034,- 

3. KÚ Královéhradeckého kraje 3 002,- 

12. KÚ Jihočeského kraje 2 612,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 2 574,- 

14. KÚ Plzeňského kraje 2 554,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 2 778 Kč/stravovaného, což je o 4,57 % 

(o 133 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 124 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 592 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 200 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Plzeňském oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 118 400 Kč na daný rok nižší.  

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 917 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

Při celkové počtu stravovaných ze ZŠ: 500 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Pardubického kraje 2 440,- 

2. KÚ Královéhradeckého kraje 2 362,- 

3. KÚ Libereckého kraje 2 362,- 

12. KÚ Jihomoravského kraje 2 139,- 

13. KÚ Plzeňského kraje 2 111,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 2 045,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 2 245 Kč/stravovaného, což je o 4,7 % 

(o 118 Kč) méně než v  roce 2010.  
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Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 120 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 395 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 500 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Ústeckém oproti kraji Pardubickém o 197 500 Kč na daný rok nižší.  

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 418 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení.  

3.1.3 Stravování ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole 

Při celkovém počtu stravovaných se SŠ, konzervatoří a VOŠ: 50 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 4 878,- 

2. KÚ Královéhradeckého kraje 4 144,- 

3. KÚ Pardubického kraje 3 996,- 

12. KÚ Plzeňského kraje 3 559,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 3 526,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 2 558,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 3 799 Kč/stravovaného, což je o 3,99 % 

(o 158 Kč) méně než v  roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 191 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 2320 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 50 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Ústeckém oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 116 000 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 2 317 

Kč/stravovaného, došlo k jeho zvýšení.  
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Při celkovém počtu stravovaných se SŠ, konzervatoří a VOŠ: 100 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 3 933,- 

 2. KÚ Královéhradeckého kraje 3 621,- 

3. KÚ Pardubického kraje 3 381,- 

12. KÚ Plzeňského kraje 2 984,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 2 983,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 2 531,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 3 228 Kč/stravovaného, což je o 4,01 % 

(o 135 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 přestavuje 156 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 1402 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 100 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Ústeckém oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 140 200 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 1 354 

Kč/stravovaného, došlo k jeho zvýšení. 

Při celkovém počtu stravovaných se SŠ, konzervatoří a VOŠ: 200 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 3 146,- 

2. KÚ Královéhradeckého kraje 3 002,- 

3. KÚ Jihomoravského kraje 2 951,- 

12. KÚ Karlovarského kraje 2 574,- 

13. KÚ Plzeňského kraje 2 554,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 2 478,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 2 762 Kč/stravovaného, což je o 4,03 % 

(o 116 Kč) méně než v roce 2010. 
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Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 127 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 668 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 200 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Ústeckém oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 133 600 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 702 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

Při celkovém počtu stravovaných se SŠ, konzervatoří a VOŠ: 400 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Pardubického kraje 2 547,- 

2. Magistrát hl. m. Prahy 2 484,- 

3. KÚ Jihomoravského kraje 2 484,- 

12. KÚ kraje Vysočina 2 310,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 2 247,- 

14. KÚ Plzeňského kraje 2 210,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 2 387 Kč/stravovaného, což je o 4,02 % 

(o 101Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 přestavuje 116 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 337 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 400 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Plzeňském oproti kraji Pardubickém o 134 800 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 419 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 
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3.1.4 Celodenně stravovaní 

Při celkovém počtu celodenně stravovaných: 50 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 7 866,- 

2. KÚ Zlínského kraje 7 540,- 

3. KÚ Jihočeského kraje 7 417,- 

12. KÚ kraje Vysočina 4 919,- 

13. KÚ Středočeského kraje 4 852,- 

14. KÚ Jihomoravského kraje 4 752,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 6 195 Kč/stravovaného, což je o 4,68 % 

(o 304 Kč) méně než v roce 2010.  

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 166 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 3 114 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 50 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Jihomoravském oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 155 700 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 3 064 

Kč/stravovaného, došlo k jeho zvýšení. 

Při celkovém počtu celodenně stravovaných: 100 stravovaných  

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 7 866,- 

2. KÚ Jihočeského kraje 6 367,- 

3. KÚ Zlínského kraje 6 309,- 

12. KÚ Karlovarského kraje 4 772,- 

13. KÚ Jihomoravského kraje 4 752,- 

14. KÚ kraje Vysočina 4 706,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 5 577 Kč/stravovaného, což je o 4,63 % 

(o 271 Kč) méně než v roce 2010. 



38 

 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 168 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 3 160 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 100 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Vysočina oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 316 000 Kč na daný rok nižší.  

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 3 213 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

Při celkovém počtu celodenně stravovaných: 200 stravovaných 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu MP v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 7 866,- 

2. KÚ Královéhradeckého kraje 5 429,- 

3. KÚ Olomouckého kraje 5 380,- 

12. KÚ kraje Vysočina 4 386,- 

13. KÚ Pardubického kraje 4 179,- 

14. KÚ Karlovarského kraje 4 118,- 

Průměrná hodnota normativu MP v roce 2011 činí 5 116 Kč/stravovaného, což je o 4,61 % 

(o 247 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota krajského normativu MP v roce 2011 představuje 191 % z nejnižší hodnoty. 

Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 3 748 Kč/stravovaného. Z toho vyplývá, že při 

stejném počtu 200 stravovaných je rozpočet zařízení školního stravování v kraji 

Karlovarském oproti Magistrátu hl. m. Prahy o 749 600 Kč na daný rok nižší. 

V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 3 878 

Kč/stravovaného, došlo k jeho snížení. 

3.1.5 Dílčí shrnutí  

V porovnání s rokem 2010 došlo u všech krajů ke snížení průměrné hodnoty normativů MP 

na 1 stravovaného a to v průměru o 4,20 %. Nejnižší snížení průměrných hodnot normativu 

MP došlo u stravovaných z mateřských škol (3,75 %) a nejvyšší snížení průměrných hodnot 

normativu MP došlo u celodenně stravovaných (4,64 %).  

Rozdíly mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou krajského normativu MP s porovnáním s rokem 

2010 se v 75 % snižovaly a v 25 % zvyšovaly. Takže oproti roku 2010 nastalo malé zlepšení 
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a snížily se rozdíly mezi jednotlivými kraji. 

3.2 Porovnání krajských normativů ONIV stanovených v jednotlivých 
krajích pro rok 2011 

Z prostředků ONIV jsou ze státního rozpočtu poskytovány finanční prostředky na výdaje 

vymezené v § 160 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, a to např. na pracovní oblečení, pracovní obuv, další vzdělávání- 

školení, semináře, nákup odborné literatury. 

3.2.1 Stravování v mateřské škole 

 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu ONIV v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Plzeňského kraje 50,- 

2. KÚ Olomouckého kraje 41,- 

3. KÚ Jihočeského kraje 38,- 

12. KÚ Libereckého kraje 26,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 22,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 20,- 

Průměrná hodnota normativu ONIV v roce 2011 činí 33 Kč/stravovaného, což je o 15,4 % (o 

6 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota ONIV představuje 250 % z nejnižší hodnoty. Rozdíl mezi nejvyšší 

a nejnižší hodnotou činí 30 Kč/ stravovaného. V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 33 Kč/ stravovaného, tedy došlo k jeho snížení.  

3.2.2 Stravování v základní škole  

 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu ONIV v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Plzeňského kraje 50,- 

2. KÚ Zlínského kraje 38,- 

3. KÚ Jihočeského kraje 33,- 

12. KÚ Jihomoravského kraje 24,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 22,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 14,- 
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Průměrná hodnota normativu ONIV v roce 2011 činí 29 Kč/stravovaného, což je o 17,10 % (o 

6 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota normativu ONIV představuje 358 % z nejnižší hodnoty. Rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 36 Kč/ stravovaného. V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl 

mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 46 Kč/ stravovaného, tedy došlo k jeho snížení. 

3.2.3 Stravování ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole 

 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu ONIV v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. KÚ Jihočeského kraje 60,- 

2. KÚ Plzeňského kraje 50,- 

3. KÚ Zlínského kraje 38,- 

12. KÚ Ústeckého kraje 26,- 

13. KÚ Středočeského kraje 25,- 

14. KÚ Karlovarského kraje 22,- 

Průměrná hodnota normativu ONIV v roce 2011 činí 33 Kč/stravovaného, což je o 15,40 % 

(o 6 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota normativu ONIV představuje 273 % z nejnižší hodnoty. Rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 38 Kč/stravovaného. V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl 

mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 46 Kč/ stravovaného, tedy došlo k jeho snížení. 

3.2.4 Celodenně stravovaní 

 

Nejvyšší a nejnižší hodnoty normativu ONIV v r. 2011 (v Kč/stravovaného) 

Poř. KÚ Kč 

1. Magistrát hl. m. Prahy 82,- 

2. KÚ Jihomoravského kraje 62,- 

3. KÚ Olomouckého kraje 61,- 

12. KÚ Kraje Vysočina 36,- 

13. KÚ Karlovarského kraje 30,- 

14. KÚ Ústeckého kraje 26,- 
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Průměrná hodnota normativu ONIV v roce 2011 činí 48 Kč/stravovaného, což je o 15,80 % 

(o 9 Kč) méně než v roce 2010. 

Nejvyšší hodnota normativu ONIV představuje 316 % z nejnižší hodnoty. Rozdíl mezi 

nejvyšší a nejnižší hodnotou činí 56 Kč/ stravovaného. V porovnání s rokem 2010, kdy rozdíl 

mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou činil 47 Kč/ stravovaného, tedy došlo k jeho zvýšení.  

Cílem provedeného vzájemného porovnání výše krajských normativů ONIV jednotlivých 

druhů zařízení školního stravování v roce 2011 a porovnáním krajských normativů mzdových 

prostředků vytváří kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů pro rok 2011 

a ukazuje reálnou úroveň prvotního přerozdělování prostředků státního rozpočtu pro zařízení 

školního stravování a rovněž poskytuje srovnání výše výdajů na jednotku výkonu 

v jednotlivých krajích. 

V této části výzkumu se potvrdilo mé tvrzení, že financování přímých nákladů v zařízeních 

školního stravování není objektivní - srovnatelné a mezi jednotlivými kraji jsou značné 

rozdíly. 

Sice se rozdíly mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou krajského normativu MP s porovnáním 

s rokem 2010 v 75 % snižovaly a v 25 % zvyšovaly, takže oproti roku 2010 nastalo malé 

zlepšení a snížily se rozdíly mezi jednotlivými kraji, ale pořád za stejnou práci se v krajích 

dostává jiná hodnota krajského normativu mzdových prostředků a ONIV. 
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3.3 Porovnání ukazatele PO za jednotlivé kraje za rok 2011 a 2010 
 

Kraj 2011 2010 Změna 2011 ku 2010 

 
Poř. Kč Kč % Kč 

Zlínský 1. 13 606,- 12 715,- + 7,01 + 891,- 

Královéhradecký 2. 13 393,- 13 393,- + 0 + 0,- 

Liberecký 3. 13 330,- 13 180,- + 1,14 + 150,- 

Olomoucký 4. 13 169,- 12 748,- + 3,30 + 421,- 

Hl. m. Praha 5. 13 110,- 13 774,- - 4,82 - 664,- 

Jihomoravský 6. 13 004,- 13 499,- - 3,67 - 495,- 

Pardubický 7. 12 890,- 13 643,- - 5,52 - 753,- 

Středočeský 8. 12 736,- 13 260,- - 3,95 - 524,- 

Karlovarský 9. 12 600,- 12 800,- - 1,56 - 200,- 

Jihočeský 10. 12 508,- 13 321,- - 6,10 - 813,- 

Vysočina 11. 12 340,- 12 906,- - 4,39 - 566,- 

Moravskoslezský 12. 12 211,- 13 493,- - 9,50 - 1282,- 

Plzeňský 13. 12 150,- 13 500,- - 10,00 - 1350,- 

Ústecký 14. 11 761,- 12 909,- - 8,89 - 1148,- 

Průměr ČR  12 772,- 13 224,- - 3,42 - 452,- 

 

Zvýšení PO s porovnáním s rokem 2010 zajistily: Zlínský kraj o 7,01 %, Olomoucký kraj 

o 3,30 % a Liberecký kraj o 1,14 %. Kraj Královéhradecký nezvýšil PO ani nesnížil. Ostatní 

kraje PO oproti roku 2010 snižovaly a nejvíce Plzeňský kraj o 10 % a Moravskoslezský kraj 

o 9,50 % a Ústecký kraj o 8,89 %.  

3.4 Porovnání ukazatele PO za jednotlivé kraje za rok 2012 a 2011  

Ve srovnání se schváleným rozpočtem RgŠ v roce 2011 je rozpočet běžných výdajů pro rok 

2012 vyšší o cca 2,491 mld. Kč (tj. o cca 3,3 %), v oblasti mezd a odvodů je vyšší o cca 

2,904 mld. Kč (tj. o 3,90 %) a v oblasti ostatních běžných výdajů je nižší o cca 0,414 mld. 

(tj. o cca 373, %).  

Celkový počet dětí, žáků a studentů zahrnutý do výpočtu republikových normativů 2012 se ve 
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školním roce 2011/2012 oproti školnímu roku 2010/2011 snížil o 1 286, tj. o 0,08 %. 

Pro nepedagogické pracovníky je zajištěn objem mezd vč. příslušenství na úrovni roku 

2011, snížený o cca 1,2 %. V oblasti ONIV je zajištěn objem na úrovni skutečnosti roku 

2011, snížený o cca 30,54 %.  

Kraj 2012 2011 Změna 2012 ku 2011 

 
Poř. Kč Kč % Kč 

Zlínský 1. 13 680,- 13 606,- + 0,54 + 74,- 

Královéhradecký 2. 13 393,- 13 393,- 0 0,- 

Liberecký 3. 13 300,- 13 330,- - 0,23 - 30,- 

Jihomoravský 4. 13 086,- 13 004,- + 0,63 + 82,- 

Olomoucký 5. 13 017,- 13 169,- - 1,15 - 152,- 

Středočeský 6. 13 014,- 12 736,- + 2,18 + 278,- 

Hl. m. Praha 7. 12 913,- 13 110,- - 1,50 - 197,- 

Moravskoslezský 8. 12 880,- 12 211,- + 5,48 + 669,- 

Ústecký 9. 12 744,- 11 761,- + 8,36 + 983,- 

Pardubický 10. 12 697,- 12 890,- - 1,50 - 193,- 

Jihočeský 11. 12 656,- 12 508- + 1,18 + 148,- 

Plzeňský 12. 12 590,- 12 150,- + 3,62 + 440,- 

Vysočina 13. 12 575,- 12 340,- + 1,90 + 235,- 

Karlovarský 14. 12 500,- 12 600,- - 0,79 - 100,- 

Průměr ČR  12 772,- 13 224,- - 3,42 - 452,- 

Zvýšení PO s porovnáním s rokem 2011 došlo u osmi krajů, nejvíce u Ústeckého kraje 

o 8,36 %, Moravskoslezského kraje o 5,48 % a Plzeňského kraje o 3,62 %. Kraj 

Královéhradecký opět nenavýšil PO ani nesnížil. V pěti krajích PO oproti roku 2011 

snižovaly a nejvíce Hl. m. Praha o 1,50 % a Pardubický kraj o 1,50 %.  

V roce 2011 byl rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším PO 1 845 Kč a v roce 2012 byl rozdíl 

mezi nejvyšším a nejnižším PO 1 180 Kč. 

V důsledku podprůměrných platů není zájem o tuto práci u mladých lidí a kvalifikovaných 

pracovníků. Naše školní stravování vždy patřilo k nejhodnotnějším ve světě, nyní hrozí, že 

kvůli jeho postupnému podhodnocování dojde k postupnému zániku. Přitom pro některé děti 

je oběd ze zařízení školního stravování jediné teplé a nutričně vyvážené jídlo za den. 
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Vzhledem k výše uvedeným analýzám a rozborům lze potvrdit rovněž i tvrzení, že 

financování přímých nákladů může mít vliv i na kvalitu poskytovaných služeb zařízením 

školního stravování spočívající zejména: 

 v nedostatku kvalitních zaměstnanců z důvodu nízkých platů, ve školních jídelnách 

pak musejí pracovat nekvalifikované síly, což má zcela jistě vliv i na kvalitu 

poskytovaných služeb 

 v nedostatečném limitu nepedagogických pracovníků, neustále se snižujícímu počtu 

zaměstnanců školních kuchyní na úkor kvality poskytovaných služeb 

 v nedostatku odpovídajících funkčních zařízení, novými technologiemi (neustále se 

snižující ONIV, finanční prostředky na provozní náklady,…) 

 zastaralým vybavením školních kuchyní, není možno pak uspokojit požadavky 

a potřeby strávníků na jimi požadované úrovni a odpovídající kvalitě. 
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4 Závěr 
 

Hlavními cíli bakalářské práce bylo analyzovat možné finanční zdroje ve školství pro oblast 

zařízení školního stravování, včetně principu financování přímých nákladů na úrovni MŠMT 

– KÚ v roce 2012, porovnat výši financování přímých nákladů pro zařízení školního 

stravování v jednotlivých krajích v roce 2010 a v roce 2011, ve kterém došlo k podstatným 

změnám, projevující se jednak v rozdělení mzdových prostředků na pedagogické a 

nepedagogické pracovníky, jednak v neustále se snižujícím objemu finančních prostředků 

ONIV. Závěrečná bakalářská práce je využitelná nejen pro management zařízení školního 

stravování, ale také pro management škol mateřských, základních i středních, který tak má 

možnost se blíže seznámit s problematikou zajišťování školního stravování po ekonomické 

stránce a lépe tuto problematiku pochopit také z pohledu vedoucích školních jídelen. 

Ve výzkumné části porovnáním krajských normativů mzdových prostředků a ostatních 

neinvestičních výdajů se ze zjištěných výsledků potvrdila tvrzení, a to že: 

 financování přímých nákladů v zařízení školního stravování není objektivní – 

srovnatelné a mezi jednotlivými kraji jsou značné rozdíly, 

 financování přímých nákladů může mít vliv i na kvalitu služeb poskytovaných 

zařízením školního stravování. 

Jak bylo prokázáno v rámci výzkumného šetření provedené analýzou hodnot normativních 

komponent, stanovených v rámci jednotlivých krajů, jsou ve většině zařízení školního 

stravování v zájmu úsporných opatření neustále snižovány mzdové prostředky a tím jsou tato 

zařízení nucena snižovat a krátit rovněž počty pracovníků, a to až na někdy neúnosnou mez. 

Je třeba zdůraznit, že školní stravování plní také preventivní funkci v oblasti výživy, a proto si 

myslím, že je důležité do něho investovat, aby se nám investice vrátila v podobě dobrého 

zdraví budoucích generací a dobrých stravovacích návyků.  

Na práci vedoucího zařízení školního stravování, ale i na jeho zaměstnance jsou kladeny 

vysoké nároky v mnoha oborech. Jejich práce není jen obyčejné vaření. Příprava stravy 

v zařízení školního stravování vyžaduje znalost mnoha předpisů, dodržování přísných zásad 

hygieny, správné výrobní praxe, zásad zdravé výživy a v neposlední řadě je to namáhavá 

fyzická práce. A to nemluvím o zátěži psychické při každodenní praxi s dětmi, učiteli a rodiči. 
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Průměrný věk pracovníků zařízení školního stravování, ať už se jedná o vedoucí pracovníky 

nebo ostatní personál je poměrně vysoký. Příčinou nezájmu mladých je nízké finanční 

ohodnocení, protože stejná práce v jiných sektorech gastronomie je hodnocena lépe. Značnou 

roli v nedostatku mladých pracovníků a poklesu zájmu o tyto profese ve školství hraje 

absence výchovy vlastních pracovníků, jak tomu bylo do konce 80. let. Po zrušení okresů 

zanikla okresní a krajská výchovná střediska školního stravování. Funkce inspektorů školního 

stravování zcela zanikla, sice funkce krajských inspektorů zůstala zachována v krajích, ne 

však ve všech a zpravidla ne v plném úvazku. MŠMT má sice dále působit jako orgán 

pověřený péčí o školní stravování, ale jeho činnost v posledních létech nebyla patrná. 

Myslím si, že zařízení školního stravování zasluhuje pozornost a péči naší společnosti. Mělo 

by být součástí cílené výživové a potravinové politiky státu. Dále potřebuje odborný dohled 

a cílené metodické řešení a hlavně potřebuje podporu a uznání lidí, kteří se školnímu 

stravování věnují. Měli bychom hledat pomoc, jak tuto situaci napravit. To je také hlavním 

úkolem managementu nejen zařízení školního stravování, ale také ředitelů všech škol. 
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a.s. akciová společnost 

ČR Česká republika 

DPH daň z přidané hodnoty 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

hl. m. Praha hlavní město Praha 

Kč koruna česká 

KÚ Krajský úřad 

mld. miliarda 

MŠ mateřská školka 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NIV 

No 

ONIV 

neinvestiční výdaje 

průměrný počet jednotek výkonu připadajícího na 1 nepedagogického pracovníka 

ostatní neinvestiční výdaje 

OON 

PN 

ostatní osobní náklady 

pracovní neschopnost 

Po průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka 
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RgŠ regionální školství  

RN republikový normativ   

Sb. sbírka 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SŠ střední škola 

ÚSC územně samosprávný celek 

VOŠ vyšší odborná škola 

ZŠ základní škola 

 


