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Resumé: 

Předmětem bakalářské práce je hledání dalších zdrojů ve financování 

školství. Práce je hlavně zaměřena na provozování doplňkové činnosti 

školy. Vymezuje právní postavení školy v současné společnosti, roli ředitele 

školy, financování školy ze státního rozpočtu a z jiných finančních zdrojů, 

analýzu provozování doplňkové činnosti a související legislativu. Pozornost 

je věnována vytvoření uceleného přehledu o problematice provozování 

doplňkové činnosti, o možnostech jejího využití a o nástrahách, kterých je 

potřeba se vyvarovat. Pro názornost přínosu získaných finančních 

prostředků z provozování doplňkové činnosti je zpracován výzkum 

zaměřený na aktuální využívání zisku školami a na pozitivní vliv jejího 

provozování na public relations školy. 
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Summary: 

The subject of this thesis is to seek additional sources of funding  

for education. The work is mainly focused on the pursuit of additional school 

activities. It defines the legal status of schools in contemporary society,  

the role of the head of schools, school financing from the state budget  

and other financial resources, additional analysis of operating activities  

and related legislation. Attention is paid to a comprehensive overview  

of the problems of operating complementary activities, the possibilities  

of its use and dangers which need to be avoided. To illustrate the benefits  

of funding the operation of the additional activities research has been 

conducted on the way schools use the profit and also on the positive impact 

the operation of the schools has on their public relations. 
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Úvod 

S vývojem vědy, výzkumu, informačních technologií, způsobu dopravy 

a globalizace světa se mění i společenské a ekonomické nároky na úroveň 

vzdělávací soustavy v každém státě světa. Nároky na kvalitu výstupů  

ze vzdělávacího procesu se inovují a neustále zvyšují. 

Díky tomuto vývoji došlo v našem státě k reformě školství, která se netýkala 

pouze kurikulární reformy, ale i změny ekonomického a právního postavení 

škol. Škola již není pouze výchovným a vzdělávacím zařízením, ale plní 

i další společenské, informační a ekonomické funkce ve společnosti. 

Získáním právní subjektivity škol se i v oblasti školství začaly využívat 

základní principy hospodaření a manažerského řízení dříve známých pouze 

z vedení výrobních podniků. Vznikem nových škol, a to zejména 

soukromých, vzniklo konkurenční prostředí i v oblasti školství. 

Úroveň vzdělávání i rozvíjení klíčových kompetencí žáků se neustále 

inovuje a přizpůsobuje vývojovým trendům. Zároveň školy musí 

přizpůsobovat nabídku vzdělávacích programů potřebám společnosti. 

Stejně tak je pro kvalitní fungování vzdělávací soustavy v našem státě 

důležitý neustálý rozvoj a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zcela 

se změnily i nároky a požadavky na práci řídících pracovníků ve školství. 

Ředitel školy není pouze pedagogem, ale také vrcholným manažerem, který 

odpovídá stejně tak za úroveň vzdělávání ve škole, jako za ekonomickou, 

personální a společenskou stránku školy. Pokud má škola obstát 

v konkurenci ostatních škol, musí ředitel školy pružně reagovat na změny, 

analyzovat a plánovat, rozhodovat se efektivně a tržně, být dobrým 

leaderem svého pracovního týmu, motivovat, zajistit škole dobrou image. 

Bohužel s poklesem demografické křivky počtu narozených dětí a v přímé 

závislosti financování školství dle počtu přijatých žáků dochází v našem 

státě k situaci, kdy ekonomické aspekty nabývají vrchu a kdy se ředitelé 

škol zaměřují spíše na naplnění školy žáky a tím získání finančních 
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prostředků na provoz školy, než na udržení úrovně vzdělávání  

na jednotlivých oborech a stupních vzdělávání, což je ovšem hlavní úkol  

a cíl. Ředitelé škol pod tlakem hrozby optimalizace škol snižují požadavky 

na přijímací řízení jen proto, aby naplnili svou školu žáky. Úplně se ztrácí 

rozdíl mezi výběrovými a ostatními školami. Tímto jevem bude samozřejmě 

následně ovlivněna i úroveň vzdělávání v našem státě a tím i úroveň 

budoucího ekonomického, společenského, kulturního a sociálního rozvoje 

České republiky. 

Cílem bakalářské práce je dokázat, že doplňková činnost (DČ) může být 

nástrojem k získání finančních prostředků na dofinancování provozu školy, 

nákladů na učební pomůcky či na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Ředitelé škol by se tak opět mohli více zaměřit na kvalitu 

a úroveň vzdělávání na svých školách. 

Bakalářská práce je zaměřena na oblast základního a středního školství  

a je rozdělena do dvou částí. Úvodní část je teoretická a je zaměřena  

na analýzu postavení školy, roli ředitele, na financování regionálního 

školství v současné době a definici doplňkové činnosti. Druhá výzkumná 

část se zabývá zjišťováním a následným rozborem praktického provozování 

doplňkové činnosti na základních a středních školách v celé České 

republice. Výsledkem teoretické i výzkumné části práce bude ucelený 

rozbor aktuální situace pro ředitele škol a ostatní řídící pracovníky 

základních a středních škol a tím i návod, jak úspěšně provozovat 

doplňkovou činnost ve škole a jak splnit všechny předepsané povinnosti  

z ní vyplývající. Za hlavní smysl mé práce považuji motivovat k provozování 

doplňkové činnosti ty ředitele, kteří ji zatím nevyužívají. 
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1 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

1.1 Charakteristika postavení školy 

V období po listopadové revoluci v roce 1989 došlo k transformaci českého 

vzdělávacího systému. V roce 1990 byly novelizovány platné školské 

zákony a byl přijat zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě  

ve školství, a některé další zákony. Transformace vzdělávacího systému 

zásadním způsobem změnila obsah a formu vzdělávání, způsob řízení 

školství, právní postavení škol, postavení ředitele školy a způsob 

financování škol. Transformace probíhala od roku 1990 ve třech etapách 

a byla zakončena v roce 2003. 

První etapa je charakterizována odvětvovým řízením regionálního školství. 

Pro výkon státní správy byly zřízeny školské úřady, které přímo podléhaly 

ministerstvu školství. Školy měly možnost získat právní subjektivitu 

a rozšiřovaly se pravomoci ředitelů škol. Zřizovateli základních škol se staly 

obce. 

Ve druhé etapě došlo k zavedení normativní metody rozdělování finančních 

prostředků školám, byly zrušeny školské úřady, zřizovateli středních škol  

se staly krajské úřady – zaniklo odvětvové řízení školství. 

Ve třetí etapě bylo povinností zřizovatelů zajistit k 1. 1. 2003 všem školám 

právní subjektivitu. 

Právní subjektivita představuje způsobilost být účastníkem - subjektem - 

právních vztahů. Právní subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním 

jménem a nese za ně odpovědnost. 

Znamená to: 

 větší samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových 

záležitostech, 

 hospodaří s majetkem v rozsahu, který vymezí zřizovatel ve zřizovací 

listině, 



9 

 

 samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech, 

 rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s hospodářským výsledkem, 

 vznik samostatné účetní jednotky1. 

Statutárním orgánem školy s právní subjektivitou byl stanoven ředitel školy. 

Školy s právní subjektivitou byly zřízeny na základě zřizovací listiny a jejich 

hospodaření muselo být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V roce 2004 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

který v novelizovaném znění platí i v současné době a kde je právní 

postavení škol vymezeno v § 8, kde jsou školy a školská zařízení zřizované 

jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace  

podle zvláštního právního předpisu. Zřizovatelem může být ministerstvo, 

kraj, obec nebo svazek obcí, dále jiná právnická nebo fyzická osoba. 

Školská právnická osoba je zřízena zřizovací listinou (§125 (3), školský 

zákon), kterou vydává zřizovatel. V případě, že je školská právnická osoba 

zřízena více zřizovateli, je zřízena na základě zřizovatelské smlouvy. 

Jako příspěvková organizace je zřízena většina škol a školských zařízení. 

Náležitosti zřizovacích listin příspěvkových organizací se v současné době 

řídí podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 27 (2) Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, 

která musí obsahovat 

a)   úplný název zřizovatele; je-li jím obec, uvede se také její zařazení  

                                                           
1 Metodický pokyn MŠMT č. j. 23 620/2002-60, Metodická pomoc školám, předškolním zařízením 

a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu 
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do okresu, 

b)   název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název 

musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových 

organizací, 

c)   vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, 

d)   označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem 

organizace, 

e)   vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému 

využití, 

f)   vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní,  

aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, 

spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou 

práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky 

účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky 

pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu 

a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva 

a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku 

jiným subjektům a podobně, 

g)   okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové 

organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat 

všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; 

tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje 

se odděleně, 

h)   vymezení doby, na kterou je organizace zřízena2. 

Existence školy a školského zařízení jako příspěvkové organizace  

je podmíněna zápisem do školského rejstříku. Statutárním orgánem  

je ředitel školy. 

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

předpisů 
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1.2 Role ředitele školy v současném školství 

Ředitelem školy může být každý, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce 

ředitele školy, které jsou dány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Stejně tak,  

jako se vyvíjelo právní postavení školy jako instituce, vyvíjelo se i postavení 

ředitele školy a s tím související nároky na odborné vzdělání, osobní 

předpoklady a dovednosti. 

Ředitel školy jako statutární orgán rozhoduje ve všech oblastech 

souvisejících s řízením školy a za své rozhodování nese odpovědnost. 

Oblasti řízení můžeme rozdělit do tří částí: 

a) oblast vzdělávání a poskytování školských služeb, 

b) ekonomická oblast, 

c) oblast státní správy. 

Povinnosti ředitele školy vyplývající z řízení ekonomické oblasti jsou 

definovány ve školském zákoně: 

§ 165 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec  

nebo svazek obcí, dále 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených 

podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu 

stanoveného ministerstvem3. 

Vzhledem k výše uvedeným povinnostem vyplývajícím z řízení ekonomické 

oblasti a potřebě získání nových vědomostí v řízení je kromě splnění 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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základních předpokladů pro výkon ředitele školy i povinnost získat 

nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy, další 

znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

nebo vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu 

školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení 

školství. Nesplnění této povinnosti je jedním z důvodů pro odvolání ředitele 

školy z funkce. 

Pokud v současné době, kdy na druhých stupních základních škol  

a na školách středních dochází k populačnímu poklesu a financování škol  

je závislé na počtu žáků, chce ředitel školy řídit ekonomicky úspěšnou 

školu, musí být manažerem na vrcholové úrovni. 

Musí se umět orientovat v ekonomicko-právních záležitostech, efektivně 

využívat dané možnosti a nejnovější poznatky managementu hospodaření. 

Nejenže má povinnost s finančními prostředky, které získá jako příspěvek 

od státu a zřizovatele, hospodařit velmi efektivně a dle platné legislativy,  

ale vzhledem k jejich často nízké výši musí umět pro zajištění dalšího 

rozvoje školy, v některých případech i pro zajištění jejího základního 

fungování, využívat další zdroje financování. 

Musí najít nejlepší způsob získání těchto finančních prostředků vzhledem 

k umístění školy v regionu, ve městě, složení obyvatelstva, k jejímu 

materiálnímu vybavení, odbornosti svých zaměstnanců apod. Jedním 

z těchto dalších a významných zdrojů financování školy může být 

provozování doplňkové činnosti. 
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1.3 Zdroje financování školství  

Školy jsou většinou zřizovány jako neziskové organizace, jejichž 

financování je závislé na více zdrojích. Můžeme je rozdělit do dvou skupin, 

základní zdroje a další zdroje. 

Základní zdroje financování školy jsou: 

• příspěvek ze státního rozpočtu 

• příspěvek od zřizovatele. 

Výše těchto zdrojů je závislá na ekonomických možnostech a přijatých 

rozhodnutích vlády a kraje, ve kterém se škola nachází. V metodě určování 

výše příspěvků je významným faktorem výsledné výše příspěvků počet 

žáků školy. Vzhledem k tomu, že počet narozených dětí a tím 

i potenciálních žáků škol v minulosti výrazně klesal, je i financování 

stávajících škol na stále nižší úrovni. S tím souvisí nemalé problémy 

s ekonomickým řízením školy, které musí ředitel školy řešit. Po odeznění 

stávajícího nárůstu počtu nově narozených dětí se očekává další pokles  

či stagnace a proto lze tento problém považovat za dlouhodobý. 

Jedním z řešení této situace je získat finanční prostředky z dalších zdrojů 

financování školy. 

Patří mezi ně:  

 výnosy z vlastní činnosti 

 úplata za vzdělávání a školské služby  

 investiční dotace 

 doplňková a jiná činnost školy  

 ostatní zdroje financování 

 programy EU, MŠMT - granty 
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 dary 

 plnění pojišťoven 

 hospodaření s fondy. 

Výše získaných finančních prostředků z těchto zdrojů záleží velmi často  

na manažerských schopnostech ředitele, případně širšího vedení školy. 

1.3.1 Příspěvek ze státního rozpočtu 

Vzhledem k tomu, že školství je jednou z důležitých oblastí veřejného 

sektoru a vzdělávání je poskytováno formou služby veřejnosti, je největší 

finanční příspěvek poskytován ze státního rozpočtu. Použití těchto 

finančních prostředků je určeno na pokrytí přímých nákladů souvisejících  

se vzděláváním a je přesně specifikováno ve školském zákoně: 

§160 

(1) a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny  

za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod 

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

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,  

na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady 

vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů 

spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje  

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

podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí 

s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání4 

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

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Příspěvek ze státního rozpočtu je poskytován normativním způsobem všem 

školám zapsaným do rejstříku škol. Školy zřizované MŠMT a církevní školy 

navíc obdrží příspěvek na úhradu všech neinvestičních nákladů,  

tedy i provozních. Finanční prostředky jsou pevně vázány dle účelového 

přidělení a nevyčerpaný příspěvek se na konci kalendářního roku vrací zpět 

do státního rozpočtu. 

1.3.2 Příspěvek od zřizovatele 

Velmi důležitým zdrojem financování školy je příspěvek od zřizovatele. 

Tento příspěvek se poskytuje na pokrytí provozních nákladů. Výše tohoto 

příspěvku je závislá na finančních možnostech zřizovatele a jeho 

strategických záměrech pro oblast školství. 

1.3.3 Další zdroje 

Cílem činnosti současné školy není tedy pouze kvalitní vzdělávací program, 

ale zároveň snaha o efektivní využívání prostředků materiálního 

zabezpečení, potenciálu zaměstnanců a získávání finančních prostředků 

z jiných zdrojů. 

Dalšími zdroji finančních prostředků jsou: 

 výnosy z vlastní činnosti 

– především z produktivní práce žáků při praktickém vyučování 

 úplata za vzdělávání a školské služby 

 investiční dotace 

– dotace z rozpočtu zřizovatele, dotace ze státního rozpočtu 

(program reprodukce majetku), dary určené na investice, převody 

z rezervního fondu 

 doplňková a jiná činnost školy 
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 ostatní zdroje financování: 

• programy EU, MŠMT, firem jako je ČEZ, TPCA, aj. … 

- granty, projekty, partnerství 

• dary 

• plnění pojišťoven 

• hospodaření s fondy školy: 

• fond odměn 

• rezervní fond 

• investiční fond 

• fond kulturních a sociálních potřeb. 

Škála možností získání finančních prostředků z dalších zdrojů je poměrně 

široká. Nicméně při bližším zkoumání zjistíme, že někdy má škola či ředitel 

jen velmi omezenou možnost daný zdroj financí ve prospěch své školy 

získat. Vezmeme například položku „dary“. Je zřejmé, že jde o zásadně 

dobrovolnou záležitost a výši daru nelze ani manažersky ovlivnit ani zařadit 

do plánovitě řízené ekonomické činnosti školy. 

Detailní rozbor všech položek by přesáhl vyčleněný rozsah této práce.  

Proto byla vybrána jen jedna možnost – „doplňková a jiná činnost školy“ – 

kterou lze manažersky ovlivňovat, lze ji řídit a lze případně její výnosy 

i plánovat. 
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1.4 Doplňková činnost školy 

Lze předpokládat, že doplňkovou činnost (DĆ) by mohla v nějaké míře 

realizovat každá škola nebo většina škol. 

1.4.1 Základní definice 

Doplňková činnost je činnost, kterou může škola vykonávat vedle své hlavní 

činnosti. Jedná se o činnost, která souvisí s hlavní činností školy  

nebo s efektivním využitím svěřeného materiálního vybavení či potenciálu 

a odbornosti zaměstnanců. Výkon této činnosti nesmí dle školského zákona 

omezovat provozování hlavní činnosti nebo omezovat její kvalitu rozsah  

či dostupnost. 

Okruhy provozované doplňkové činnosti musí být schválené zřizovatelem 

a uvedené ve zřizovací listině. Činnosti provozované v rámci doplňkové 

činnosti musí být v souladu se živnostenským zákonem, znamená to,  

že jsou provozovány na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny. 

1.4.2 Druhy doplňkové činnosti 

Škola v rámci své doplňkové činnosti může provozovat jakoukoliv činnost, 

kterou jí schválí zřizovatel a zapíše její provozování do zřizovací listiny.  

Při jejím plánování je však potřeba udělat analýzu faktorů ovlivňující  

její provozování. Tyto faktory můžeme rozdělit do dvou skupin: 

Vnitřní faktory: 

 podmínky materiálního vybavení 

 potenciál a odbornost zaměstnanců 

 motivace a ochota zaměstnanců se na provozování doplňkové 

činnosti podílet. 
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Vnější faktory: 

 vztahy se zřizovatelem 

 lokalita školy 

 sociální složení obyvatelstva 

 poptávka po určité činnosti či službě, mezera v nabídce trhu 

 legislativa. 

Při plánování doplňkové činnosti musí škola definovat rizika, která souvisí 

s vybranou aktivitou a měla by se spíše zaměřit na využití silných stránek 

činnosti než na rozvoj svých slabých stránek. Součástí každého plánu musí 

být ekonomická kalkulace přepokládaných nákladů a výnosů doplňkové 

činnosti. Tuto ekonomickou kalkulaci je třeba vždy stanovit jako ziskovou. 

Příklady možných okruhů doplňkové činnosti škol: 

 pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – ICT, jazyky, účetnictví 

apod. 

 zájmová činnost dětí 

 pronájem služebních bytů 

 pronájem nebytových prostor 

 hostinská činnost 

 reklamní činnost a marketing 

 administrativní správa a služby 

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

 pořádání kulturních akcí 

 organizování sportovních soutěží 
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 pořádání táborů, kurzů a soustředění 

 zprostředkování služeb – doprava, řemesla (praní prádla, 

mandlování, opravy bot, čalounické práce, kopírovací služby apod.) 

 nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje – školní 

prodejna, školní bufet nebo klub 

 aj. 

1.4.3 Ekonomické zásady provozování doplňkové činnosti 

Doplňková činnost nesmí být financována z finančních prostředků státního 

rozpočtu. Výjimku tvoří náklady hrazené v rámci hlavní činnosti,  

které se zúčtují nejpozději na konci finančního roku. Jsou to například 

náklady na plyn, elektrickou energii, vodné, stočné, opotřebení investičního 

majetku z hlavní činnosti školy apod. 

V rámci hospodaření doplňkové činnosti nelze nakupovat investiční majetek 

pouze neinvestiční tzn. do maximální hodnoty 40.000,- Kč. Účetnictví 

o hospodaření doplňkové činnosti se musí vést odděleně od účetnictví 

hlavní činnosti školy. 

Cílem doplňkové činnosti je vytvářet zisk, který se na konci kalendářního 

roku musí zdanit. Při výpočtu daňové povinnosti může škola využít položku 

snižující základ daně podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, v platném znění. Vypočtený základ daně se může dále snížit  

až o 30 %, maximálně však o 1.000.000,- Kč. V případě, že 30 % je méně 

než 300.000,- Kč, může se daňový základ snížit o 300.000,- Kč, maximálně 

však do základu daně. Úsporu daňové povinnosti, kterou škola tímto získá, 

musí do 3 následujících let použít k financování nákladů spojených 

s hlavním účelem hlavní činnosti školy. 

Pokud hospodaření v rámci doplňkové skončí ztrátou, je povinností školy 

učinit opatření (přehodnotit kalkulaci nákladů a výnosů), aby v příštím 

finančním roce byla tato ztráta vyrovnána, nebo doplňkovou činnost ukončit. 
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Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu nebo zřizovatel škole poskytne 

dobrovolný příspěvek na úhradu ztráty. 

Zdaněný zisk z hospodářského výsledku doplňkové činnosti se na základě 

schválení zřizovatele školy použije: 

 k pokrytí ztráty z hospodaření z hlavní činnosti 

 k posílení fondů školy. 

O využití zisku z doplňkové činnosti k pokrytí ztráty z hlavní činnosti  

se může škola rozhodnout již v průběhu finančního roku a přizpůsobit tomu 

své hospodaření a rozvoj školy. 

Finanční prostředky převedené do fondů školy mohou být využity k těmto 

účelům: 

a) fond odměn – škola může finanční prostředky využít k financování 

odměňování zaměstnanců v hlavní činnosti. Finance lze využít pouze 

na odměny zaměstnanců, ne na související odvody z vyplacených 

odměn 

b) rezervní fond – škola může finanční prostředky využít na nákup zboží 

a služeb, které přímo souvisejí s rozvojem hlavní činnosti školy 

(učebnice, ICT, nábytek, software, další vzdělávání pedagogických 

pracovníků). Dále k uhrazení ztráty za předchozí období,  

a se souhlasem zřizovatele může škola převést finanční prostředky 

do investičního fondu. 

Na začátku roku škola v doplňkové činnosti začíná vždy s nulovým stavem. 

Úspěšné provozování doplňkové činnosti může pro školu znamenat velký 

přínos nejen ve vylepšení ekonomické situace školy ale i v oblasti public 

relations. Škola se otevře veřejnosti a vstoupí do podvědomí obyvatel, 

potencionálních zákazníků hlavní činnosti školy – výchovy a vzdělávání 

žáků. 
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1.4.4 DPH v doplňkové činnosti 

Všechny činnosti související s provozováním hlavní činnosti školy včetně 

školských služeb jsou od uplatňování daně z přidané hodnoty osvobozeny. 

Toto však neplatí pro aktivity, které škola provozuje v rámci doplňkové 

činnosti. Cílem provozování doplňkové činnosti je dosažení zisku, tudíž jsou 

tyto činnosti provozovány za účelem podnikání. Pro některé školy může být 

povinnost účtování v režimu uplatňování daně z přidané hodnoty tak velikou 

hrozbou či komplikací, že se do provozování doplňkové činnosti ani nepustí. 

Dle zákona o dani z přidané hodnoty je povinnost registrovat se k této dani 

v okamžiku, kdy obrat přesáhne částku 1.000.000,- Kč za nejvýše 12 

bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Z tohoto vyplývá, že škola, která provozuje doplňkovou činnost, musí každý 

měsíc sledovat obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců. 

Nevztahuje se na období kalendářního roku a v případě překročení částky 

1.000.000,- Kč se do 15 dní po skončení měsíce, ve kterém překročila 

stanovený limit, musí škola registrovat k dani z přidané hodnoty. Plátcem  

se škola stává od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci,  

ve kterém překročila stanovený obrat. 

Další důvody, kdy pro školu podle zákona o DPH vzniká povinnost 

zaregistrovat se k uplatňování daně z přidané hodnoty při provozování 

doplňkové činnosti, jsou: 

a) škola pořizuje zboží z jiného členského státu Evropské unie 

v tuzemsku a celková hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném 

kalendářním roce překročí částku 326.000,- Kč. Do celkové hodnoty 

pořízeného zboží se nezapočítává hodnota nového dopravního 

prostředku a hodnota zboží, které je předmětem spotřební daně, 
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b) škola v tuzemsku pořizuje z jiného členského státu Evropské unie 

nový dopravní prostředek nebo zboží, které je předmětem spotřební 

daně.5 

Pokud pominou výše uvedené důvody pro uplatňování daně z přidané 

hodnoty, může škola požádat o zrušení registrace. 

Uplatňování daně z přidané hodnoty může přinést velkou úsporu finančních 

prostředků i v oblasti hlavní činnosti. Pokud se aktivity doplňkové činnosti 

prolínají s provozováním hlavní činnosti, je možné uplatnit na nákup služeb 

v hlavní činnosti (malování nebytových prostor, oprava střechy apod.) 

zkrácený odpočet daně z přidané hodnoty. 

Jedním z častých druhů doplňkové činnosti škol je pronájem prostor. 

Součástí těchto služeb je pronájem prostor pro provozování sportu 

a tělovýchovné činnosti pro právnické osoby, které nebyly zřízeny  

za účelem podnikání nebo osoby, které vykonávají sportovní  

nebo tělovýchovnou činnost. Tato činnost je od uplatňování daně z přidané 

hodnoty osvobozena. 

1.4.5 Pracovní vztahy a odměňování v doplňkové činnosti 

Zaměstnanci v doplňkové činnosti mohou být pracovníky školy  

nebo externími pracovníky. Svou činnost vykonávají buďto na základě 

pracovní smlouvy nebo dohody o výkonu pracovní činnosti či dohody  

o provedení práce. Pro pracovněprávní vztahy doplňkové činnosti platí 

stejná práva a povinnosti jako pro všechny ostatní pracovní poměry. 

Výše odměny za výkon prací v rámci doplňkové činnosti je určena  

na základě dohody a je usměrňována kalkulací nákladů doplňkové činnosti 

školy. Odměna náleží výhradně za provedenou práci, o které je vedena 

evidence. Vyplacené finanční prostředky nejsou zahrnovány do výkazů 

školy týkajících se odměňování. 
                                                           
5 § 94 odst. 6, 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
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Výplata finančních prostředků probíhá v rámci zúčtování platů v hlavní 

činnosti a následně je refundována zpět z prostředků doplňkové činnosti. 

Provozování doplňkové činnosti může být i stimulujícím prostředkem 

v motivování zaměstnanců školy nejen v oblasti finančního ohodnocení  

ale i možnosti realizovat své osobní projekty. 

1.4.6 Platná legislativa související s doplňkovou činností  

Tak jako hlavní činnost školy, i provozování doplňkové činnosti musí být 

v souladu s platnými právními předpisy a samozřejmě pravidly,  

která pro provozování doplňkové činnosti případně vydává zřizovatel školy. 

Každá škola, která se rozhodne doplňkovou činnost provozovat, musí  

k této činnosti vydat vnitřní směrnici - viz Příloha 1. 

Ze zákonů, které jsou s touto problematikou spojeny lze uvést: 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

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

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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

předpisů 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů 

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

předpisů 

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, 

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

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak školy, které provozují doplňkovou činnost, 

nakládají s finančními prostředky získanými touto činností. 

2.2 Popis výzkumu 

Při výzkumu jsem se zaměřila na existenci doplňkové činnosti, využití 

finančních prostředků získaných provozováním doplňkové činnosti a s tím 

související ekonomické dopady na fungování a postavení školy. Vybrané 

respondenty jsem oslovila prostřednictvím dotazníku. Dotazník jsem zvolila, 

jako formu výzkumu, kterou lze oslovit větší skupinu respondentů a tím 

dosáhnout objektivnějších výsledků výzkumu. 

Pro své výzkumné šetření jsem oslovila celkem 200 respondentů. Oslovení 

respondenti byli ředitelé, nebo členové vedení školy ze základních 

a středních škol z celé České republiky. Při výběru respondentů jsem  

si vybrala školy z měst a obcí různých velikostí. Vybrané školy jsou zřízeny 

městy, kraji, hlavním městem Prahou i soukromými osobami. Zároveň jsou 

ve skupině respondentů zastoupeny velké i malé školy s přímo úměrným 

počtem zaměstnanců a žáků. 

Vybrané respondenty jsem kontaktovala prostřednictvím elektronické pošty. 

K získání kontaktů jsem využila přehled uživatelů uveřejněný na webových 

stránkách Virtuální manažerské univerzity Centra školského managementu 

PedF UK v Praze. 

Dotazník jsem vytvořila na webových stránkách www.vyplnto.cz. Skládá  

se z 22 otázek. Otázky jsou rozdělené do tří částí podle toho, zda oslovená 

škola doplňkovou činnost provozuje, neprovozuje, již neprovozuje. 

Respondentům se zobrazí pouze otázky související s aktuálním stavem 

provozování doplňkové činnosti a nemusí tedy číst celý výzkumný dotazník. 

Všechny otázky byly vytvořeny na principu volby vybraných variant 

http://www.vyplnto.cz/
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odpovědí. Dotazník se během vyplňování ještě několikrát rozděluje  

podle zvolené odpovědi respondenta. 

Otázky jsou zaměřené na využívání zisku získaného doplňkovou činností, 

na využívání provozování DČ v public relations školy a na celkové vnímání 

provozování doplňkové činnosti oslovených manažerů škol. 



27 

 

2.3 Definice výzkumných problémů 

Výzkumné problémy jsem si stanovila před zpracováním výzkumného 

dotazníku a v souladu s cílem bakalářské práce. Práce měla prokázat,  

že doplňková činnost je významným mimorozpočtovým zdrojem financování 

ve školství, který školám může pomoci získat větší suverenitu 

v konkurenčním prostředí škol a hlavně určitou nezávislost na základních 

příspěvcích na hospodaření školy a tím i možnost zaměřit se více na úroveň 

vzdělávání. 

Výzkumné problémy: 

1) Úspěšné provozování doplňkové činnosti je nástrojem 

mimorozpočtového financování škol, díky kterému může škola zvýšit 

soběstačnost v dofinancování rozdílů mezi příspěvkem zřizovatele  

na úhradu nákladů na provoz školy a jejich skutečnou výší. Ředitelé 

škol takto vnímají doplňkovou činnost a je pro ně jedním ze způsobů, 

jak udržet existenci jejich školy v období ekonomické krize 

a optimalizace školství. 

2) Zisk získaný provozováním doplňkové činnosti je významným 

zdrojem financování školy. Ředitelé škol už dopředu kalkulují s tímto 

ziskem a ví, jakým způsobem ho využijí. Převod do fondů  

nebo uhrazení ztráty (provoz, učební pomůcky, DVPP). Ředitelé škol 

upřednostňují využití zisku k pokrytí ztráty z hlavní činnosti. 

3) Provozováním doplňkové činnosti se škola přibližuje široké veřejnosti 

a tím se dostává do podvědomí potencionálních zákazníků hlavní 

činnosti – výchovy a vzdělávání žáků. Kladná zkušenost a znalost 

prostředí školy ovlivňuje rozhodování rodičů při výběru vzdělávací 

instituce pro děti. Doplňková činnost se tak vedle svého 

ekonomického významu stává významným nástrojem public relations 

školy. 

 



28 

 

2.4 Vyhodnocení výzkumného dotazníku 

Výzkumné šetření probíhalo 7 dní. Oslovení respondenti měli po celou tuto 

dobu možnost prostřednictvím odkazu v jejich emailových schránkách 

vyplnit dotazník na webové stránce. Vyplnění dotazníku bylo velmi 

jednoduché a podle druhu odpovědí mohlo trvat maximálně 10 minut. 

Z 200 oslovených respondentů dotazník vyplnilo 43. Na oslovující dopis 

reagovali do 3 dnů po obdržení, další dny výzkumného šetření již nikdo 

z oslovených respondentů nereagoval. Návratnost výzkumných dotazníků 

vyjádřená v procentech je 21,5 %. Z informací, které jsou k dispozici  

na webových stránkách www.vyplnto.cz, vyplývá, že někteří oslovení 

respondenti si výzkumný dotazník prohlédli, ale nevyplnili ho. 

Předpokládala jsem mnohem větší návratnost výzkumných dotazníků 

vzhledem k množství oslovených respondentů. Paradoxně by bylo možné 

prezentovat názor, že považují za důležitější se ve stávající situaci více 

věnovat získávání finančních zdrojů než vyplňování dotazníků o této 

činnosti. Pro tvrzení chybí důkazy, tato hypotéza nebyla dále zkoumána. 

Graf č. 1 - Návratnost výzkumného dotazníku 

 

http://www.vyplnto.cz/
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Použitý dotazník, včetně variantního členění, je uveden na konci práce 

v Příloze 2. V následujícím textu bude provedena analýza získaných 

odpovědí, tabulkové zpracování  a dílčí závěry a interpretace. 

Otázka č. 1 - Provozujete doplňkovou činnost? 

Otázka umožňovala odpovědi zda škola, v níž oslovený respondent pracuje, 

doplňkovou činnost provozuje, neprovozuje či již neprovozuje. 

Tabulka č. 1 - počet respondentů podle stavu provozování doplňkové 

činnosti 

Odpověď Počet respondentů 
Ano 38 

Ne 4 

Již ne 1 
 

Z výše uvedeného vyplývá pozitivní zjištění, že 88,37 % z reagujícíh 

respondentů se provozováním doplňkové činnosti v současné době zabývá. 

Pouze 9,3 % doplňkovou činnost neprovozuje a 2,33 % ji již neprovozuje – 

viz Příloha 3, graf č. 2. 

Tato otázka byla rozřaďovací a po jejím zodpovězení každý z respondentů 

odpovídal již pouze na otázky, které se týkaly aktuálního stavu provozování 

doplňkové činnosti na jeho škole – dle větvení dotazníku, viz Příloha 2, 

Varianta 1 - 3. 

Jako první bude provedeno vyhodnocení odpovědí respondentů,  

kteří doplňkovou činnost v současné době provozují. 
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Otázka č. 2 - Uveďte hlavní důvod, proč provozujete DČ: 

se zabývala hlavním důvodem proč škola doplňkovou činnost provozuje 

a nabízela volbu ze 6 možností. 

Tabulka č. 2 – hlavní důvody provozování doplňkové činnosti 

Odpověď 
Počet 

respondentů 

možnost zvýšit finanční zdroje školy 27 

posílení konkurenceschopnosti a soběstačnosti  4 
tlak zřizovatele na maximální využití materiálního 
vybavení a odborného potenciálu zaměstnanců  3 
možnost překlenout špatnou finanční situaci ve škole 
v době přechodného úbytku dětí 2 

možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti  1 

možnost zlepšit úroveň v odměňování zaměstnanců  1 
 

V této otázce si mohli respondenti vybrat pouze jednu odpověď, proto i zde 

si můžeme odpovědi vyčíslit procentuelně – viz Příloha 3, graf č. 3. 

Z rozboru výše uvedené tabulky vyplývá, že velká skupina škol provozuje 

doplňkovou činnost kvůli možnosti zvýšit si finanční zdroje školy, což jinak 

řečeno znamená, že DČ využívají jako jeden z dalších zdrojů financování 

školy, je to vysoké číslo - 27 respondentů. Doplňkovou činnost provozují  

na základě vlastního rozhodnutí a lze tudíž konstatovat, že ředitelé těchto 

škol jsou dobří manažeři, kteří se starají o zlepšení finanční situace školy 

a využívají k tomu materiální vybavení školy, odbornost svých zaměstnanců 

a možnosti, které jim poskytuje poloha školy či poptávka po službě v okolí. 

Jako hlavní důvod posílení konkurenceschopnosti a soběstačnosti zvolili 

pouze 4 respondenti. Svědčí to o tom, že se jejich škola nachází patrně  

ve výrazním konkurenčním prostředí a tudíž provozování doplňkové 

činnosti, a finanční prostředky získané z jejího provozování, vnímají  
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jako pomoc, jak v tomto prostředí uspět a zároveň získat určitou nezávislost 

na příspěvcích ze státního rozpočtu. 

Pouze 3 respondenti provozují DČ na základě tlaku zřizovatele. Zajímavé 

by bylo vědět, zda hodnotí kladně, že byli k této činnosti přinuceni. 

Provozování doplňkové činnosti jako možnosti k překlenutí špatné finanční 

situace v době přechodného úbytku dětí využívají pouze 2 respondenti. 

Domnívám se, že spousta ředitelů škol si neuvědomuje, jak velkou zbraň 

v boji proti optimalizaci školství tato činnost představuje - zajištění využití 

školy a zaměstnanců a schopnost financovat provoz školy. 

Možnost zlepšit odměňování zaměstnanců zvolil 1 respondent. Stejně  

jako možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti. Je patrné, že ředitelé škol 

se zaměřují na ekonomickou situaci související s provozem a rozvojem 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Otázka č. 3 - Jaký druh DČ provozujete? 

byla informativní a měla za cíl zjistit, jaká činnost doplňkové činnosti  

je nepreferovanější. Respondenti měli možnost zvolit více odpovědí. 

Tabulka č. 3 – druhy provozované doplňkové činnosti 

Odpověď 
Počet 

respondentů 

pronájem nebytových prostor  32 
pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – ICT, jazyky, 
účetnictví apod.  20 

pronájem služebních bytů  17 

jiná  16 

zájmová činnost dětí  11 

reklamní činnost a marketink  8 
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje - školní 
prodejna, bufet, klub  8 

pořádání kulturních a sportovních akcí  7 

zprostředkování služeb - doprava, řemesla  6 

administrativní činnost  4 
provozování dětských táborů, sportovních 
a tělovýchovných zařízení  1 
 

Výše uvedená tabulka a druhy doplňkové činnosti umístěné na prvních 

místech potvrzují, že ředitelé škol provozující doplňkovou činnost umí využít 

materiálního vybavení školy (pronájmy) a odbornosti zaměstnanců (kurzy, 

kroužky). Grafické znázornění této otázky je v Příloze 3, graf č. 4. 
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Otázka č. 4 - Jak používáte zisk z DČ? 

Otázka mapovala využití zisku z doplňkové činnosti. Byla zde možnost zvolit 

pouze jednu odpověď a podle typu odpovědi se výzkumný dotazník opět 

rozčleňoval (větvil). 

Tabulka č. 4 – použití zisku z doplňkové činnosti 

Odpověď Počet respondentů 
k převodu do fondů  22 

k úhradě ztráty z hlavní činnosti  12 

o využití rozhoduje zřizovatel  4 
 

Celých 57,89 % respondentů převádí zisk do fondů školy, 31,58 % zisk 

využije k úhradě ztráty z hlavní činnosti a u 10,53 % o jeho využití rozhoduje 

zřizovatel. Z tohoto výsledku vyvozuji, že ředitelé škol se víc zaměřují  

na rozvoj škol než na financování jejího aktuálního provozu. 

Graf č. 5 je uveden v Příloze 3. 

Vzhledem výrazné převaze odpovědí, že zisk bude převeden do fondů, 

budeme se dále zabývat otázkou č. 7 z Varianty 1/2, viz Příloha 2. 

Otázka č. 7 - Jaký fond upřednostňujete při rozdělování zisku? 

Sedmá otázka zkoumá „fondové hodpodaření managementu školy“ -  

který fond je řediteli škol preferován. 

Tabulka č.5 – preference rozdělení zisku z doplňkové činnosti do fondů 

školy 

Odpověď Počet respondentů 
rezervní fond  12 

fond odměn  10 
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Výsledek tohoto zjišťování je překvapující. Nepředpokládala jsem,  

že rozdělení do fondů školy bude tak vyrovnané. Předpokládala jsem,  

že respondenti budou volit převážně rezervní fond, který lze využít více 

způsoby: 

1) rozvoj školy 

2) úhrada ztráty 

3) se souhlasem zřizovatele převod do investičního fondu. 

Finanční prostředky se účelně využijí a v souvislosti s jejich využitím 

nevznikají škole žádné další náklady. Při využití finančních prostředků 

z fondu odměn, musí škola ještě uhradit povinné odvody z již přidělených 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Na druhou stranu nám tento výsledek dokazuje, že ředitelé škol myslí  

na své zaměstnance a využívají finanční prostředky na zlepšení situace 

v odměňování zaměstnanců. Jsou upřednostněny strategické (personální) 

záměry – ohodnocení, motivace, spokojenost, udržení kvalifikovaných 

pracovníků, před ostatními oblastmi řízení školy. 

Výsledek této otázky v grafické podobě je uveden v Příloze 3, graf č. 6. 

Vrátíme se opět k variantě dotazníku Varianat 1/1 a budeme se zabývat 

plánovanou ztrátou. 

Otázka č. 5 - Využijete předpokládaný zisk z DČ již v hospodaření 

během roku - plánovaná ztráta? 

se týkala respondentů, kteří uvedli, že zisk z provozování doplňkové 

činnosti použijí k úhradě ztráty. Bylo zjišťováno, zda ředitelé  

již při hospodaření během finančního roku plánují výši ztráty v souvislosti 

s předpokládanou výší zisku z provozování doplňkové činnosti. 
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Tabulka č. 6 – plánovaná ztráta v souvislosti k výší předpokládaného zisku 

z doplňkové činnosti 

Odpověď  Počet respondentů 
ano  10 

ne  2 
 

Zde se můj předpoklad zcela potvrdil. Výsledek dokazuje, že ředitelé škol  

si osvojují manažerské dovednosti a při ekonomickém řízení školy  

je využívají – graf viz Příloha 3, graf č. 7. 

Otázka č. 6 - Kterou oblast preferujete při plánování ztráty z hlavní 

činnosti: 

Tato otázka ukazuje, v jaké oblasti financování školy ředitelé pociťují 

největší nedostatek. 

Tabulka č. 7 – oblast plánované ztráty financovaná ze zisku z doplňkové 

činnosti 

Odpověď Počet respondentů 
provoz školy  7 

vybavení školy  4 

učební pomůcky  1 
 

Graf č. 8 k této tabulce se nachází v Příloze 3. 

Otázkou č. 12 - Zisk z DČ se na financování školy podílí: 

zjišťuji, jak se zisk z provozování doplňkové činnosti podílí  

na financování školy. 
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Tabulka č. 8 – míra podílu zisku z doplňkové činnosti na financování školy 

Odpověď  Počet respondentů  
nevýznamně  6 

významně  6 
 

Výsledek této otázky je závislý na výši zisku z provozování doplňkové 

činnosti a její výsledek vypovídá o úspěšnosti provozování doplňkové 

činnosti na školách respodentů. Graf č. 9, viz Příloha 3. 

Otázka č. 13 - Využíváte možnost snížit si při vyúčtování daně z DČ 

daňový základ? 

se zaměřuje na prověření znalosti legislativy související s provozováním 

doplňkové činnosti – daňová úleva. Otázka zněla zda ředitelé škol uplatňují 

možnost daňové úlevy při výpočtu daně z příjmu z provozování doplňkové 

činnosti. 

Tabulka č. 9 – uplatňování daňové úlevy 

Odpověď  Počet respondentů 
ano  27 

ne  7 
 

Výsledek této otázky je velmi potěšující, 79,41 % možnost daňové úlevy 

využívá. V následující otázce č. 14 zjistíme proč 20,59 % tuto úlevu 

nevyužívá. Graf č. 10, viz Příloha 3. 

Tabulka č. 10 – důvody neuplatňování daňové úlevy 

Odpověď  Počet respondentů 
nevím, že tato možnost existuje  5 

naše škola má malé výnosy  1 

do 300 000 nelze  1 
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5 respondentů neví, že tato možnost existuje. Již ve chvíli, kdy vyplňovali 

dotazník, dostali impuls k tomu, aby se na tuto možnost zaměřili a získali 

své škole další finanční prostředky. 

2 respondenti odpověděli jinými slovy, ale v podstatě stejně, že jejich 

výnosy jsou nižší než 300.000,- Kč. Odpovědi vypovídají o tom, že špatně 

pochopili znění daného paragrafu. 

Procentuální vyjádření otázky viz graf č. 11, Příloha 3. 

Otázka č. 15 - Jaké výhody vám provozování DČ přináší? 

byla zaměřena na určení benefitů, které provozování doplňkové činnosti 

škole přináší. Respondenti měli možnost zvolit více odpovědí. 

Tabulka č. 11 – výhody doplňkové činnosti 

Odpověď  
Počet 

respondentů 

posílení finanční situace  31 

prezentace školy veřejnosti  13 

platy pro zaměstnance školy z DČ  10 
získání větší konkurenceschopnosti a soběstačnosti - 
optimalizace škol  6 

překlenutí finanční krize v období úbytku dětí  5 

platba DPH  1 
 

Výhoda, která se umístila na prvním místě (posílení finanční situace školy), 

přesně odpovídá hlavnímu účelu, s kterým je doplňková činnost 

provozována. 

Prezentace školy na veřejnosti se umístila na druhém místě. V současné 

době, kdy i do školství proniká konkurenční boj o žáky, je nutností vytváření 
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image školy. Provozování doplňkové činnosti je jedním z nástrojů public 

relations, který škola využije pro svou reklamu bez vynaložení dalších 

nákladů. 

Platy pro zaměstnance školy z DČ zvolilo 10 respondentů a výhoda  

se umístila na 3. místě. I v tomto případě je splněn hlavní účel provozování 

doplňkové činnosti, tedy posílení finanční situace ve všech oblastech 

provozování školy. 

Další dvě výhody (získání větší konkurenceschopnosti a soběstačnosti - 

optimalizace škol a překlenutí finanční krize v období úbytku dětí) jsou opět 

zaměřeny na ekonomickou situaci ve školství, ale již jsou vnímány 

v souvislosti s aktuální situací v České republice – finanční krize a pokles 

demografické křivky. 

Překvapující je, že 1 respondent vnímá uplatňování DPH jako výhodu 

plynoucí z doplňkové činnosti. Většina účetních ve školách nezná tuto 

problematiku, protože hlavní činnost je od povinnosti stát se platcem DPH 

osvobozena, a často se právě složitost uplatňování této daně stává 

důvodem, který školu od provozování doplňkové činnosti odradí. Graf č. 12, 

Příloha 3. 

Otázka č. 16 - Je podle vás úspěšné provozování DČ jedním z nástrojů 

kladného public relations školy? 

84,21 % respondentů vnímá provozování doplňkové činnosti jako kladný 

nástroj public relations, 10,53 % spíše nesouhlasí a 5,26 % neví –  

viz graf č. 13, Příloha 3. Míra využití doplňkové činnosti jako kladného 

nástroje public relations je závislá na tom, jakou činnost a v jaké kvalitě 

škola veřejnosti nabízí. 
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Tabulka č. 12 – doplňková činnost jako kladný nástroj public relations 

Odpověď  Počet respondentů 
spíše souhlasím  17 

souhlasím  15 

spíše nesouhlasím  4 

nevím  2 
 

Otázka č. 17 - Máte zkušenost s odezvou veřejnosti na provozování 

doplňkové činnosti? 

Celkem 29 respondentů má kladnou zkušenost s odezvou veřejnosti  

na provozování doplňkové činnosti. Pouze 1 respondent má negativní 

zkušenost a 10 respondentů žádnou – viz graf č. 14, Příloha 3. 

Tabulka č. 13 – odezva veřejnosti na provozování doplňkové činnosti 

Odpověď Počet respondentů  
zvýšení všeobecného povědomí o existenci školy  26 

ne  10 

nárůst zájemců o studium v hlavní činnosti školy  3 

pouze negativní  1 
 

Otázka č. 18 – Jaké nevýhody vám provozování DČ přináší? 

U otázky č. 18 měli respondenti opět možnost zvolit více odpovědí. Nejvíce 

respondentů jako největší nevýhodu spojenou s provozováním doplňkové 

činnosti vnímá nárůst administrativy – viz graf č. 15, Příloha 3. 
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Tabulka č. 14 – nevýhody provozování doplňkové činnosti 

Odpověď  Počet respondentů 
nárůst administrativy  27 

zvýšené nároky na provoz  17 

nárůst v oblasti řízení  13 

hrozba uplatňování DPH  7 

uplatňování DPH  1 

o žádných nevýhodách nevím  1 

žádné  1 
 

Otázka č. 8 - Uveďte hlavní důvod, proč DČ neprovozujete: 

Otázkou č. 8 se vracíme k respondentům, kteří DČ neprovozují. Všichni  

se shodli, že hlavním důvodem jsou nevhodné podmínky pro provozování 

doplňkové činnosti. 

Tabulka č. 15 – hlavní důvody ukončení provozování doplňkové činnosti 

Odpověď Počet respondentů 
nejsou vhodné podmínky  4 
 

Otázka č. 10 - Uvažujete o provozování DČ do budoucna? 

Ze skupiny respondentů, kteří doplňkovou činnost neprovozují, odpověděl 

na otázku č. 10 pouze 1 respondent, že o jejím provozování uvažuje 

v budoucnu. 3 respondenti z uvedené skupiny o této možnosti do budoucna 

neuvažují – viz graf č. 16, Příloha 3. 

Tabulka č. 16 – provozování doplňkové činnosti v budoucnosti 

Odpověď Počet respondentů 
Ne 3 

Ano 1 
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Otázka č. 11 - Z jakého důvodu: 

Hlavním důvodem k začátku provozování doplňkové činnosti u všech 

respondentů je možnost posílit finanční situaci školy. Vyplývá z toho,  

že se nejedná o školy, které by musely akutně řešit kritickou situaci. 

Otázka č. 9 - Uveďte hlavní důvod, proč již neprovozujete DČ: 

Respondent, který se zúčastnil výzkumu ve variantě „Doplňkovou činnost  

již neprovozuji“ uvedl jako hlavní důvod ukončení této činnosti,  

že o nabízenou službu nebyl zájem. 

Otázka č. 19 - Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte? 

Přínos provozování doplňkové činnosti je celkově vnímán kladně. 69,77 % 

respondetnů si myslí, že je přínosem, 25,58 % respondentů si myslí,  

že spíše ano a pouze 4,65% respondentů si myslí, že spíše ne –  

viz graf č. 17 Příloha 3. 

Tabulka č. 17 – celkové vnímání přinosu doplňkové činnosti 

Odpověď  Počet respondentů 
ano  30 

spíše ano  11 

spíše ne  2 
 

Následující otázky jsou pouze informační. Do dotazníku jsem je zařadila, 

abych si udělala představu o vzorku respondentů, kteří se výzkumu 

zúčastnili. 

Otázka č. 20 - Typ školy: 

Výzkumu se zůčastnilo 30 respondentů ze středních škol a 13 respondentů 

ze základních škol – viz graf č. 18, Příloha 3. 
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Tabulka č. 18 – typ školy dle stupně vzdělávání 

Odpověď  Počet respondentů  
střední škola  30 

základní škola  13 
 

Otázka č. 21 - Typ školy dle zřizovatele: 

100 % reagujících respondentů je ze státních škol. 

Otázka č. 22 - Umístění školy: 

Ve zkoumaném vzorku bylo zastoupeno 25 respondentů z měst, 

9 z Hlavního města Prahy, 6 z krajského města a 3 respondenti jsou z obce 

– viz graf č. 19, Příloha č. 3. 

Tabulka č. 19 – umístění školy 

Odpověď  Počet respondentů 
město  25 

Praha  9 

krajské město  6 

obec  3 
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2.5 Porovnání výzkumných problémů s výsledky výzkumného šetření 

ad 1) 

„Úspěšné provozování doplňkové činnosti je nástrojem mimorozpočtového 

financování škol, díky kterému může škola zvýšit soběstačnost 

v dofinancování rozdílů mezi příspěvkem zřizovatele na úhradu nákladů  

na provoz školy a jejich skutečnou výší. Ředitelé škol takto vnímají 

doplňkovou činnost a je pro ně jedním ze způsobů, jak udržet existenci 

jejich školy v období ekonomické krize a optimalizace školství.“ 

Na základě výsledků výzkumného šetření mohu konstatovat, že pouze 

velmi malé množství respondentů (10,53 %) vnímá provozování doplňkové 

činnosti jako prostředek k získání soběstačnosti financování chodu školy. 

Ještě méně respondentů 2,63 % realizuje tuto činnost z důvodu ekonomické 

krize a poklesu demografické křivky. 

Hlavní důvodem většiny respondentů 71,5 % bylo zvýšení finančních zdrojů 

školy. Tento důvod byl zvolen i hlavní výhodou provozování doplňkové 

činnosti. 

Musím tedy konstatovat, že reagující respondenti necítí hrozbu optimalizace 

a místo na udržení existence své školy, se více zaměřují na její rozvoj.  

Což je zřejmé i z toho, že při rozdělování zisku získaného z provozování 

doplňkové činnosti více preferují rozdělení do fondů školy než uhrazení 

ztráty z její hlavní činnosti. 

ad 2) 

„Zisk získaný provozováním doplňkové činnosti je významným zdrojem 

financování školy. Ředitelé škol už dopředu kalkulují s tímto ziskem a ví, 

jakým způsobem ho využijí. Převod do fondů nebo uhrazení ztráty (provoz, 

učební pomůcky, DVPP). Ředitelé škol upřednostňují využití zisku k pokrytí 

ztráty z hlavní činnosti.“ 
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Ani tentokrát výsledky výzkumného šetření nepotvrdily můj předpoklad. 

57,89 % respondentů při rozdělování zisku z doplňkové činnosti 

upřednostňují převod do fondů. Pouze 31,58 % respondentů využívá zisk 

k úhradě ztráty z hlavní činnosti školy. 

Z této skupiny respondentů 83,33 % ztrátu z hlavní činnosti plánuje  

podle předpokládané výše zisku již v průběhu finančního roku. Hlavní 

oblastí, kterou v rámci plánování ztráty financují je provoz školy. 

ad 3) 

„Provozováním doplňkové činnosti se škola přibližuje široké veřejnosti a tím 

se dostává do podvědomí potencionálních zákazníků hlavní činnosti – 

výchovy a vzdělávání žáků. Kladná zkušenost a znalost prostředí školy 

ovlivňuje rozhodování rodičů při výběru vzdělávací instituce pro děti. 

Doplňková činnost se tak vedle svého ekonomického významu stává 

významným nástrojem public relations školy.“ 

44,74 % respondentů s tímto výrokem spíše souhlasí a 39,47 % 

respondentů souhlasí, což je celkem 84,21 % souhlasících respondentů. 

29 dotázaných zaznamenalo v souvislosti s úspěšným provozováním 

doplňkové činnosti kladnou odezvu veřejnosti (zvýšení podvědomí 

veřejnosti o existenci školy, nárůst zájemců o studium v hlavní činnosti 

školy). 

V současné době je public relations významným prvkem při vytváření image 

školy, která působí na vnímání jejich potencionálních zákazníků – dětí 

a jejich rodičů. Vzhledem k omezeným zdrojům na financování této oblasti 

využívají ředitelé škol spíše bezúplatné nebo nízkorozpočtové způsoby. 

Patří mezi ně webové stránky školy, účast žáků školy na přehlídkách 

a soutěžích, pořádání Dnů otevřených dveří a mimo jiné i úspěšné 

provozování doplňkové činnosti pro širší veřejnost. 
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Jsem ráda, že na základě výsledků výzkumného šetření mohu konstatovat, 

že oslovení respondenti, kteří provozují doplňkovou činnost,  

si tuto skutečnost uvědomují. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo dokázat, že doplňková činnost může být 

nástrojem k získání finančních prostředků na dofinancování provozu školy, 

nákladů na učební pomůcky či na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Vzhledem k tomu, že 88,37 % reagujících respondentů doplňkovou činnost 

provozuje, mohu konstatovat, že význam její realizace vstoupil do popředí 

zájmu ředitelů škol a doplňková činnost se stala součástí ekonomického 

řízení školy. Tím je naplněn i požadavek zřizovatelů škol stále více 

vyžadujících po ředitelích efektivní hospodaření jak s přidělenými finančními 

prostředky, tak se svěřeným majetkem. 

Ředitelé škol provozují doplňkovou činnost převážně na základě svého 

rozhodnutí. Využívají k tomu materiálního vybavení školy a odborného 

potenciálu svých zaměstnanců. Součástí přípravy provozování doplňkové 

činnosti je vyhodnocení rizik, sestavení kalkulace nákladů, plánování zisku. 

Používají zisk z doplňkové činnosti k rozvoji svých škol, ke zlepšení 

platových podmínek svých zaměstnanců, k upevnění  

své konkurenceschopnosti a soběstačnosti, k překlenutí špatné finanční 

situace školy. 

Svým zodpovědným přístupem se spolupodílejí na upevňování 

ekonomického a společenského postavení škol v současné společnosti. 

Úspěšným provozováním doplňkové činnosti dokazují své manažerské 

schopnosti. 

Ředitelé škol, kteří doplňkovou činnost neprovozují, mohou využít tuto 

bakalářskou práce jako inspiraci, metodický návod i rozbor situace,  

což může vést k zahájení DČ nebo rozšíření stávající. 

Doplňková činnost je jedním z dalších zdrojů financování škol,  

jejímž provozováním školy nezískají pouze finanční prostředky,  

ale i možnost se kladně prezentovat široké veřejnosti. 
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Příloha 1 – Příklad vnitřní směrnice o doplňkové činnosti 

1. Úvod 

Tato směrnice je zpracována podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní škola jako příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost 

mimo svou hlavní činnost. Ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené 

zřizovatelem a prostředky získané doplňkovou činností využívá  

ke zkvalitnění své hlavní činnosti. 

2. Způsob zúčtování 

Doplňková činnost je v účetnictví sledována odděleně od běžného 

hospodaření. Na provádění doplňkové činnosti nemohou být použity 

prostředky ze státního rozpočtu a prostředky zřizovatele. Doplňková činnost 

nesmí být v ročním úhrnu ztrátová, ztráta je přípustná u jednotlivých druhů 

doplňkové činnosti, jestliže ji škola uhradí v rámci celkového výsledku 

hospodaření doplňkové činnosti. Škola dokládá zřizovateli v ročním 

výsledku hospodaření efektivnost provozování doplňkové činnosti. 

V důsledku trvající ztrátovosti doplňkové činnosti může zřizovatel škole 

zrušit možnost provozovat doplňkovou činnost. 

V případech, kdy nelze ve škole fyzicky oddělit náklady doplňkové činnosti 

od nákladů hlavní činnosti (například na topení, elektřinu, vodu), propočítá 

se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd 

a škola je vrátí do svého rozpočtu vždy do konce kalendářního roku. 

Náklady na energie spotřebované v rámci kurzů pro žáky školy  

jsou stanoveny takto: 

10,- Kč / hod / třída 

20,- Kč / hod / tělocvična 
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3. Použití prostředků z doplňkové činnosti 

Škola podniká s majetkem zřizovatele, k němuž má právo hospodaření, 

a udržuje jej z prostředků zřizovatele. Proto jsou prostředky získané 

z doplňkové činnosti určeny na dokrytí potřeb v hlavní činnosti,  

které zřizovatel finančně nepokryl. 

Škola vede doplňkovou činnost po celé účetní období odděleně od hlavní 

činnosti na analytickém účtu. V následujícím roce jsou prostředky z hlavní 

činnosti součástí fondů školy, tj. do: 

• rezervního fondu nebo 

• fondu odměn. 

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je tvořen taxativně přídělem 1 % 

ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, za odměny 

za pracovní pohotovost také za práci v doplňkové činnosti. Příděl do FKSP 

z prostředků doplňkové činnosti je nákladem doplňkové činnosti. 

Škola tedy nepoužívá pro zkvalitnění své hlavní činnosti prostředky 

z doplňkové činnosti přímo, ale až po jejich přetransformování do svých 

fondů. 

4. Předmět činnosti 

Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy 

a dále podle živnostenských oprávnění. 

K 1. 9. 2007 škola provozuje následující okruhy činností: 

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 

pronájem nebytových prostor (školní hřiště, tělocvičny, učebny, kuchyně, 

jídelna) 

hostinské služby 



50 

 

stravování (hostinská činnost) 

kopírovací služby 

půjčování sportovních potřeb 

koupě a prodej zboží. 

5. Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí 

1. O provozování doplňkové činnosti a použití prostředků z doplňkové 

činnosti rozhoduje v rámci platných předpisů ředitelka školy. Dále  

pak rozděluje kompetence mezi jednotlivé pracovníky, vypracovává vnitřní 

směrnici pro doplňkovou činnost a provádí kontrolu hospodářské činnosti. 

2. Za ekonomické zabezpečení doplňkové činnosti odpovídá účetní školy. 

Ta sleduje náklady a tržby doplňkové činnosti. 

3. Samostatná referentka provádí účetní fakturaci na základě objednávek 

a smluv, dohlíží na dodržování termínů splatnosti faktur, rozesílá upomínky. 

Sepisuje a eviduje smlouvy a dohody s pracovníky, kteří se podílejí  

na hospodářské činnosti, zpracovává podklady pro mzdy a odměny 

pracovníků. 

4. Za organizační zabezpečení pořádaných kurzů odpovídá metodik 

prevence. Organizuje akce, má na starost jejich propagaci a koordinaci. 

6. Plat zaměstnanců z prostředků doplňkové činnosti (DČ) 

1. S každým zaměstnancem musí být předem řádně uzavřena dohoda 

provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a to jak pro vlastní 

pracovníky školy, tak pro externí pracovníky školy. 

2. Výše mzdy je stanovena dohodou. U lektorů kurzů je stanovena 

dohodnutá odměna 120,- Kč /  vyuč. hodinu. 
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3. Pro vyplácení mzdy za doplňkovou činnost musí být splněny tyto formální 

náležitosti: 

• pracovníci na dohody na konci období prokáží počet odpracovaných hodin 

• výpočet mzdy provádí mzdová účetní 

• pracovník školy má 2 evidenční listy (školy + DČ) 

• daň, zdravotní a sociální pojištění se samostatně vypočítávají ze mzdy 

z DČ. 

4. Mzdy a sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců školy, kteří pracují  

na dohody, jsou přeúčtovány do nákladů DČ. Platby sociálního  

a zdravotního pojištění a daně jsou odváděny za školu a DČ jednou platbou 

a prostředky týkající se DČ jsou vráceny a zúčtovány na běžný účet školy. 

5. Celá platba sociálního pojištění za celou školu (DČ + škola) odejde  

pod jednou platbou na Okresní správu sociálního zabezpečení s jedním 

výkazem (DČ i škola nasčítáno). 

6. Odměňování pracovníků vyplývá z ujednání v dohodě. Odměna lektorům 

kurzů je vyplácena vždy za ukončené pololetí (září – leden, únor – červen). 

7. Evidence pracovníků podílejících se na doplňkové činnosti školy 

Pracovníci zodpovědní za doplňkové činnosti 

- ředitelka školy - kompletní zodpovědnost za organizaci a průběh DČ, 

rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy, stanovení základních pravidel 

a vnitřních předpisů, kontrolní činnost 

- zástupce ředitele školy – kontrolní činnost 

- samostatná referentka - sepisování a evidence smluv s pracovníky DČ 

i externisty, vedení personální evidence, zajištění výplat pracovníků DČ, 

fakturace, sledování a dodržování termínů splatnosti faktur, rozesílání  
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upomínek, průběžné sledování nákladů a tržeb, sepisování smluv 

- metodik prevence - zpracování podkladů pro výplaty mezd lektorů 

v kurzech. Organizační zajištění kurzů, jejich naplněnost. Rozesílání 

pozvánek na kurzy. 

- smluvní pracovníci: tito pracovníci na základě uzavřené smlouvy 

vykonávají v rámci DČ pro školu činnost v souladu se zřizovací listinou 

a vydaným živnostenským oprávněním. Za jejich práci jim přísluší odměna, 

její výše se řídí dohodou. 

V ………….…………….dne…………….. 

Podpis 
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Příloha 2 – Výzkumný dotazník 

Oslovovací dopis 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi požádat Vás o spolupráci při tvorbě mé bakalářské práce  

na téma "Doplňková činnost školy - mimorozpočtový zdroj financování 

školy“. 

Předem Vám děkuji, pokud budete ochotni obětovat pár minut svého času 

při vyplnění následujícího dotazníku. Prosím, klikněte na níže uvedený 

odkaz a nechte se vést. 

http://doplnkova-cinnost-skoly.vyplnto.cz/ 

Výsledky získané z tohoto výzkumu budou využity pouze pro účely  

mé práce. 

 

Lenka Staňková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doplnkova-cinnost-skoly.vyplnto.cz/
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Výzkumný dotazník 

Varianta č. 1/1 

Dotazník vyplníte kliknutím na zvolenou odpověď.  
(povinná otázka)  

1. Provozujete doplňkovou činnost?  

ano  ne  již ne 
(povinná otázka)  

2. Uveďte hlavní důvod , proč provozujete DČ:  

možnost zvýšit finanční zdroje školy  možnost 
překlenout špatnou finanční situaci ve škole v době 

přechodného úbytku dětí  možnost zlepšit úroveň v 

odměňování zaměstnanců  tlak zřizovatele na maximální 
využití materiálního vybavení a odborného potenciálu 

zaměstnanců  posílení konkurenceschopnosti a 

soběstačnosti  možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti  
(povinná otázka)  

3. Jaký druh DČ provozujete?  

pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – ICT, jazyky, 
účetnictví apod. zájmová činnost dětí  pronájem 

služebních bytů  pronájem nebytových prostor  reklamní 

činnost a marketink  administrativní činnost  pořádání 

kulturních a sportovních akcí  provozování dětských táborů, 

sportovních a tělovýchovných zařízení  zprostředkování 

služeb - doprava, řemesla  nákup zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje - školní prodejna, bufet, klub  jiná 
(povinná otázka)  

4. Jak používáte zisk z DČ?  

k úhradě ztráty z hlavní činnosti  k převodu do fondů  
o využití rozhoduje zřizovatel  
(povinná otázka)  
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5. Využijete předpokládány zisk z DČ již v hospodaření během 
roku - plánovaná ztráta?  

ano  ne 
(povinná otázka)  

6. Kterou oblast preferujete při plánování ztráty z hlavní 
činnosti:  

provoz školy  vybavení školy  učební pomůcky  
další vzdělávání pedagogických pracovníků  
(povinná otázka)  

12. Zisk z DČ se na financování školy podílí:  

významně  nevýznamně 
(povinná otázka)  

13. Využíváte možnost snížit si při vyúčtování daně z DČ 
daňový základ?  

ano  ne 
(povinná otázka)  

15. Jaké výhody vám provozování DČ přináší?  

posílení finanční situace  překlenutí finanční krize v 

období úbytku dětí  získání větší konkurenceschopnosti a 

soběstačnosti - optimalizace škol  platy pro zaměstnance 

školy z DČ  prezentace školy veřejnosti  platba DPH  

Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

16. Je podle vás úspěšné provozování DČ jedním z nástrojů 
kladného public relations školy?  

SOUHLASÍMSPÍŠE SOUHLASÍMNEVÍMSPÍŠE 
NESOUHLASÍMNESOUHLASÍM  
(povinná otázka)  
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17. Máte zkušenost s odezvou veřejnosti na provozování DČ?  

nárůst zájemců o studium v hlavní činnosti školy  

zvýšení všeobecného povědomí o existenci školy  pouze 
negativní  ne  Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

18. Jaké nevýhody vám provozování DČ přináší?  

nárůst administrativy  nárůst v oblasti řízení  hrozba 
uplatňování DPH  zvýšené nároky na provoz  Vlastní 

odpověď:  
(povinná otázka)  

19. Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte? 

ano  spíše ano  spíše ne  ne 
(povinná otázka)  

20. Typ školy:  

základní škola  střední škola  
(povinná otázka)  

21. Typ školy dle zřizovatele:  

státní  soukromá 
(povinná otázka)  

22. Umístění školy: 

obec  město  krajské město  Praha 
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Varianta č. 1/2 

Dotazník vyplníte kliknutím na zvolenou odpověď.  
(povinná otázka)  

1. Provozujete doplňkovou činnost?  

ano  ne  již ne 
(povinná otázka)  

2. Uveďte hlavní důvod , proč provozujete DČ:  

možnost zvýšit finanční zdroje školy  možnost 
překlenout špatnou finanční situaci ve škole v době 

přechodného úbytku dětí  možnost zlepšit úroveň v 

odměňování zaměstnanců  tlak zřizovatele na maximální 
využití materiálního vybavení a odborného potenciálu 

zaměstnanců  posílení konkurenceschopnosti a 

soběstačnosti  možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti  
(povinná otázka)  

3. Jaký druh DČ provozujete?  

pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – ICT, jazyky, 
účetnictví apod. zájmová činnost dětí  pronájem 

služebních bytů  pronájem nebytových prostor  reklamní 

činnost a marketink  administrativní činnost  pořádání 

kulturních a sportovních akcí  provozování dětských táborů, 

sportovních a tělovýchovných zařízení  zprostředkování 

služeb - doprava, řemesla  nákup zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje - školní prodejna, bufet, klub  jiná 
(povinná otázka)  

4. Jak používáte zisk z DČ?  

k úhradě ztráty z hlavní činnosti  k převodu do fondů  
o využití rozhoduje zřizovatel  
(povinná otázka)  
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7. Jaký fond upřednostňujete při rozdělování zisku?  

rezervní fond  fond odměn 
(povinná otázka)  

13. Využíváte možnost snížit si při vyúčtování daně z DČ 
daňový základ?  

ano  ne 
(povinná otázka)  

14. Proč nevyužíváte daňové úlevy?  

nevím, že tato možnost existuje  Jiná odpověď:  
(povinná otázka)  

15. Jaké výhody vám provozování DČ přináší? 

posílení finanční situace  překlenutí finanční krize v 

období úbytku dětí  získání větší konkurenceschopnosti a 

soběstačnosti - optimalizace škol  platy pro zaměstnance 

školy z DČ  prezentace školy veřejnosti  platba DPH  

Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

16. Je podle vás úspěšné provozování DČ jedním z nástrojů 
kladného public relations školy?  

SOUHLASÍMSPÍŠE SOUHLASÍMNEVÍMSPÍŠE 
NESOUHLASÍMNESOUHLASÍM  
(povinná otázka)  

17. Máte zkušenost s odezvou veřejnosti na provozování DČ?  

nárůst zájemců o studium v hlavní činnosti školy  

zvýšení všeobecného povědomí o existenci školy  pouze 
negativní  ne  Vlastní odpověď:  

(povinná otázka)  

18. Jaké nevýhody vám provozování DČ přináší?  
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nárůst administrativy  nárůst v oblasti řízení  hrozba 
uplatňování DPH  zvýšené nároky na provoz  Vlastní 

odpověď:  
(povinná otázka)  

19. Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte? 

ano  spíše ano  spíše ne  ne 
(povinná otázka)  

20. Typ školy:  

základní škola  střední škola  
(povinná otázka)  

21. Typ školy dle zřizovatele:  

státní  soukromá 
(povinná otázka)  

22. Umístění školy:  

obec  město  krajské město  Praha 
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Varianta č. 1/3 

Dotazník vyplníte kliknutím na zvolenou odpověď.  
(povinná otázka)  

1. Provozujete doplňkovou činnost?  

ano  ne  již ne 
(povinná otázka)  

2. Uveďte hlavní důvod , proč provozujete DČ:  

možnost zvýšit finanční zdroje školy  možnost 
překlenout špatnou finanční situaci ve škole v době 

přechodného úbytku dětí  možnost zlepšit úroveň v 

odměňování zaměstnanců  tlak zřizovatele na maximální 
využití materiálního vybavení a odborného potenciálu 

zaměstnanců  posílení konkurenceschopnosti a 
soběstačnosti  možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti  
(povinná otázka)  

3. Jaký druh DČ provozujete?  

pořádání kurzů celoživotního vzdělávání – ICT, jazyky, 
účetnictví apod. zájmová činnost dětí  pronájem 

služebních bytů  pronájem nebytových prostor  reklamní 

činnost a marketink  administrativní činnost  pořádání 

kulturních a sportovních akcí  provozování dětských táborů, 

sportovních a tělovýchovných zařízení  zprostředkování 

služeb - doprava, řemesla  nákup zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje - školní prodejna, bufet, klub  jiná 
(povinná otázka)  

4. Jak používáte zisk z DČ?  

k úhradě ztráty z hlavní činnosti  k převodu do fondů  
o využití rozhoduje zřizovatel  
(povinná otázka)  
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16. Je podle vás úspěšné provozování DČ jedním z nástrojů 
kladného public relations školy?  

SOUHLASÍMSPÍŠE SOUHLASÍMNEVÍMSPÍŠE 
NESOUHLASÍMNESOUHLASÍM  
(povinná otázka)  

17. Máte zkušenost s odezvou veřejnosti na provozování DČ?  

nárůst zájemců o studium v hlavní činnosti školy  

zvýšení všeobecného povědomí o existenci školy  pouze 
negativní  ne  Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

18. Jaké nevýhody vám provozování DČ přináší?  

nárůst administrativy  nárůst v oblasti řízení  hrozba 
uplatňování DPH  zvýšené nároky na provoz  Vlastní 

odpověď:  
(povinná otázka)  

19. Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte? 

ano  spíše ano  spíše ne  ne 
(povinná otázka)  

20. Typ školy:  

základní škola  střední škola  
(povinná otázka)  

21. Typ školy dle zřizovatele:  

státní  soukromá 
(povinná otázka)  

22. Umístění školy: 

obec  město  krajské město  Praha 
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Varianta č. 2  

Dotazník vyplníte kliknutím na zvolenou odpověď.  
(povinná otázka)  

1. Provozujete doplňkovou činnost?  

ano  ne  již ne 
(povinná otázka)  

8. Uveďte hlavní důvod , proč DČ neprovozujete:  

nevím, že tato možnost existuje  veškeré naše náklady 

jsou plně pokryty zřizovatelem  nepochopení ze strany 

zřizovatele  na realizaci DČ jsou příliš vysoké organizační 

nároky, navýšení administrativy  povinnost uplatňovat 

DPH  nejsou vhodné podmínky  Jiná odpověď:  
(povinná otázka)  

10. Uvažujete o provozování DČ do budoucna?  

ano  ne 
(povinná otázka)  

11. Z jakého důvodu:  

možnost překlenout špatnou finanční situaci ve škole v 

době přechodného úbytku dětí  možnost zvýšit finanční 

zdroje školy  možnost zlepšit úroveň v odměňování 

zaměstnanců  možnost vstoupit do podvědomí veřejnosti  

Vlastní odpověď:  
(povinná otázka)  

19. Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte? 

ano  spíše ano  spíše ne  ne 
(povinná otázka)  
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20. Typ školy:  

základní škola  střední škola  
(povinná otázka)  

21. Typ školy dle zřizovatele:  

státní  soukromá 
(povinná otázka)  

22. Umístění školy:  

obec  město  krajské město  Praha 
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Varianta č. 3  

Dotazník vyplníte kliknutím na zvolenou odpověď.  
(povinná otázka)  

1. Provozujete doplňkovou činnost?  

ano  ne  již ne 
(povinná otázka)  

9. Uveďte hlavní důvod, proč již neprovozujete DČ:  

v DČ byla vykazována ztráta  o nabízenou činnost nebyl 

zájem  povinnost uplatňovat DPH - legislativní neznalost, 

zatížení účetní školy  příliš velké organizační nároky, 

navýšení administrativy v poměru k výši zisku  Jiná 

odpověď:  
(povinná otázka)  

19. Provozování DČ jako přínos pro školu celkově vnímáte?  

ano  spíše ano  spíše ne  ne 
(povinná otázka)  

20. Typ školy:  

základní škola  střední škola  
(povinná otázka)  

21. Typ školy dle zřizovatele:  

státní  soukromá 
(povinná otázka)  

22. Umístění školy:  

obec  město  krajské město  Praha 
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Příloha 3 – Grafické vyhodnocení výzkumného šetření 

Graf č. 2 – počet respondentů podle stavu provozování DČ v % 

 

 

Graf č. 3 – hlavní důvody provozování doplňkové činnosti v % 
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Graf č. 4 – druhy provozované doplňkové činnosti 

 

 

 

 

Graf č. 5 – použití zisku z doplňkové činnosti v % 
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Graf č. 6 - preference rozdělení zisku z DČ do fondů školy v % 

 

 

 

Graf č. 7 - plánovaná ztráta v souvislosti k výší předpokládaného zisku 

z doplňkové činnosti v % 
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Graf č. 8 - oblast plánované ztráty financovaná ze zisku z DČ v % 

 

 

 

Graf č. 9 – míra podílu zisku z DČ na financování školy v % 
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Graf č. 10 – uplatňování daňové úlevy 

 

 

 

  

Graf č. 11 – důvody neuplatňování daňové úlevy 
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Graf č. 12 – výhody doplňkové činnosti 

 

 

 

 

Graf č. 13 – doplňková činnost jako kladný nástroj public relations 
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Graf č. 14 – odezva veřejnosti na provozování doplňkové činnosti 

 

 

 

 

Graf č. 15 – nevýhody provozování doplňkové činnosti 
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Graf č. 16 – provozování doplňkové činnosti v budoucnosti 

 

 

 

Graf č. 17 – celkové vnímání přinosu doplňkové činnosti 
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Graf č. 18 – typ školy dle stupně vzdělávání 

 

 

Graf č. 19 – umístění školy 

 




