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ABSTRAKT: 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku úrovně vzájemných vztahů mezi obcemi 

jako zřizovateli základních škol a mateřských škol a managementem těchto škol, zejména 

v oblasti financování. Zabývá se interakcí v rovině základní, vyplývající z právních 

předpisů, i v rovině fakultativní – nadstandardní. Pojednává o právech a povinnostech 

dotýkajících se finančního řízení ředitelů škol, opírá se o související manažerské funkce 

a kompetence nejvyššího managementu škol. Vychází z teoretických podkladů, 

z praktických poznatků a z výzkumu dané problematiky. 

Cílem práce je odpovědět na otázku, zda lze vzájemné vztahy obcí a jimi zřizovaných 

základních škol a mateřských škol ve Středočeském kraji, okrese Kutná Hora v oblasti 

financování a souvisejících oblastech hodnotit jako adekvátní či nikoli. 

Kvantitativním výzkumným šetřením jsou vztahy analyzovány a zjištěné skutečnosti 

poukazují na neadekvátní interakci ve zkoumané oblasti. Upozorňují na oboustranné 

rezervy a nedostatečné aktivity při budování odpovídajících vztahů v oblasti financování, 

jejich příčiny a důsledky, zejména pro management škol. 

V závěru práce zdůrazňuje, jak úzce je oblast financování spjata se strategickým 

řízením škol i obcí, jak může ovlivňovat soulad požadavků na poskytování vzdělávání

se zájmy občanů obcí. 

KLÍČOVÁ SLOVA: adekvátní, financování, komunikace, management, obec, prezentace,

příspěvková organizace, škola, vztahy, zřizovatel 
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ABSTRACT:

The bachelor´s thesis focuses on the issue of the quality of mutual relations between 

the municipalities as founders of nursery and primary schools and their management, 

especially in terms of financing. It is concerned with the interaction on the elementary 

level, issuing from the legal regulations, as well as on the facultative – above standard –

level. It deals with the headmasters´ financial rights and duties. It draws on the related 

managerial functions and competences of the highest school management. It is based on 

the theoretical facts, practical knowledge and the research on this issue. 

The purpose of the thesis is to decide, whether the mutual relations between the 

municipalities and their nursery and primary schools in the Central Bohemian Region, 

district of Kutná Hora, should be viewed as high-quality/adequate in terms of financing 

and related aspects. 

The relations are analysed through the quantitative research and the findings point out 

towards the low-quality/inadequate interaction in the examined area. They draw attention 

to mutual drawbacks and insufficient activity in the development of appropriate relations 

in terms of financing. They also point out the causes and consequences of this insufficient 

activity, especially for the school management. 

The thesis concludes with the fact, that the area of financing and the strategic 

management of schools and municipalities are closely connected, and that this connection 

can influence the accord between education and the interests of the municipalities´ 

citizens.

KEYWORDS: adequate, financing, communication, management, municipality, 

presentation, allowanceorganisation, school, relations, founder
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ÚVOD

Obcím, základním územním samosprávným celkům, byla zákony České republiky 

svěřena odpovědnost za zajišťování vzdělávání a školských služeb na jejich území. Obce 

vykonávají územní samosprávu ve školství a přitom dbají především na soulad rozvoje 

poskytovaného vzdělávání se zájmy občanů obce. Zřizují a zrušují školy a školská 

zařízení, při čemž jsou povinny zajistit pro děti s místem trvalého pobytu podmínky pro 

plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. Provozní a investiční náklady základních 

a mateřských škol plně financují. 

Školám zřizovaným obcemi byla zákony České republiky dána povinnost poskytovat 

vzdělávání jako veřejnou službu, vykonávat činnost škol v souladu s platnými zásadami 

a cíli vzdělávání a v souladu se vzdělávacími programy. 

Efektivní interakce obou těchto subjektů odlišného charakteru závisí na snaze 

statutárních orgánů spolupracovat, komunikovat, vést dialog. Kvalita poměrů je přímo 

úměrná úrovni manažerských schopností obou zúčastněných stran.  

Bakalářská práce se zabývá problematikou vzájemných vztahů mezi obcemi jako 

zřizovateli škol a managementem těchto škol, zejména v oblasti financování, ale 

i v souvisejících oblastech. Zaměřuje se na vztahy v oblasti finančního managementu 

s odkazem na manažerské funkce a kompetence nejvyššího managementu škol. 

Představuje vzájemná pravidla, která vymezují související právní předpisy, a skutečnosti, 

jakým způsobem se zúčastněné subjekty se zákonnými požadavky vypořádávají. Zmiňuje 

se o aspektech fakultativní nadstavby - vzájemném  nevynutitelném respektu 

a oboustranně přínosné spolupráci vycházejících z manažerských dovedností komunikace 

a prezentace. Práce je nasměrována na skutečnost, že zvolení zástupci obcí jsou jediným 

orgánem, který rozhoduje o bytí a nebytí škol, a ředitelé těchto škol jsou jedni 

z nejkompetentnějších, kteří mohou rozhodování zastupitelů v této oblasti zásadně 

ovlivnit.
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Cílem práce je odpovědět na otázku, zda lze vzájemné vztahy mezi obcemi jako 

zřizovateli škol a managementem jimi zřizovaných základních a mateřských škol, 

zejména v oblasti financování, ale i v souvisejících oblastech, hodnotit jako 

adekvátní či nikoli. Cílem výzkumného šetření je pak zkoumání a vyhodnocení

stavu/úrovně vzájemných vztahů obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, 

základních škol a mateřských škol (dále též ZŠ a MŠ) ve Středočeském kraji, okrese 

Kutná Hora. 

Následně jsou odhaleny a definovány případné rezervy či chybné postupy na straně 

zřizovatelů i na straně vedení škol ve zkoumaných oblastech. V poslední řadě jsou 

navržena řešení, jak adekvátní interakci vybudovat. 

Na základě teoretických poznatků, praktických zkušeností, výsledků výzkumného 

šetření a vzájemné komparace se práce pokusí potvrdit či vyvrátit následující tvrzení:

1. Neadekvátní vztahy, zejména v oblasti financování ale i souvisejících oblastech, mezi 

obcemi jako zřizovateli škol a managementem těchto škol se vyskytují častěji než 

vzájemné adekvátní vztahy.

2. Zvolení zástupci obcí nepřistupují ke zřizovaným školám s takovou vážností, jakou 

tato důležitá oblast zasluhuje.

3. Management škol má rezervy při budování adekvátních vztahů se zřizovateli; nevyvíjí 

dostatečné aktivity v budování nadstandardní spolupráce.

4. Velikost obcí zřizujících základní a mateřské školy souvisí s úrovní vzájemných 

vztahů v neprospěch obcí do 1000 obyvatel.

Bakalářská práce sestává ze tří částí. V první, teoretické části, jsou rozsáhle vysvětleny 

primární vzájemné vztahy vycházející především z právních předpisů a objasněny 

vyplývající souvislostí. Druhá, výzkumná část se podrobně zabývá výzkumným šetřením 

v chronologickém sledu a obsahuje výsledky výzkumu. Ve třetí, závěrečné části je 

konstatováno dosažení cíle práce. V závěrečném shrnutí se práce pokusí definovat zásady 

efektivní interakce přínosné pro oba typy subjektů, zejména pro management škol.
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1 TEORETICKÁ	ČÁST

1.1 Samospráva	ve	školství	na	úrovni	obcí	a	zřizovaných	ZŠ	a	MŠ

Oblast státní správy a samosprávy ve školství prošla v průběhu posledních dvaceti let 

vývojem stejně jako ostatní oblasti veřejné správy. Před rokem 1989 fungoval ve školství 

vysoce centralizovaný systém řízení a správy. Správu a financování regionálního školství 

zaštiťovalo Ministerstvo vnitra, školy byly řízeny odbory školství národních výborů, 

základní školy a mateřské školy spadaly pod okresní národní výbory, které je také 

financovaly. Jednalo se o zálohové financování, kdy pravomoci i odpovědnosti ředitelů 

škol v oblasti ekonomiky byly pouze formální.      

V porevolučním roce 1990, zejména na základě nového územně správního uspořádání, 

došlo k decentralizaci správy školství, ke změně systému řízení a změně kompetencí 

v této oblasti. Zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, přešly 

kompetence na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a školy byly podřízeny nově 

vzniklým školským úřadům. Zřizovatelské funkce u základních a mateřských škol přešly 

na obce a města. Došlo k zavádění právní subjektivity škol a k jejich postupné 

transformaci na příspěvkové organizace. Institucionální způsob financování 

základních mateřských škol se změnil na vícesložkové. Prostředky státního rozpočtu 

určené na mzdové prostředky a učební pomůcky začalo rozepisovat Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy prostřednictvím školských úřadů pomocí tzv. normativů. 

Investiční a provozní výdaje povinně financují obce v plné výši.

Od roku 2001 přinesla reforma veřejné správy nový model financování regionálního 

školství, kdy finanční zabezpečení škol ze státního rozpočtu přešlo ze zrušených 

školských úřadů na okresní úřady a nově vzniklé krajské úřady. V oblasti metodiky 

a koncepce škol se role státu nasměrovala ke krajům a pověřeným obcím. Systém 

českého školství se tak stal jedním z nejvíce decentralizovaných evropských systémů. 

Školy získaly poměrně vysoký stupeň autonomie. Roli okresních úřadů po jejich zrušení 

převzaly od roku 2003 pověřené obecní úřady. Od tohoto data musely být všechny 

základní a mateřské školy právní subjekty s formou příspěvková organizace. 

Od roku 2005 do současnosti řídí státní správu a samosprávu ve školství, na základě 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR. Současně odpovídá za stav a rozvoj soustavy vzdělávání. Obce jsou v rámci 
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samosprávy odpovědné za vytvoření podmínek pro zajištění povinné školní docházky 

a předškolního vzdělávání v posledním roce před povinnou školní docházkou. Ředitelé 

škol plně odpovídají prioritně za kvalitu a efektivitu vzdělávání, ale na stejnou rovinu 

důležitosti je kladena odpovědnost v oblasti finančního řízení školy, dále pak v oblasti 

vztahů se zaměstnanci, s obcí a veřejností.1

1.2 Vymezení	právních	vztahů	mezi	obcemi	a	zřizovanými	ZŠ	a	MŠ

Práce se v teoretické části zabývá právními předpisy upravujícími právní vztahy, 

kterými se účastníci těchto vztahů – obce a jimi zřizované příspěvkové organizace mají 

řídit. Postavení obcí a zřizovaných základních škol a mateřských škol je zakotveno 

v několika základních právních předpisech, které mimo jiné stanoví povinnosti z jejich 

vzájemného vztahu vyplývající. Aby došlo k navození souladu, je nutná znalost 

odpovídajících právních norem. Právní normy upravující finanční vztahy jsou obsaženy 

zejména v zákonech, dále pak ve vyhláškách v gesci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR a Ministerstva financí ČR, případně v nařízeních vlády. V jednotlivých 

kapitolách je uveden demonstrativní výčet ustanovení přímo souvisejících s tématem této 

práce. 

Nejdůležitější právní předpisy týkající se vztahů obcí a škol v oblasti financování

a v souvisejících oblastech:

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též školský zákon)

- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

(dále též zákon o pedagogických pracovnících)

- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů

                                                            
1Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství), Č.j.: 25461/2009 – 20 [online].
  Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009  [2013-01-15], str. 5 – 10.   Dostupné na WWW: 
  ˂http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009˃
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- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též rozpočtová pravidla)

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále 

též zákon o obcích)

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o finanční kontrole)

- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

zákon o veřejných zakázkách)

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon 

o účetnictví)

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

- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 

předpisů

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, 

pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších 

předpisů a České účetní standardy č. 701 – 710

- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též vyhláška o inventarizaci)

- vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních 

samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních 

rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 323/2001 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též rozpočtová skladba)

Ostatní metodické zdroje

- Finanční zpravodaj SEVT, a.s., Zprávy MF ČR, Stanoviska MV ČR, další.
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1.3 Povinnosti	obcí	zřizujících	příspěvkové	organizace	ZŠ	a	MŠ

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 

vyplývající, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění 

svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem 

obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce 

(výbory, komise).2Obec vykonává širokou škálu činností, a to zejména pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto 

činnosti definuje jak v samostatné působnosti, tak v působnosti přenesené. Samostatnou 

působnost obce představují níže vyjmenovaná ustanovení souvisejících s tématem práce. 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje o uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku.3 Obec může pro výkon samostatné působnosti 

zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce.4 Obec vede účetnictví 

podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.5 Obec je povinna zajistit, aby majetek obce byl 

využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, proto je obec povinna 

pečovat o jeho zachování a rozvoj.6 Obec zajišťuje výkon finanční kontroly podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.7

Již na krátkém výčtu činností obce je očividné, že hlavním úkolem obce je zejména 

odpovědnost za její rozvoj a za hospodaření s obecním majetkem. Při hlubším zamyšlení, 

co vše vlastně tyto pojmy obnáší, se svou šíří jeví úkolem obrovským, vezme-li se 

do úvahy nejen široký rozsah činností obce, ale i veliká škála klientů obce. Právě rozsah 

a různorodost povinností obce s sebou nese rizika mělkého přístupu orgánů obce 

k jednotlivým oblastem, zřizovatelské funkce v oblasti školství a finanční vztahy 

se zřizovanými školami nevyjímaje. 

                                                            
2§ 1, § 2, § 5 zákona o obcích
3
§ 35 odst. 2 zákona o obcích

4§ 35a odst. 1 zákona o obcích
5§ 38 odst. 1 zákona o obcích
6§ 38 zákona o obcích
7§ 9a zákona o obcích
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Jednou ze samostatných, pro management školství stěžejní působností, kterou obec 

jako zřizovatel příspěvkových organizací a veřejnoprávní instituce zajišťuje v souladu 

s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je správa v oblasti školství.

Obec vykonává územní samosprávu ve školství. Při zajišťování vzdělávání, zejména 

při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá o soulad rozvoje vzdělávání 

a školských služeb se zájmy občanů obce, s potřebami trhu práce, s demografickým 

vývojem a rozvojem svého území, o dostupnost vzdělávání a školských služeb podle 

místních podmínek. 8 Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky a vzdělávání v mateřské škole v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území.9 Zřizuje a zrušuje mateřské 

školy, základní školy, zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které 

zřizuje.10
Zajišťuje vzdělávání v mateřské škole v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky a plnění povinné školní docházky ve škole zřízené jinou obcí nebo 

svazkem obcí (pokud obec školu nezřídí).11 Zřizovatel může povolit výjimku z nejnižšího 

počtu žáků za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy;12 může 

povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do 

počtu 4 dětí.13 Zřizovatel může být navrhovatelem ve věcech rejstříku škol, školských 

zařízení. 14 Obec zajistí, dojde-li k výmazu základní školy z rejstříku škol a školských 

zařízení, plnění povinné školní docházky jejích žáků.15

Zřizovatel vyhlašuje konkursní řízení na místo ředitele příspěvkové organizace, 16

jmenuje ředitele zřizované příspěvkové organizace na období 6 let, 17 stanoví plat řediteli 

školy. 18 Zřizovatel odvolává ředitele zřizované příspěvkové organizace, a to zejména 

v těchto případech: pozbytí předpokladů pro výkon činnosti ředitele, nezískání odborné 

kvalifikace, neabsolvování studia z oblasti řízení školství, zánik vedoucího pracovního 

                                                            
8 § 177 školského zákona
9 § 178 odst. 1 školského zákona

10§ 179 odst. 1 školského zákona
11

§ 179 odst. 2 školského zákona
12

§ 23 odst. 4 školského zákona
13

§ 23 odst. 5 školského zákona
14

§ 145 odst. 1 a 2 školského zákona
15

§ 151 odst. 4 školského zákona
16

§ 166 odst. 2 školského zákona
17

§ 166 odst. 2 školského zákona
18

§ 33, 37, 38, 122 odst. 3, § 136 zákoníku práce
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místa, porušení právních povinností, na návrh školské rady nebo ČŠI.19

V základních školách zřizovatel zřizuje školskou radu, stanoví počet jejích členů, vydá 

její volební řád a jmenuje třetinu členů rady, 20účastní se opakovaného jednání školské 

rady ZŠ o schválení výroční zprávy školy, školního řádu a pravidel hodnocení žáků; 

bezodkladně rozhodne o dalším postupu, pokud nejsou dokumenty školskou radou ani při 

opakovaném jednání do měsíce schváleny. 21 Zřizovatel přijímá bezodkladně opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků ve zřizovaných školách na základě inspekční činnosti 

ČŠI.22Obec zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol, které zřizuje, 

s výjimkou výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu, 23 přiděluje 

školám, které zřizuje, dotace stanovené zákonem o státním rozpočtu k částečné úhradě 

výdajů na provoz a provádí s nimi finanční vypořádání. 24 Obec může školám, které 

zřizuje, přispívat na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu.25

Zřizovatel může provádět hodnocení škol podle kritérií, která předem zveřejní.26

Z hlediska samosprávy ve školství je pro obec stěžejní povinností zajistit předškolní 

výchovu, základní vzdělávání a školní stravování svých občanů. Z toho vyplývá i druhá 

povinnost, a to krytí provozních případně investičních výdajů zřizovaných škol, dále 

hrazení zvýšených výdajů na vzdělávání, pokud povolí výjimku z nejnižšího počtu žáků, 

a poté přispívání na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu. Oproti 

státní dotaci na platy a učební pomůcky, která tvoří významnou položku ve výnosech 

škol, neodkazuje školský zákon na žádnou obecně platnou normu, která by zabezpečila 

druhou nejvýznamnější položku výnosů, a to příspěvek zřizovatele v takové výši, aby 

nedošlo k ohrožení základních funkcí školy. Záleží čistě na vůli zastupitelstva obce 

a manažerských schopnostech ředitelů škol, k jakému konsensu při stanovení výše 

příspěvku dojdou. Postavíme-li na roveň obce, které nevykonávají zřizovatelské funkce, 

s obcemi zřizujícími základní a mateřské školy, vyvstane markantní rozdíl, kdy se nárůst 

činností a povinností u druhých jmenovaných diametrálně zvyšuje, a tím i požadavky 

na management obcí/zřizovatelů.

                                                            
19

§ 166 odst. 4 a 5 školského zákona, § 73 odst. 1 zákoníku práce
20

§ 167 odst. 2 školského zákona
21

§ 168 odst. 3 školského zákona.
22

§ 175 odst. školského zákona
23

§ 180 odst. 1 školského zákona
24

§ 180 odst. 3 školského zákona
25

§ 180 odst. 2 školského zákona
26

§12 odst. 5 školského zákona
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1.4 Vznik	a	právní	postavení	příspěvkových	organizací,	obecních	

ZŠ a MŠ

„Příspěvková organizace je jednou z forem veřejného ústavu, právnickou osobou 

veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu“, tato veřejnoprávní 

nezisková organizace je zřizována „pro činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž 

rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu“.27

„Příspěvková organizace je zřízena k plnění úkolu zřizovatele, zejména k využívání jeho 

majetku a zabezpečení veřejně prospěšných činností. Nemůže volně nakládat s prostředky 

poskytnutými z rozpočtu svého zřizovatele a s majetkem zřizovatele, který jí svěřil 

zřizovací listinou k hospodaření. Příspěvkové organizace jsou dále charakterizovány tak, 

že při své činnosti zpravidla nevytvářejí zisk. To však neznamená, že zisk nemohou 

vytvářet vůbec, nebo že jejich hlavní činnost musí být vždy ztrátová. Ziskovost nebo 

ztrátovost činnosti příspěvkové organizace se vždy odvíjí od charakteru činnosti samotné, 

objektivních podmínek pro její provozování či podmínek nastavených zřizovatelem 

a samozřejmě je také výsledkem marketingových i manažerských aktivit organizace“.28

Obce zřizují základní a mateřské školy za účelem zajištění vzdělávání a výchovy

v souladu se zásadami a cíli vyjmenovanými v § 2 školského zákona, definovaným jako 

veřejná služba. Vznik a právní postavení příspěvkové organizace zřizované územními 

samosprávnými celky, obcemi a kraji, upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se jeví ve 

vztazích obcí a škol jako prioritní. Stanoví řadu povinností ze zřizovatelských funkcí 

vyplývajících, která souvisejí s tématem práce.

Obec zřizuje příspěvkové organizace zpravidla pro neziskové činnosti, jejichž rozsah, 

struktura a složitost vyžadují právní subjektivitu.29 Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové 

organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat tyto náležitosti: úplný název 

zřizovatele, název, sídlo, IČO příspěvkové organizace, vymezení hlavního účelu 

a odpovídajícího předmětu činnosti, označení statutárních orgánů, vymezení majetku 

svěřeného příspěvkové organizaci, vymezení majetkových práv k tomuto majetku, 

                                                            
27  Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2013-02-06]. Dostupné na
     WWW: ˂http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvkov%C3%A1_organizace˃
28

MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, K.; TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. Ostrava: 
    Nakladatelství ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-664-8, str. 167, str. 52
29

§ 27 odst. 1 rozpočtových pravidel

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C5%99ejn%C3%BD_%C3%BAstav&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_subjektivita
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okruhy doplňkové činnosti, vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 30 Určí den 

vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace, zároveň s tím 

určí způsob přechodu majetku, práv a závazků;31 přebírá na sebe majetek, pohledávky 

a závazky zrušené příspěvkové organizace. 32 Zřizovatel oznamuje údaje o zřízené 

příspěvkové organizaci Ústřednímu věstníku ČR do 15 dnů od vzniku skutečností s ní 

souvisejících;33 pokud si vyhradil předchozí souhlas k nabývání majetku příspěvkovou 

organizací, je povinen předem oznámit tuto skutečnost v Ústředním věstníku 

ČR. 34 „Zákon o rozpočtových pravidlech ani nestanoví, že tak musí být učiněno 

ve zřizovací listině. Pro právní jistotu všech účastníků právních vztahů s příspěvkovou 

organizací má však zřizovatel povinnost publikovat skutečnost, že platnost konkrétních 

právních úkonů příspěvkové organizace vedoucích k nabytí majetku pro zřizovatele je 

vázána na jeho předchozí písemný souhlas, v Ústředním věstníku ČR. Pokud zřizovatel 

tuto povinnost příspěvkové organizaci stanoví, nelze ji přehlížet. Nejde tedy jen 

o formální souhlas, nýbrž o předpoklad bezvadnosti právního úkonu.“35

Zřizovatel podává návrh na zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku.36

„V souvislosti se zápisem organizace do obchodního rejstříku vzniká příspěvkovým 

organizacím povinnost zveřejnit účetní závěrku, popř. výroční zprávu ve sbírce listin, 

která je součástí obchodního rejstříku. Účetní závěrku je třeba na rejstříkový soud zaslat 

v elektronické podobě. Povinnost zveřejnění účetní závěrky vyplývá z § 21a zákona 

o účetnictví a je v souladu s §38i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku. Nezveřejní-li 

příspěvková organizace svou účetní závěrku podle § 21a zákona o účetnictví, dopouští se

přestupku nebo správního deliktu podle § 37, resp. §37a zákona o účetnictví“.37

Ve vztahu k základním a mateřským školám je obec jako jejich zřizovatel povinna 

řádně a v termínu plnit závazky vůči státním organizacím. Klíčovým aspektem 

rozpočtových pravidel pro oblast finančního managementu školy je ovšem tvorba 

a aktualizace zřizovací listiny školy. Zde musí zřizovatel věnovat náležitou pozornost 

zejména přesné definici hlavní činnosti školy, okruhům případné doplňkové činnosti, 

                                                            
30

§ 27 odst. 2 rozpočtových pravidel
31

§ 27 odst. 7 rozpočtových pravidel
32

§ 27 odst. 7 rozpočtových pravidel
33

§ 27 odst. 8 rozpočtových pravidel
34

§ 39b odst. 3 rozpočtových pravidel
35

MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, TÉGL, 2011, str. 61
36

§ 27 odst. 10 rozpočtových pravidel
37  MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, TÉGL, 2011, str. 69
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přesnému určení majetku a správnému vymezení majetkoprávních vztahů. Zřizovatel 

musí především důkladně zvážit, zda a jaký majetek hodlá příspěvkové organizaci svěřit 

do správy či vypůjčit. Stanovit práva a povinnosti spojené efektivním a ekonomickým 

využitím majetku, s péčí o jeho ochranu a s případným pořizováním vlastního majetku či 

pronajímáním majetku obce jiným subjektům. Je dobré přesně určit vzájemná pravidla 

pro běžnou údržbu a opravy majetku a investice do něj. Pravidla pro nakládání 

s majetkem zřizovatele nejsou zákonem blíže specifikována, odvíjí se pro každou 

příspěvkovou organizaci dle tvrdosti kritérií schválených zastupitelstvem obce. 

Neméně důležitý je každoročně před započetím běžného roku samotný akt schvalování 

výše provozního příspěvku a jeho neprodlené sdělení příspěvkové organizaci 

v návaznosti na stanovené závazné ukazatele. Právní výklad závazných ukazatelů 

neexistuje, metodiky se zmiňují pouze o návaznosti na výkony. Pro finanční řízení školy 

představují závazné ukazatele klíčová pravidla, podle kterých je nutno v průběhu roku 

postupovat. I zde se jedná o benevolenci zřizovatele, jak tvrdá kritéria pro nakládání 

s finančními prostředky z rozpočtu obce pro své příspěvkové organizace stanoví. V praxi 

může docházet k obrovským rozdílům, kdy zřizovatel sdělí příspěvkové organizaci pouze 

výši ročního provozního příspěvku a nejsou dále vymezeny fakultativní ukazatele, např.

provozní náklady a výnosy, výsledek hospodaření běžného roku, periodicita splatnosti 

příspěvku, atp. Na druhé straně může dojít k extrémní situaci, kdy si zřizovatel vyhradí 

jako závazný ukazatel každou jednotlivou nákladovou položku, která nesmí být bez jeho 

souhlasu překročena. Pokud nefunguje vzájemná komunikace mezi managementem škol 

a zřizovatelem, vzniká riziko, že zřizovatel při schvalování provozního příspěvku škole 

stanoví podrobné závazné ukazatele, které zbytečně ztíží finanční řízení školy.

1.5 Kompetence,	pravomoci,	povinnosti	ředitelů	obecních	ZŠ	a	MŠ

Ředitel školy je nejen lídrem a nejvyšším manažerem příspěvkové organizace 

provozující činnost školy, ale současně i vykonavatelem této činnosti, protože sám 

vykonává přímou pedagogickou činnost. Finanční řízení je pro řízení školy jednou 

z klíčových oblastí managementu. Ředitel školy jako statutární orgán vždy rozhoduje 

a cele odpovídá nejen za edukační činnost školy, ale i za její provoz a finanční 

hospodaření. V oblasti financování jde všeobecně o odpovědnost za použití finančních 

prostředků poskytnutých na stanovený účel, což se vztahuje na prostředky poskytnuté 
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ze státního rozpočtu i z rozpočtu zřizovatele. S přihlédnutím k tématu práce bude 

podkapitola směrována pouze na finanční vztahy se zřizovatelem. Zde ředitel z pohledu 

kompetencí manažera jedná se zástupci obce o všech otázkách týkajících provozního 

příspěvku, případného investičního příspěvku, rozdělení kladného hospodářského 

výsledku, případného pokrytí ztráty, s pořízením, vyřazením majetku, s přijímáním darů 

apod. S těmito kompetencemi souvisí i zajištění organizace provozu a bezpečnosti

ve škole. V oblastech s financováním souvisejících je ředitel školy z pohledu kompetencí 

lídra oprávněn se zástupci obce jednat o výsledcích školy, o školním vzdělávacím 

programu, o misi a vizi školy, o strategických cílech. Ačkoli ředitel školy může část 

pravomocí a odpovědností delegovat na své zástupce, v konečném důsledku nese 

ze zákona odpovědnost za školu jako celek pouze on. Ředitel školy odpovídá za použití 

finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly prostředky 

přiděleny.
38 Ředitel školy vydá školní vzdělávací program a zveřejní jej na přístupném 

místě ve škole,39dále vydává školní řád, zveřejní jej na přístupném místě, prokazatelně 

s ním seznámí zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce. 40 Stanovuje organizaci 

a podmínky provozu školy.41 Odpovídá a zajištění dohledu nad dětmi a žáky.42 Vytváří

podmínky pro činnost ČŠI a přijímá následná opatření. Ředitel základní školy zpracovává 

každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok, zasílá ji zřizovateli 

a zveřejňuje vždy na přístupném místě ve škole.43

Pokud se týká vzájemných vztahů ve sledovaných oblastech, je ředitel základní či 

mateřské školy zřizované obcí manažerem organizace de facto plně závislé 

na rozhodnutích zřizovatele – obce, respektive jednotlivých orgánů obce. Proto je nutné 

zmínit související pojmy. Tyto informace vyhlížejí na první pohled pro management škol 

nerelevantní, ale v oblasti finančního managementu na úrovni obecních škol jsou pro 

vzájemnou komunikaci informacemi strategickými.

Definujeme-li pojem zastupitelstvo obce, jde o vrcholný kolektivní orgán, který obec 

samostatně spravuje. Zastupitelstvo je voleno občany obce na čtyřleté funkční období.

Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.44 Jednání zastupitelstva 

                                                            
38

§ 165 odst. 1 školského zákona
39

§ 5 odst. 3 školského zákona
40

§ 30 odst. 1 a 3 školského zákona
41

§ 165 odst. 1 školského zákona
42

§ 164 odst. 1 školského zákona
43

§ 10 odst. 3 školského zákona
44§ 92 odst. 1 zákona o obcích

http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
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obce je vždy veřejné.
45 Zastupitelem obce se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 

18 let, má státní občanství ČR a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Žádná obecně 

platná norma ovšem neupravuje předpoklady zastupitelů, na jejichž základě by získávali 

kompetence pro správný výkon své funkce. Jedinou zásadní povinností zastupitele je hájit 

zájmy občanů obce, což by měl být vždy na paměti. Rada obce je výkonným orgánem, 

tvoří ji starosta, místostarosta a vybraní zastupitelé. Rada obce rozhoduje o záležitostech, 

které jsou jí vyhrazeny zákonem a nespadají výhradně do kompetencí zastupitelstva 

obce. 46 Starosta obce zastupuje obec navenek, za výkon své funkce se zodpovídá 

zastupitelstvu. 

Vymezení pravomocí obcí, zřizovatelů příspěvkových organizací, týkající 

se samosprávy ve školství je poměrně komplikované a nelze je jednoznačně přiřknout 

jednomu orgánu obce, což je specifikum zákona o obcích. Ten striktně stanoví jednotlivé 

pravomoci různým orgánům obce a dále možnosti jejich přenesení na jiný orgán. Proto je 

nutné věnovat jejich rozdělení mezi zastupitelstvo obce, radu obce, potažmo starostu obce 

a finanční či kontrolní výbor zastupitelstva, důležitou pozornost. Níže uvedené 

pravomoci týkající kompetencí vyplývajících ze zřizovatelských funkcí jsou rozděleny 

v zákonu o obcích následovně. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce (včetně 

rozpočtových změn), jehož součástí jsou i provozní a investiční příspěvky, případně 

zvýšené náklady na vzdělávání pro ZŠ a MŠ. 47 Zastupitelstvo obce zřizuje a ruší 

příspěvkové organizace obce a schvaluje zřizovací listiny příspěvkových organizací.48

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce, jehož součástí je i zhodnocení 

finančního hospodaření příspěvkových organizací.49 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní 

závěrku obce 50 a není-li zřízena rada obce, schvaluje i účetní závěrku příspěvkové 

organizace.51 Rada obce plní vůči příspěvkovým organizacím zřízeným zastupitelstvem 

obce úkoly zřizovatele.52 Rada obce může svěřit uzavírání nájemních smluv a smluv 

o výpůjčce příspěvkové organizaci.53 Starosta obce přebírá pravomoci rady obce, není-li 

rada zřízena,54 plní vůči příspěvkovým organizacím úkoly zřizovatele.

                                                            
45§ 93 odst. 3 zákona o obcích
46§ 99, § 101 odst. 1, § 102 zákona o obcích
47§ 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
48

§ 84 odst. 2 písm. d) zákona o obcích
49

§ 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
50

§ 84 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
51

§ 102 odst. 2 písm. q), odst. 4 zákona o obcích
52

§ 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
53

§ 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
54

§ 102 odst. 4 zákona o obcích
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Pro ředitele škol je orientace v kompetencích orgánů obce důležitá, protože 

jednoznačně určí, jaká jednání k jakému orgánu obce směrovat, koho má dotazovat, 

ke komu má vznášet oprávněné finanční požadavky. Shrnutím získaných informací 

dospějeme ke skutečnosti, že v malé obci, kde není rada obce ze zákona ustanovena, 

spadá většina pravomocí na starostu obce, který tímto plní úkoly zřizovatele příspěvkové 

organizace. Bližší vymezení pojmu „úkoly“ není v dotčených právních předpisech

obsaženo. Obecně je nutno vycházet z názoru, že jde o veškeré úkony obce směrem 

ke zřizované příspěvkové organizaci, základní či mateřské škole, samozřejmě kromě 

samotného aktu vzniku či zániku příspěvkové organizace a schvalování jejího rozpočtu 

případně účetní závěrky, což je vyhrazeno pouze zastupitelstvu obce. Při hlubším 

zamyšlení a připomenutí všech pravomocí zřizovatele nutno podotknout, že starostovi 

obce je výše jmenovanými ustanoveními zákona o obcích do rukou dána nesmírná síla, 

která může vzájemné vztahy s managementem zřizované základní a mateřské školy 

zásadně ovlivňovat, zejména pak také v souvislosti s přidělováním výše nenárokových

složek platu ředitele školy. Pokud není na straně zřizovatele vůle blíže se seznámit 

s manažerskými činnostmi ředitele školy, nelze očekávat podporu managementu školy 

ani náležité motivování např. odměnou z rozpočtu obce. Jestliže zřizovatel nevěnuje 

manažerským činnostem ředitele ani minimální zájem, hrozí potenciální riziko, že ČŠI 

může při své kontrolní činnosti konstatovat závažné porušení nebo neplnění právních 

povinností ředitele a navrhnout jeho odvolání. 

Na závěr této podkapitoly lze starosty obcí a ředitele základních a mateřských škol 

upozornit na odborníky všeobecně uznávané, avšak v praxi málo známé a využívané

stanovisko:„Zastupitelstvo obce si dle našeho názoru může na sebe vztáhnout nejen 

zbytkovou pravomoc rady dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, ale také věci, které patří 

do vyhrazené pravomoci rady obce v případech, kdy pravomoc rady obce vykonává 

starosta. Lze tak učinit jak jednorázově (usnesením v konkrétní věci ad hoc), 

tak usnesením zastupitelstva obce, působícím do budoucna pro případy stanoveného 

druhu.“ 55 Stanovisko, které však není právně závazné, podává výklad k nesprávně 

prezentovanému názoru, že úkoly zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím může 

v obcích, kde není zřízena rada obce, plnit pouze starosta obce.

                                                            
55Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra zpracovaném ze dne 30. 11. 2012 [online]. 
    Praha: Ministerstvo vnitra, 2012 [cit. 2013-02-16].
    Dostupné na WWW: ˂ http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/dokumenty-odk-odbor-dozoru-a-kontroly-verejne-
    spravy.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d˃
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1.6 Finanční	hospodaření	ZŠ	a	MŠ	zřizovaných	obcemi

Finanční hospodaření příspěvkových organizací, základních a mateřských škol

zřizovaných nižšími územními samosprávnými celky, obcemi, i finanční hospodaření 

obcí se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na zaměření práce je nutno zmínit, že orientace

tohoto právního předpisu směřuje na financování provozních popřípadě investičních 

nákladů škol, které nespadají do režimu financování školství ze státního rozpočtu.56

Pro upřesnění finančních vztahů mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem je třeba se 

pro pochopení jejich vzájemného propojení zabývat oběma rozličnými typy finančního 

hospodaření. Provozní rozpočet školy je na rozpočet obce napojen a vychází z něj.

Finanční hospodaření obce se řídí jejím ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.57

Rozpočtový výhled obec sestavuje na 2 až 5 let jako plán pro střednědobý rozvoj, 

obsahuje dlouhodobé příjmy, výdaje, pohledávky, závazky.58 Rozpočet obce je finanční 

plán, jímž se řídí financování činností obce, vychází z výhledu.59 Sestavuje se zpravidla 

jako vyrovnaný, může být schválen jako přebytkový i schodkový. Návrh rozpočtu obce se 

před jeho schválením zastupitelstvem obce povinně zveřejňuje na úřední desce 

a v elektronické podobě, a to z důvodu možnosti připomínkování občany. 60 Obec 

projednává rozpočet obce tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, 

jimiž se mají zřízené příspěvkové organizace povinně řídit při svém hospodaření. 

Po schválení rozpočtu obce, zpravidla do 31. prosince, se provádí neprodleně jeho rozpis, 

jehož součástí je sdělení závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím. 61 Rozpočet 

obce se zpracovává, schvaluje a rozepisuje v třídění podle rozpočtové skladby.62

Zřizovatel může vztah rozpočtu příspěvkové organizace ke svému rozpočtu změnit 

v neprospěch příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin,63

může uložit příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu: pokud její plánované 

výnosy překračují plánované náklady (jako závazný ukazatel rozpočtu), pokud má 

                                                            
56

§ 160, § 161 a § 163 školského zákona
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§ 2 odst. 1 rozpočtových pravidel
58

§ 3 rozpočtových pravidel
59

§ 4 odst. 1 a 3 rozpočtových pravidel
60 §11 rozpočtových pravidel
61§ 12 odst. 2, § 14 odst. 1 a 2 rozpočtových pravidel
62§ 12, § 14 rozpočtových pravidel, vyhláška č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě
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§ 28 odst. 11
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příspěvková organizace větší investiční zdroje než investiční potřeby, při porušení 

rozpočtové kázně.64Obec provádí povinné i nepovinné rozpočtové úpravy.65 Souhrnné 

údaje o svém ročním hospodaření a hospodaření zřízených příspěvkových organizací 

zpracovává obec do 30. 6. do závěrečného účtu, který je před jeho schválením 

zastupitelstvem povinně zveřejňován na úřední desce. 66 Rozpočet zřizovatele 

zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje, 

k rozpočtu regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.67

Škola hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními

prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů a peněžními 

dary, od fyzických a právnických osob,68 s dotacemi z Evropské unie včetně stanoveného 

podílu financovaného ze státního rozpočtu.69 Škola odděleně sleduje doplňkovou činnost 

a zajistí, aby nenarušovala plnění hlavního účelu organizace,70 zisk vytvořený v rámci 

doplňkové činnosti používá pouze ve prospěch činnosti hlavní (pokud zřizovatel 

nestanoví jinak).71

Škola vytváří peněžní fondy - rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond 

kulturních a sociálních potřeb. Zůstatky fondů po skončení roku převádí do roku 

následujícího. 72 Škola tvoří rezervní fond, a to především ze zlepšeného výsledku 

hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem

po skončení roku, z peněžních darů. 

Rezervní fond používá k dalšímu rozvoji své činnosti, k překlenutí nesouladu mezi 

náklady a výnosy, k úhradě ztráty z předchozího roku, k úhradě sankcí za porušení 

rozpočtové kázně, k posílení investičního fondu (po odsouhlasení zřizovatelem).73 Škola 

vytváří investiční fond k financování investičních potřeb z těchto zdrojů: peněžní 

prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku (dle odpisového plánu 

schváleného zřizovatelem), investiční dotace od zřizovatele a ze státních fondů, příjmy 

z prodeje dlouhodobého majetku (prodej svěřeného majetku schvaluje zřizovatel), 

investiční dary (pravidla pro přijímání darů schvaluje zřizovatel), převod z rezervního 

                                                            
64§ 28 odst. 6 rozpočtových pravidel
65§ 16 rozpočtových pravidel
66§ 17 rozpočtových pravidel
67§ 28 odst. 12 rozpočtových pravidel
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§ 28 odst. 1 rozpočtových pravidel
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§ 28 odst. 2 rozpočtových pravidel
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§ 27 odst. 2 rozpočtových pravidel
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§ 28 odst. 5 rozpočtových pravidel
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§ 29 rozpočtových pravidel
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§ 30 rozpočtových pravidel
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fondu (po odsouhlasení zřizovatelem). Investiční fond používá k financování investičních 

výdajů, k úhradě investičních úvěrů/půjček (jejichž příjem schvaluje zřizovatel), 

k odvodu do rozpočtu zřizovatele (nařídí-li jej zřizovatel), k posílení zdrojů určených 

na financování údržby a oprav majetku.74

Škola tvoří fond odměn ze zlepšeného hospodářského výsledku - do výše jeho 80 %, 

nejvýše do 80 % objemu prostředků na platy (po schválení zřizovatelem). Fond odměn 

používá přednostně na případné překročení prostředků na platy, na odměny 

zaměstnanců.75 Škola tvoří dále fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) 

k zabezpečování těchto potřeb pro zaměstnance, důchodce, případně rodinné příslušníky. 

Je tvořen na vrub nákladů z ročního objemu nákladů na platy, mzdy a jejich náhrady. 

Finanční krytí nákladů na tvorbu FKSP je zabezpečeno ze státního rozpočtu.  Pravidla 

hospodaření fondu kulturních a sociálních potřeb stanoví vyhláška č. 114/2002 Sb., 

o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.76 Škola zabezpečuje 

závodní stravování ve vlastních zařízeních nebo dodavatelským způsobem. Režim 

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

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními 

samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů.77

Škola smí uzavírat smlouvy o úvěru/půjčce pouze po písemném schválení 

zřizovatelem. Škola může získat od zřizovatele návratnou finanční výpomoc, pokud 

zabezpečí její vrácení z výnosů, nejpozději do konce prvního čtvrtletí dalšího roku. Škola

může nakupovat na splátky nebo na leasing pouze po písemném schválení zřizovatelem.78

Škola nesmí zajišťovat ani ručit za závazky třetích osob,79 nesmí nakupovat akcie a jiné 

cenné papíry - přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky může pouze po písemném 

schválení zřizovatelem. Škola nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, nesmí být 

směnečným ručitelem,80 nesmí poskytovat dary jiným subjektům (kromě darů z FKSP), 

81 zřizovat či zakládat právnické osoby, ani mít majetkovou účast v právnické osobě 

založené za účelem podnikání.82
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Ředitel základní a mateřské školy vystupuje jako finanční manažer, který musí být 

především schopen správně nastavit a ufinancovat optimální rozpočet školy, aby nedošlo 

k ohrožení jejích základních funkcí. Znalost zákona o rozpočtových pravidlech je 

pro finanční řízení školy nesmírně významná. Stanoví totiž řediteli školy řadu omezení, 

kdy jednotlivé akty související s financováním nemohou být bez schválení zřizovatele 

provedeny. Neznalostí či záměrným nedodržováním pravidel vystavuje ředitel školy sebe 

i školu nebezpečí. Pokud nehospodaří v souladu se závaznými ukazateli zřizovatele, 

nedodržuje pravidla pro hospodářskou činnost, hospodaří s fondy školy v rozporu 

se zákonem, nebo nerespektuje omezení o půjčkách, darech a směnkách, může se 

dopustit porušení rozpočtové kázně a může dojít k jeho odvolání z funkce ředitele školy 

za hrubé porušení právních předpisů. V poslední řadě může ředitel svými postoji 

a rozhodnutími školu uvrhnout do špatné finanční situace.

Pokud se týká provozního příspěvku poskytnutého zřizovatelem, o jeho použití 

rozhoduje v rámci zřizovatelem schválených závazných ukazatelů pouze ředitel školy.

Rozpočet se člení na náklady a výnosy příspěvkové organizace v souladu se směrnou 

účtovou osnovou dle vypracovaného účtového rozvrhu každé účetní jednotky 

na jednotlivé syntetické, případně analytické účty, což většinou představuje šestimístný 

číselný kód u každé účtované položky. Sledují se odděleně od prostředků ze státního 

rozpočtu určených na platy a učební pomůcky, ty jsou označovány povinnými účelovými 

znaky. O výnosech a nákladech školy se ředitel obeznámí ve výkazu zisku a ztráty,83 který 

se čtvrtletně odesílá do centrálního systému účetnictví státu. Největší položkou výnosů 

bývá právě zřizovatelem poskytnutý příspěvek na provoz; ten a další vlastní finanční 

zdroje (včetně doplňkové činnosti) mohou vytvořit zlepšený hospodářský výsledek 

a pozitivně ovlivnit tvorbu rezervního fondu či fondu odměn. Jde o jediné motivační 

položky školy, které škole v budoucnu pomáhají s financováním. Zřizovateli zákon 

povoluje v některých případech v průběhu roku nařídit příspěvkové organizaci odvod 

do svého rozpočtu; zákonná omezení vyznívají ve výsledku vždy ve prospěch zřizovatele, 

neboť posouzení objektivity záleží na něm. Pro ředitele školy i pro zřizovatele je znalost 

těchto základních pravidel v oblasti financování prioritou. 

Oproti rozpočtu příspěvkových organizací, který představuje jejich náklady a výnosy, 

se v rozpočtu obcí jedná o skutečně realizované příjmy a výdaje. Rozpočet obcí se odráží 

ve finančním výkazu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
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celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2 – 12 M,84 který sestává z částí 

I až XII a zpracovává se měsíčně. Stěžejní tři části výkazu, příjmy - výdaje - financování, 

se sledují ve sloupcích schválený rozpočet, rozpočet po změnách a skutečnost od počátku 

roku. Příjmy a výdaje rozpočtu jsou členěny dle zmíněné rozpočtové skladby, a to 

především odvětvově na tzv. paragrafy dle odvětví veřejné správy, a druhově na položky 

dle druhu příjmů a výdajů. O případném překročení jednotlivých výdajů/příjmů 

rozhoduje příslušný orgán obce (zastupitelstvo, rada, starosta) a lze jej uskutečnit pouze 

po schválení rozpočtového opatření. Položky výdajů, které bývají v rozpočtu obcí 

obvykle nejvyšší, nelze jednoznačně určit. Odvíjejí se individuálně od finálního 

rozhodnutí zastupitelstva obce, kterému předchází řada návrhů dle toho, jaké má ten který 

zastupitel priority a jaké oblasti rozvoje obce upřednostňuje. Největší položku v příjmové 

části rozpočtu tvoří daňové příjmy.

Pro tuto podkapitolu je nejpodstatnější skutečnost, že rozpočet obce před započetím 

rozpočtového roku i jeho úpravy na úrovni závazných ukazatelů v průběhu rozpočtového 

roku schvaluje vždy nejvyšší, přímo volený kolektivní orgán - zastupitelstvo obce. Zde 

můžeme opět navázat na v předchozích podkapitolách zmíněné vazby na management 

zřizovaných škol. Ačkoli na starostu malé obce spadají úkoly zřizovatele základních 

a mateřských škol, nemůže v žádném případě sám rozhodnout o neinvestičních či 

investičních příspěvcích (dotacích, transferech) pro zřizované školy, neboť jsou součástí 

rozpočtu obce jako celku. A toto je vskutku zásadní. 

Pro ředitele základních a mateřských škol se jeví znalost základů finančního 

hospodaření obcí jako deviza při jednání s členy zastupitelstva obce. Pokud se ředitel 

školy s přehledem orientuje v rozpočtu obce v dotčených položkách jeho příjmů a výdajů, 

stává se při jednání s orgány obce rovnocenným partnerem z hlediska finančních vztahů. 

Řediteli školy zde vyvstává prostor pro široké uplatnění manažerské techniky 

komunikace a prezentace při utváření nadstandardních vztahů s nejvyšším orgánem obce.

Na závěr je potřeba zmínit se o novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

daní, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou na obce přerozdělovány daňové příjmy

státního rozpočtu. Tou došlo k navýšení daňových příjmů rozpočtu obcí. V souvislosti 

s tím byl zákonem č. 370/2012 Sb. novelizován školský zákon, a to tak, že od 1. 1. 2013 

byla zrušena povinnost obce, pro kterou zajišťuje jiná obec předškolní výchovu nebo 

povinnou školní docházku, uhradit dotčené obce neinvestiční výdaje na žáka. Otázkou 
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k zamyšlení je riziko nízké daňové výtěžnosti v ČR, tím pádem možnost nízkých

daňových příjmů zřizovatele a možného nesouladu mezi rozpočtem školy a zřizovatele.

1.7 Hospodaření	s majetkem	v ZŠ	a	MŠ	zřizovaných	obcemi

Ředitel základní a mateřské školy by měl brát na zřetel, že majetek, který škola užívá, 

představuje nepostradatelný nástroj pro výkon její činnosti. Proto je péče o zachování 

a rozvoj majetku je pro management školy důležitou součástí finančního řízení. 

Majetek je zde chápán jako stálá aktiva, čili budovy, pozemky, stroje a zařízení, software, 

drobný hmotný a nehmotný majetek. Školy disponují převážně s majetkem svěřeným 

obcí, ta základním a mateřským školám předává k hospodaření většinou pouze movitý 

majetek, nemovitosti jsou řešeny formou výpůjčky. Hospodařením s tímto majetkem se 

zabývá zákon prvotně zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

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

pozdějších předpisů.

Příspěvková organizace hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném 

zřizovací listinou, která má tento majetek řádně vymezit. Pro ředitele základní a mateřské 

školy představuje zřizovací listina důležitý dokument, a to z důvodu registrace 

ve školském rejstříku, obchodním rejstříku, Ústředním věstníku ČR, ale především 

z hlediska práv a povinností k obecnímu majetku, který je k činnosti školy využíván. 

Zákon o obcích dává striktní pravidla pro nakládání s nemovitým a movitým majetkem 

obce, důraz je kladen zejména na transparentnost, občané obce musí být o záměrech obce 

v majetkoprávní oblasti předem obeznámeni. Vzhledem k tomu, že příspěvková 

organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele a téměř veškerý majetek příspěvkových 

organizací je majetkem svěřeným zřizovatelem,85 je nutno jej posuzovat jako obecní. 

Pro management školy zde přeneseně vzniká povinnost daná obci, a to účelné 

a hospodárné využívání majetku, péče o jeho zachování, rozvoj a ochranu. Majetek obce 

musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly. Obec je 

povinna pečovat o zachování a rozvoj majetku, chránit jej před zničením, poškozením, 

odcizením nebo zneužitím. Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými 

zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody, sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní 
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své závazky. 86 Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout či vypůjčit nemovitý 

majetek musí být zveřejněn na úřední desce obce nejméně 15 dnů před rozhodnutím 

zastupitelstva/rady obce.87 Majetkoprávní úkony podléhající schválení zastupitelstva obce 

jsou zejména: nabytí, převod, vydání nemovitého majetku, zastavení majetku, přijetí nebo 

poskytnutí půjčky, převzetí dluhu či závazku, prominutí a postoupení pohledávky, 

poskytování dotací nad 50 tis. Kč, poskytování darů nad 20 tis. Kč.88

Škola hospodaří se svěřeným majetkem, který je ve vlastnictví zřizovatele, vymezený 

a předaný škole k hospodaření, v rozsahu stanoveném zřizovací listinou,89škola nabývá 

majetek pro svého zřizovatele, který může stanovit, kdy je potřeba k jeho nabytí písemný 

souhlas.
90 Škola do svého vlastnictví nabývá pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, 

pro kterou byla zřízena – bezúplatným převodem od zřizovatele, darem, děděním, jiným 

způsobem (vše po předchozím odsouhlasení zřizovatele).91„Omezení právní subjektivity 

příspěvkové organizace při nabývaní majetku darem nebo děděním je odůvodněno jejím 

veřejnoprávním charakterem a jejím napojením na rozpočet zřizovatele…Náklady 

na údržbu, opravy nebo provoz darovaného nebo děděného majetku by mohly ohrozit 

rozpočet příspěvkové organizace, a ta by mohla chybějící finanční prostředky požadovat 

od svého zřizovatele.“92 Trvale nepotřebný majetek získaný od zřizovatele bezúplatně 

do svého majetku nabídne přednostně do vlastnictví zřizovateli bezúplatně zpět, 

nepřijme-li ho, může teprve převést tento majetek do vlastnictví jiné osoby 

(po předchozím odsouhlasení zřizovatelem).93 Škola činí právní úkony, které vyžadují 

souhlas zřizovatele, vždy pouze po obdržení jeho předchozího souhlasu příslušného 

pouze pro jeden právní úkon. Bez tohoto souhlasu je právní úkon neplatný. Škola může 

přijímat peněžité dary účelově neurčené na základě společného souhlasu zřizovatele pro 

více právních úkonů.94

Shrneme-li poznatky z této podkapitoly, ze které je patrné, že zřizovatel stanoví 

příspěvkové organizaci téměř veškerá pravidla k hospodaření s majetkem, můžeme 

v zásadě hovořit o omezení právní subjektivity základních a mateřských škol obcemi.
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Záleží výhradně na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak správně vymezí majetek svěřený 

škole, jak tvrdá pravidla ve vztahu k majetku ve zřizovací listině, jejich dodatcích 

či vnitřních pokynech škole stanoví. Prioritou při nakládání s veřejným majetkem je vždy 

plné efektivní a ekonomicky účelné využití, péče o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení. 

Důležitým nástrojem při zjišťování stavu majetku je řádné provádění jeho fyzické 

inventury, a to v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku o inventarizaci. „Zde je 

třeba upozornit na to, že vyhláška obsahuje celou řadu dispozitivních ustanovení, které 

mohou účetní jednotky modifikovat dle svého vlastního uvážení. Zřizovatelé by tedy 

v rámci vymezení práv a povinností při hospodaření s majetkem zřizovatele měli přesně 

vymezit, jak by měly příspěvkové organizace inventarizaci majetku provádět, např. jak by 

měl být majetek označován identifikátorem, jak bude veden seznam těchto identifikátorů, 

tj. jak bude vlastně vedena evidence tohoto majetku, kdy bude inventarizace probíhat 

a jak budou vypadat výstupy z uvedených inventur.“95

Právní předpisy pojmy spojené s inventarizací majetku podrobně vysvětlují, všeobecně se 

jedná o důležitý akt porovnání účetního stavu se stavem zjišťovaným fyzickou 

či dokladovou inventurou. O stavu majetku školy a míře jeho opotřebení se ředitel 

obeznámí prvotně ve výkazu rozvaha, který se čtvrtletně odesílá do centrálního systému 

účetnictví státu.

1.8 Vnitřní	kontrolní	systém	ZŠ	a	MŠ	zřizovaných	obcemi

Pro management základních a mateřských škol znamená pojem vnitřní kontrolní 

systém96 synonymum pro jednu z manažerských funkcí, kontrolu, vnímanou jako součást 

finančního řízení organizace. Kontrola ve veřejné správě je nedílnou součástí fungování 

veřejnosprávních organizací. Na tomto místě je nutno uvést nejzákladnější povinnosti 

ředitele školy z oblasti tzv. řídící kontroly, které pro ředitele škol jako vedoucí orgánu 

veřejné správy 97 vyvstávají ze zákona zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně 

prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Ačkoli může být finanční kontrola řediteli 

příspěvkových organizací vnímána jakkoli negativně, je zakotvena v právním řádu jako 

neoddiskutovatelná povinnost zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. Zákon 
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o finanční kontrole vymezuje 4 základní cíle, a to prověřovat dodržování právních předpisů 

při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů, zajištění ochrany 

veřejných prostředků proti rizikům způsobeným nehospodárným, neúčelným 

a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností, včasné 

a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými 

prostředky, jejich průkazném účetním zpracování prováděných operací za účelem účinného 

usměrňování činnosti organizace v souladu se stanovenými úkoly, hospodárný, efektivní 

a účelný výkon veřejné správy.98

Ředitel škol jako vedoucí orgánu veřejné správy a nejvyšší statutární orgán je za systém 

vnitřní, tzv. řídící kontroly plně odpovědný. Je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní 

systém pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, je způsobilý včas 

zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající 

v souvislosti s plněním vytyčených záměrů a cílů. 99 Ředitel školy zajistí provádění 

předběžné, průběžné a následné řídící finanční kontroly,100 stanoví rozsah odpovídajících 

pravomocí a povinností zaměstnanců (stanovení funkcí: příkazce operace, správce 

rozpočtu, hlavní účetní) při nakládání s veřejnými prostředky ve vztahu k jimi plněným 

úkolům (výběrová řízení, uzavírání smluv, vznik závazků, vymáhání pohledávek). Ředitel 

školy zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná 

dokumentace. 101 Je povinen organizovat finanční kontrolu tak, aby podávala včasné 

a spolehlivé informace o hospodaření, aby finanční kontrolu vykonávali bezúhonní 

zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady, u nichž nehrozí střet zájmů, určit konkrétní cíle 

finanční kontroly podle charakteru zajišťovaných úkolů, při zjištění nedostatků je povinen 

neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě i systémová preventivní opatření, je 

povinen sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly.102

Ředitel stanoví v rámci řídící finanční kontroly specifické kontrolní mechanismy uvnitř 

základní a mateřské školy nejčastěji formou vnitřního předpisu o konkrétním způsobu 

fungování předběžné, průběžné a následné řídící kontroly. V praxi bývá dodatkem takové 

vnitřní normy též jmenování konkrétních zaměstnanců příkazcem operace, správcem 

rozpočtu a hlavní účetní včetně podpisových vzorů. Nastavit fungující a pokud možno 
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nebyrokratický vnitřní kontrolní systém není pro management škol jednoduché. Pokud se 

ovšem podaří aktivovat ne pouze formální mechanismy, mohou skutečně řediteli školy 

sloužit k eliminování rizik vznikajících při uskutečňování veřejných výdajů a především 

jako účinná zpětná vazba.

Zde je nutno zmínit i právní předpis s finanční kontrolou úzce související, a to zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o kterém musí mít 

ředitel školy v pojetí finančního managementu alespoň základní přehled. Novelou tohoto 

zákona došlo v ustanovení § 12 ke snížení a sjednocení limitu zakázek malého rozsahu 

pro stavební práce i služby na částku 1 milion Kč bez DPH. Další novou povinností je 

ustanovení § 147a, a to zveřejňování celého znění smluv uzavřených se zhotoviteli díla 

či poskytovateli služeb, kdy cena zakázky v nich uvedená přesahuje 500 tis. Kč bez DPH. 

Ačkoli ředitelé škol nemusí dle ustanovení § 18 odst. 5 malé zakázky zadávat podle 

zákona o veřejných zakázkách, musí být ovšem schopni doložit postup podle ustanovení 

§ 6, tzn. dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Ve vztahu ke zřizovaným základním a mateřským školám stanoví zákon o finanční 

kontrole obcím nad rámec provádění řídící kontroly též povinnost provádění tzv. 

veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací, tedy základních 

a mateřských škol. Obec je povinna vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí 

finanční kontrolu svého hospodaření i hospodaření svých příspěvkových organizací, 

zajistit prověřování účinnosti tohoto systému a nejméně jednou ročně jeho hodnocení.103

Stejně jako ředitel školy v rámci řídící kontroly je starosta obce povinen organizovat 

veřejnosprávní finanční kontrolu tak, aby podávala včasné a spolehlivé informace, aby ji 

vykonávali bezúhonné osoby s kvalifikačními předpoklady.

Z pohledu zřizovatele představuje finanční kontrola veřejnosprávní kontrolu ve smyslu 

ustanovení § 3 odst. 2, § 9 odst. 1 a 3 zákona o finanční kontrole, § 15 odst. 2 a § 27 odst. 

9 zákona o rozpočtových pravidlech, kdy povinně kontroluje hospodaření svých 

příspěvkových organizací. Na zřizovatele je, vzhledem k financování provozních, 

případně investiční výdajů základních a mateřských škol, nahlíženo i jako 

na poskytovatele finanční podpory. Proto musí provádět finanční kontrolu řádně, 

pravidelně a systematicky. Zvolené kontrolní mechanismy by měly odkrýt možná rizika 

ohrožující chod školy. Cílem kontroly je zejména zajištění ochrany veřejných prostředků 

dodržováním zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dále pak zajištění využívání 
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finančních prostředků a svěřeného majetku ke stanovému účelu odpovídajícímu poslání 

školy, tzn. v rámci hlavní nikoli případné povolené doplňkové činnosti. Široký rozsah 

kontroly je dán § 11 zákona o finanční kontrole. Zřizovatel je ze zákona odpovědný 

za dodržování právních předpisů příspěvkových organizací. Do tohoto okruhu spadá 

i kontrola, zda ředitel školy, jako nejvyšší manažer příspěvkové organizace, zajistil 

zavedení a fungování vnitřního kontrolního systému ve své organizaci. Zřizovatel je dále 

při veřejnosprávní kontrole uskutečněné u základní či mateřské školy zejména povinen 

zjistit, zda nedošlo k porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 28 odst. 7 až 9 

rozpočtových pravidel. 

Příspěvková organizace se dopouští porušení rozpočtové kázně tím, že:

použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu 

se stanoveným účelem, převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, 

než stanoví tento zákon nebo než rozhodl zřizovatel, použije prostředky svého peněžního 

fondu na jiný účel, než stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis, použije své provozní 

prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího peněžního fondu podle 

tohoto zákona, nebo překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud 

toto překročení do 31. 12. nekryla ze svého fondu odměn. Za porušení rozpočtové kázně 

obec jako zřizovatel příspěvkové organizace uloží základní či mateřské škole odvod 

do svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků - nejpozději do 1 roku 

od zjištění porušení rozpočtové kázně, nejdéle do 3 let od okamžiku porušení rozpočtové 

kázně. 

Hlavním úkolem pro zřizovatele i příspěvkové organizace je zajištění finanční 

kontroly kvalifikovanými osobami, aby podávala spolehlivé a včasné informace. 

Pro management školy by měla kvalitní veřejnosprávní finanční kontrola zřizovatele 

přinést v oblasti financování důležitou zpětnou vazbu. Pro splnění těchto požadavků 

neukládá zákon o finanční kontrole, ani prováděcí vyhláška žádné zvláštní parametry. 

Nejsou stanoveny speciální kompetence pro osoby vykonávající finanční kontrolu, žádné 

kvalifikační předpoklady, což je velkým rizikem pro obě strany, že povinný akt kontroly 

sklouzne k hrubé formalitě. Výkon finanční kontroly ve školách zpravidla zabezpečují 

zvolení členové finančního výboru obce, v některých případech účetní obce 

v zaměstnaneckém poměru. Kontrolu mohou vykonávat i nezávislé osoby na základě 

dohod o provedení práce, nebo poskytovatelé služeb tohoto typu dodavatelským 

způsobem. Dotčené právní předpisy nestanoví striktně ani periodicitu provádění kontrol. 
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Pokud vycházíme z ustanovení § 28 odst. 7 až 9 rozpočtových pravidel, z něhož vyplývá, 

že odvod za porušení rozpočtové kázně lze vyměřit do tří let od zjištění, ideálně by pak 

měla být zřizovatelem provedena úplná kontrola hospodaření příspěvkové organizace 

minimálně jednou za tři roky.104

Oproti tomu z § 9 odst. 3 zákona o finanční kontrole lze dovodit, že pokud má obec 

povinně jednou ročně prověřit přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly 

a vyhodnotit jej, musí provést alespoň jednou ročně veřejnosprávní kontrolu příspěvkové 

organizace – své základní či mateřské školy. Pro management škol z podkapitoly 

o finanční kontrole vyplývá, že znalost rozpočtových pravidel a je z hlediska finančních 

rizik pro fungování školy zásadní. Ředitel školy totiž odpovídá v plném rozsahu 

za finanční hospodaření školy i za oblast řídící finanční kontroly a při neplnění dotčených 

právních povinností může dát zřizovateli podnět k jeho odvolání. Nefungující 

veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele nedává managementu škol žádnou zpětnou 

vazbu. Důsledkem nečinnosti zřizovatele může být zjištění z kontrolní činnosti ČŠI, 

která při závažných nedostatcích ve škole dává návrh na výmaz školy ze školského 

rejstříku.

1.9 Vedení	účetnictví	ZŠ	a	MŠ	zřizovaných	obcemi

Veškeré povinnosti spojené s vedením podvojného účetnictví velice úzce souvisí 

s finančním hospodařením základních a mateřských škola i obcí, s jejich vzájemnými 

vztahy v oblasti financování. Školy i obce jsou vybranými účetními jednotkami. Oba typy 

subjektů vedou podvojné účetnictví. Základními právními předpisy v této oblasti jsou: 

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

č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní 

jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

vyhláška k provedení zákona o účetnictví) a České účetní standardy č. 701 – 710. 

Ve vztahu k majetku je pro účetní jednotky stěžejní vyhláška č. 270/2010 Sb., 

o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pro finanční řízení škol je účetnictví základní nástroj. Ředitel školy odpovědný 

za finanční hospodaření školy musí pochopit jeho základní principy i vypovídací 

schopnost. Škola účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, 

o nákladech, výnosech, o výsledku hospodaření. 105 O všech skutečnostech účtuje

podvojnými zápisy do období, s nímž věcně a časově souvisí.106 Škola je vybranou účetní

jednotkou, která poskytuje účetní záznamy do centrálního systému účetních informací

státu, vede účetnictví v plném rozsahu, pokud zřizovatel nepovolí rozsah 

zjednodušený. 107 , 108 Škola je povinna zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem 

účetnictví, účetními doklady, 109 zaznamenávat účetní případy v účetních knihách 

na základě průkazných účetních záznamů. 110 Je dále povinna inventarizovat majetek 

a závazky řádnou inventarizací k 31. 12.111 Při inventarizaci škola zjišťuje skutečné stavy 

majetku, závazků, jiných aktiv a pasiv i skutečností vykazovaných v podrozvaze fyzickou 

nebo dokladovou inventurou a zaznamenává je v inventurních soupisech.112

Škola je povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a mezitímní účetní závěrky

v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.113 Při schvalování své účetní závěrky 

zřizovatelem poskytuje součinnost. 114 Povinnost školy je uchovávat účetní závěrku 

a výroční zprávu po dobu 10 let, účetní doklady, účetní záznamy, účetní knihy, odpisové 

plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let. 115 Škola zapsaná 

do obchodního rejstříku zveřejňuje účetní závěrku i výroční zprávu ve sbírce listin 

obchodního rejstříku. 116 „Problematika zveřejňování účetní závěrky příspěvkové 

organizace vyplývá prvotně z ustanovení § 27 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech, 

které stanoví, že zřizovatel podává návrh na zapsání příspěvkové organizace 

do obchodního rejstříku. V návaznosti na to ustanovení § 21a zákona o účetnictví ukládá 

povinnost účetním jednotkám zapsaným do obchodního rejstříku zveřejňovat účetní 

závěrku a výroční zprávu ve sbírce listin obchodního rejstříku. Tyto skutečnosti naráží na 

absenci přechodného ustanovení v zákonu o rozpočtových pravidlech, které by se 
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vztahovalo na příspěvkové organizace vzniklé do 31. 12.2000. Dle stanoviska ředitele 

legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 6. 2001 lze konstatovat, že 

příspěvkové organizace, které vznikly před 1. lednem 2001, nelze do obchodního rejstříku 

zapsat a nezveřejňují tudíž účetní závěrku v jeho sbírce listin.“ 117

Škola je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace. 118 Je povinna vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné, způsobem zaručujícím trvalost119 a dodržovat 

průkaznost účetních záznamů. Ředitel školy je povinen stanovit vnitřním předpisem 

odpovědnost osob, které jsou v účetní jednotce určeny osobami odpovědnými za účetní 

případ a odpovědnými za zaúčtování.120 Pokud škola nevede účetnictví po celou dobu své 

činnosti, nesestaví účetní závěrku v předepsaném rozsahu, vede účetnictví, které 

nepodává věrný a poctivý obraz v účetní závěrce, vede nesprávné, neúplné, neprůkazné či 

nesrozumitelné účetnictví, neuchovává účetní záznamy v souladu se zákonem, dopustí se 

přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu 3 až 6% z úhrnu rozvahy.121

Základními principy účetní evidence, kterým by měl nejvyšší management školy 

v plné míře věnovat pozornost, je průkazné, úplné a správné účetnictví, řádně provedená 

inventarizace a účetní závěrka podávající věrný obraz o finanční situaci i o stavu 

a pohybu aktiv a pasiv účetní jednotky. Informace, které podává účetní závěrka včetně 

řádné inventarizace, slouží jako jeden z klíčových ukazatelů pro strategické plánování, 

tvorbu dlouhodobých záměrů a rozhodování o cílech a vizích.

Vztahy mezi školou a obcí v oblasti financování z těchto informací primárně 

vycházejí. Zásadní novelou zákona o obcích ze srpna 2012 byla nejvíce dotčena účetní 

závěrka příspěvkových organizací, která je nově povinně schvalována zřizovatelem.

Ačkoli je ředitel školy jako statutární orgán plně odpovědný za účetnictví jako celek, nese 

zřizovatel zákonnou odpovědnost o stupeň vyšší. Jedině zřizovatel může rozhodnout 

o zrušení příspěvkové organizace, na zřizovatele přecházejí veškeré její závazky 

a pohledávky. Z tohoto důvodu je nutné opět připomenout, jak významnou funkci hraje 

řádně provedená veřejnosprávní finanční kontrola ve vztahu obce jako zřizovatele 
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a příspěvkové organizace – základní a mateřské školy. Pro správný výkon finanční 

kontroly jsou údaje podvojného účetnictví nepostradatelným zdrojem informací.

1.10 Vymezení	dispozitivních	vztahů	mezi	obcemi	a	zřizovanými	

ZŠ a MŠ

Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ovlivněné právními normami 

byly široce objasněny v předchozích podkapitolách této práce. Orientace zúčastněných 

stran v dotčené oblasti právního řádu není evidentně jednoduchá, situaci neulehčuje 

roztříštěnost zákonných práv a povinností obcí i základních a mateřských škol 

do několika zákonů a vyhlášek k jejich provedení. Systematické uspořádání v rámci 

právních předpisů samotných je někdy problematické i pro odbornou veřejnost, 

management škol a obcí nevyjímaje. 

Pro dosažení co nejefektivnějšího fungování samosprávy v oblasti školství a vytvoření 

adekvátních vztahů mezi obcí a základní či mateřskou školou v oblasti financování se jeví 

nadstavba nad vztahy právními v konečném důsledku velikým přínosem. Vzájemný 

nevynutitelný respekt a oboustranně přínosná spolupráce, jdoucí ku prospěchu školy, 

občanů, obce, i vzdělávání a společnosti jako celku, jsou výsledky dispozitivních, pro-

aktivních postojů managementu obou zúčastněných stran a z nich vyplývajících poměrů. 

Zvolení zástupci obce jsou de facto jediným orgánem, který rozhoduje o bytí a nebytí 

zřizované školy. Ředitel této školy je naproti tomu nejkompetentnější osobou, která je 

schopna rozhodování zastupitelů zásadně ovlivnit. Obecně lze situaci parafrázovat 

shrnutím: „míč je na straně ředitele školy“. Komunikace je i přesvědčováním lidí, aby 

jednali podle přání iniciátora, vytvářením určitých obrazů v jejich mysli, které pak 

ovlivňují jejich jednání.“122

Finanční management školy nespočívá pouze ve finančních analýzách, v rozborech 

údajů účetní závěrky, v sestavení bilance nákladů a výnosů, v tvorbě ročního rozpočtu, 

rozpočtového výhledu či strategického plánu. Velkou měrou spočívá též v umění ředitele 

školy komunikovat, ve schopnosti prezentovat, přesvědčit a vyjednat, být pro-aktivní.

Bez těchto manažerských technik nelze v praxi očekávat ze strany zřizovatele tak 

adekvátní odezvu, jakou významná oblast financování regionálního školství zasluhuje. 

„Být iniciativní neznamená být ctižádostivý, nesnesitelný nebo agresivní. Znamená to 
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uvědomit si odpovědnost za to, že se věci stanou…Proaktivní lidé zaměřují své úsilí 

na věci nacházející se v okruhu jejich vlivu. Zabývají se tím, s čím mohou něco udělat. 

Jejich energie je pozitivně orientovaná, zvětšuje a posiluje jejich okruh 

vlivu…Efektivnost, a často i přežití, nezávisí výlučně na vynaloženém úsilí, ale na tom, 

zda ho vynaložíme správným směrem.“123

Ředitel školy v roli lídra, manažera i vykonavatele disponuje eminentními nástroji 

na podporu těchto komunikačních technik. Mezi interní patří především výroční zprávy 

o činnosti, zprávy o hospodaření či jiné formy vlastního hodnocení školy. Dále se jedná 

o školní vzdělávací program, strategické cíle, krátkodobé plány a záměry. Externími 

nástroji se jeví v první řadě informace o samosprávě v obci, o jejím finančním 

hospodaření, o dlouhodobých záměrech rozvoje obce, o rozpočtových výhledech. 

Ředitel školy v roli komunikátora by měl uvážit, jakou nejefektivnější komunikaci 

se zřizovatelem v oblasti finančních vztahů zvolit, a strategii samozřejmě přizpůsobit 

s ohledem na řešenou záležitost. Je potřeba největší měrou spoléhat na osobní kontakt, 

na přímý ústní projev na jednání zastupitelstva obce, na prezentování školy zastupitelům 

přímo na její půdě, na vyjednávání a dohadování. Jedná se veskrze o sociální kompetence 

lídra a manažera.„Do hry vstupuje zřizovatel, jiné instituce, možní sponzoři školy -

s většinou jedná právě ředitel školy a měl by být schopen s nimi jednat v zájmu 

a ku prospěchu školy. Zájmy partnerů často nejsou ve vzájemném souladu a ředitel by se 

měl snažit o pochopení východisek a sbližování stanovisek zainteresovaných stran.“124

Pro ředitele školy je důležité přiměřené sebevědomí, empatie, dostatek informací, 

odborný přehled. Je nutno každý projev řádně promyslet a připravit, správně odhadnout 

jeho délku. Při jednáních je dobré získat všechny zúčastněné zastupitele – posluchače, 

poté v logické posloupnosti předkládat údaje, nejzávažnější tvrzení několikrát jinými 

slovy zopakovat a v závěru shrnout v jedné, důkladně promyšlené větě nejvýznamnější 

ideu. Lze poukázat na slabá místa, připravit si však pečlivě argumenty na obhajobu. Vždy 

je důležité překonat trému, nepředstírat, a udržet sebevědomí.125 Neméně významné je 

vytvoření dobré atmosféry při jednání se zastupiteli, zapojení pozitivních emocí, aktivní 

naslouchání, využití znalosti typologie osobností jednotlivých účastníků jednání 

a použití taktického jednání. „Tímto způsobem komunikace se snažíme ovlivnit 
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protihráče, aby jednal způsobem, který je pro nás žádoucí a na který jsme připraveni. 

V praxi vyžaduje taktické jednání mnoho znalostí a zkušeností včetně výřečnosti 

a pohotovosti, uplatňované ve správný čas na správném místě. Aby mohl vyjednavač 

uspět, měl by se naučit odkrývat zájmy protihráčů a chápat způsoby jejich 

myšlení…Schopnost položit důležitou otázku správnému člověku ve vhodnou chvíli je 

nezbytný předpoklad úspěšnosti. Čím větší jsou vaše záměry, tím více taktiky 

a diplomacie při nich využijete.“126

Prioritu představuje každoročně rozpočtový proces, kdy ředitel školy sestavuje návrh 

rozpočtu nákladů a výnosů školy a předkládá zřizovateli ke schválení. Ačkoli se jedná 

o proceduru všeobecně zažitou, ne výjimečnou a lze ji uchopit pouhým odevzdáním 

vytvořeného formuláře, je možné prezentovat návrh rozpočtu školy přímo na jednání 

zastupitelstva obce. Lze tak dostatečně obhájit nákladové položky, zdůraznit 

nejdůležitější potřeby, konfrontovat je s výdajovými položkami obce, hledat zdroje,

navrhovat varianty. Pokud ředitel školy hodlá zastupitelstvo obce přesvědčit, že je nutno 

posílit výdaje na vzdělávání oproti výdajům v jiných oblastech činnosti obce, např. 

výdajům na silnice, veřejnou zeleň či odpadové hospodářství atp., musí tvrdě 

argumentovat, co takto vynaložené finance obci přinesou. Zde je bezesporu nejdůležitější 

dobrá příprava a práce s informacemi – vykazovanými finančními a účetními daty. 

Vztahy obou rozpočtů zobrazuje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2 – 12 M,

především paragrafy 3111 Předškolní zařízení, 3113 Základní školy.

Pokud skončí výsledek hospodaření školy ziskem, předkládá ředitel školy zřizovateli 

návrh na jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu. Lze tento návrh obhájit 

alespoň důvodovou zprávou a přímo na jednání vysvětlit zastupitelstvu obce faktory

fondu odměn. To především u školy, které zřizovatel povoluje výjimku z nejnižšího 

počtu žáků a částečně financuje platy zaměstnanců školy. Je užitečné poukázat 

i na možnosti využití rezervního fondu s odkazem na krátkodobé cíle školy. Výsledky 

hospodaření školy zobrazuje účetní závěrka, respektive Výkaz zisku a ztráty, část B. VI.

Výroční zprávy a jiné formy hodnocení školy mohou sloužit jako velice kvalitní 

podpůrné mechanismy, jak uceleně předkládat zastupitelům přehled o činnosti školy, 

o běžných i mimořádných aktivitách, o úspěších v edukačním procesu. I zde dobrý 

manažer využije možnost prezentovat školu ne pouze předáním povinného výtisku 
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výroční zprávy (fakultativního vlastního hodnocení) či odesláním elektronickou poštou, 

ale opět osobně na jednání zastupitelstva. Pokud zde ředitel apeluje na komunitní model 

školy, v jehož pojetí se škola stává hlavním střediskem společenského života obce včetně 

mimoškolních aktivit a celoživotního vzdělávání, 127 má v rukou další argumenty 

pro vyjednávání provozního příspěvku zřizovatele na následující rok. Zdůraznit přínos 

školy pro obec, kooperaci školy se zřizovatelem, a to minulou i budoucí, je stěžejní ideou 

sdělení.

Ředitel školy, lídr organizace, představuje též mise, vize školy a její strategické cíle, 

a to povětšinou v rámci školního vzdělávacího programu (ŠVP). Tento dokument 

povinně zveřejňuje; povinnost předložení dokumentu zřizovateli školský zákon 

neobsahuje. Přesto je v zájmu školy, aby se zřizovatel o tyto významné informace 

dostatečně zajímal. Je tedy opět na řediteli školy, aby byly sděleny zastupitelům, nejlépe 

prezentovány záhy po jejich vzniku, a poté systematicky dle aktualizace ŠVP v časových 

periodách na zasedání zastupitelstva obce. Čím škola je, kde se v současnosti nachází 

a čeho by v budoucnu chtěla dosáhnout, kam se posunout - je zásadním sdělením široké 

veřejnosti – všem jejím klientům, zřizovateli především. Tyto informace by měly být 

prioritou nejen při stanovení strategických cílů školy, ale i při tvorbě dlouhodobých 

záměrů a výhledů obce. Na tomto místě je dobré připomenout, že vizi lze účelně zhmotnit 

a představit. Síla percepce je veliká. Subjektivní vnímání objektivní reality zastupiteli 

přímo ve škole a doplňující nástin možných kvalitativních změn v podání ředitele jsou 

zvládnutelné a účelně spojené metody. Zastupitelé, kteří budou v daný okamžik v učebně, 

tělocvičně či sborovně seznámeni např. s tristním stavem interiéru budovy školy, 

nevyhovujícími zastaralými učebními pomůckami, nefunkčním sportovištěm atp.

nebudou při rozhodování o financování školy reagovat nezasvěceně, pouze od jednacího 

stolu. 

Posledním zmíněným „podáním“ ředitele školy, dalším pro-aktivním krokem, se jeví 

„spoluorganizování“ veřejnosprávní finanční kontroly prováděné zřizovatelem. Kontrola 

finančního hospodaření školy může probíhat naprosto formálně, pro naplnění zákonných 

povinností, nebo naopak velice profesionálně, někdy dokonce zbytečně obsáhle. V pojetí 

ředitele školy jde většinou o akt vyvolávající negativní emoce. Pokud však ředitel školy, 

finanční manažer, přehledně zhodnotí výsledky finančního hospodaření školy, 
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hospodaření s majetkem a všeobecné dodržování právních předpisů, zjistí, že není 

k takovým emocím důvodu. Pak může jít vstříc jakékoli finanční kontrole zřizovatele 

a celoroční kontrolní proces může být i v jeho režii. V průběhu roku lze tak různými 

nástroji prokazovat, že je skutečně dobrým finančním manažerem. Zřizovateli může 

nedlouhým komentářem sdělovat dílčí výsledky hospodaření s provozním příspěvkem, 

krátce okomentovat nejvyšší výdajové položky, doložit dodržování zásad hospodárnosti 

a efektivnosti uskutečněnými poptávkami, zmínit se o dopadu legislativních změn 

a nutnosti metodické podpory atp.

Pokud zastupitelé obce několikrát v roce zaznamenají výsledky poctivé manažerské 

práce ředitele školy v oblasti financování a souvisejících oblastech, ať už při účasti 

ředitele školy na jednáních zastupitelstva nebo naopak při jejich přítomností na půdě 

školy, nemůže být přístup zastupitelů ke škole laxní. Oni rozhodují o jejím bytí, o jejím 

financování, o souvislostech škola – občan – obec. 
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2 VÝZKUMNÁ	ČÁST

2.1 Zahájení	výzkumného	šetření

Cílem výzkumného šetření bylo stanoveno získat informace o skutečném stavu/úrovni 

vzájemných vztahů obcí a jimi zřizovaných základních škol a mateřských škol 

ve Středočeském kraji, okrese Kutná Hora. Výzkum měl odpovědět na otázku, zda lze 

vztahy mezi obcemi jako zřizovateli škol a managementem těchto škol, zejména v oblasti 

financování ale i souvisejících oblastech, hodnotit jako adekvátní/kvalitní či nikoli. 

Bakalářská práce se opírala o empirický typ výzkumu, který byl kvantitativně 

orientovaný s definovaným deskriptivním výzkumným problémem.

Dílčí výzkumné cíle lze shrnout do tří základních bloků: 

- neadekvátní vztahy v oblasti financování a souvisejících oblastech se mezi obcemi 

jako zřizovateli škol a managementem těchto škol vyskytují častěji než vzájemné 

adekvátní vztahy

- při budování vzájemných vztahů existují rezervy na straně zástupců zřizovatele 

i na straně managementu škol

- úroveň vzájemných vztahů souvisí s velikostí obce (obec do 1000 obyvatel/nad 1000 

obyvatel).

Postup výzkumu

Základním souborem byly pro dosažení cíle práce zvoleny obce zřizující základní 

školy a mateřské školy a nejvyšší management všech těchto škol v okrese Kutná Hora, 

ve Středočeském kraji. Pro výzkum byla zvolena forma záměrného výběru,128 výběrovým 

souborem byly všechny prvky základního souboru. Výběrový soubor byl v tomto případě 

vysoce reprezentativním obrazem souboru základního a odpovídal výzkumnému 

problému a cíli. 

Pro výzkum byla zvažována kombinace tří výzkumných metod – analýza dokumentů, 

dotazníkové šetření pro ředitele škol a interview se zástupci zřizovatelů. Z důvodu 

zajištění objektivity byla pro oba typy respondentů použita totožná metoda, a to 

dotazníkové šetření.
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První metoda, analýza dokumentů, byla zvolena kvůli objektivnosti výzkumu, částečně 

k získání souvisejících dat a částečně jako nástroj k ověření zjištění vyplývajících 

z dalších výzkumných metod. Jednalo se o účetní závěrky základních škol a mateřských 

škol uzavřeného účetního období roku 2011 - 156 výkazů, finanční výkazy obcí za rok 

2011 - 35 výkazů, údaje o provedených veřejnosprávních kontrolách. Data byla získána 

z informačních systémů Ministerstva financí ČR.

Druhou výzkumnou metodu představovalo dotazníkové šetření na základě 

připravených dotazníků. První skupinu respondentů tvořili zástupci obcí - zřizovatelů 

příspěvkových organizací, zejména starostové či místostarostové, případně vedoucí 

příslušného odboru obecního úřadu. Ti odpovídali na 22 výzkumných otázek na půdě 

obecního úřadu a odpovědi zaznamenávali do předtištěných dotazníků. Jednalo se o 35 

dotazovaných, podkladem pro výzkum bylo 30 vyplněných dotazníků, 5 zástupců 

zřizovatele odpovídat odmítlo. Druhou skupinu respondentů tvořili ředitelé 

příspěvkových organizací - základních škol a mateřských škol zřizovaných obcemi. 

Ti odpovídali na 25 výzkumných otázek a odpovědi odesílali elektronickou poštou nebo 

v listinné podobě zpět. Jednalo se o 52 dotazovaných ředitelů příspěvkových organizací, 

podkladem pro výzkum bylo 42 vyplněných dotazníků, 10 ředitelů příspěvkových 

organizací neodpovědělo. Tato skupina respondentů byla oslovena dvakrát; poprvé 

elektronickou poštou, ve druhém kole dopisem s přílohou a ofrankovanou obálkou.

Pilotní průzkum prokázal, že pro oba typy respondentů představuje účast na výzkumném 

šetření časovou zátěž do 15 minut. 

Zástupcům zřizovatele i ředitelům příspěvkových organizací byl před zahájením 

výzkumného šetření krátce zdůvodněn jeho význam. Jednotlivé výzkumné otázky 

doprovázel krátký návod, za poslední výzkumnou otázkou byl ponechán prostor na 

komentář či případné rozvinutí odpovědi k jakékoli výzkumné otázce. Struktura 

odůvodnění byla totožná, zástupcům obcí sděleno při osobním kontaktu, ředitelům škol 

průvodním dopisem, v tomto znění: 

„Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli.

Dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou o krátkou spolupráci. Jedná se o součinnost 

při výzkumném šetření, jehož cílem je zjistit úroveň vzájemných vztahů mezi obcemi, jako 

zřizovateli škol a managementem těchto škol - zejména v oblasti financování. Prosím Vás 

o laskavé zodpovězení výzkumných otázek, které tvoří přílohu této zprávy a jsou uloženy 

ve formátu Microsoft Office Excel. Předvýzkum prokázal, že přečtení, vyplnění a zpětné 
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odeslání přílohy e-mailem (poštou) není časově náročné, v průměru zabere 15 minut. 

Ujišťuji Vás, že za anonymitu Vašich odpovědí ručím svým jménem. Výsledky výzkumu 

použiji pouze jako zdroj závěrečné práce při ukončení studia na katedře Centrum 

školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Shrnutí výsledků včetně 

případných doporučení Vám mohu v případě zájmu samozřejmě poskytnout. Dovolím si 

Vám předem poděkovat za Váš čas a ochotu. Přeji kladné pracovní podnět, s příslibem 

dobrých dnů příštích. Martina Sirotková, Kutná Hora“

Základ pro výzkum tvořilo především 19 klíčových otázek směrovaných na vzájemné 

vztahy v oblasti financování a souvisejících oblastech, nejčastěji stejné pro management 

příspěvkové organizace i zástupce zřizovatele, aby se šetření neopíralo pouze 

o subjektivní názory jedné ze zúčastněných stran. Dalších 8 otázek bylo vytvořeno 

pro zjišťování základních a doplňujících informací. Položené výzkumné otázky použité 

v dotazníku tvoří přílohy č. 1 a 2 práce. 

Otázky byly záměrně orientovány z části na právní vztahy definující povinnosti obou 

stran vyplývající z právních norem, z části na fakultativní nadstandardní postoje 

a přístupy, vytvářející důležitou nadstavbu prvních jmenovaných. Pokud je převeden

význam jednotlivých výzkumných otázek do oblasti finančního managementu, lze 

dovodit definici úrovně, resp. kvality vzájemných vztahů mezi zřizovateli 

a příspěvkovými organizacemi.

2.2 Zpracování	získaných	dat

Na prvním místě došlo k analýze dokumentů - ke shromáždění, třídění a k rozborům 

výkazů týkajících se účetní závěrky roku 2011 a údajů o provedených kontrolách v tomto 

roce. Související data byla selektována, roztříděna a následně došlo k provádění výpočtů. 

Poté proběhlo zpracování odpovědí zaznamenaných v dotaznících do frekvenčních 

tabulek. Výzkumné otázky byly formulovány horizontálně na odpovědi: ano, ne. Bližší 

členění některých otázek bylo učiněno ve vertikále. Došlo k uspořádání získaných údajů; 

hlavními třídícími znaky byly zvoleny čtyři: odpovědi ředitelů příspěvkových organizací 

(dále též PO), odpovědi zástupců zřizovatele, obec do 1000 obyvatel (dále též malá 

obec), obce nad 1000 obyvatel (dále též velká obec), podpůrnými další dva znaky: 

základní škola, mateřská škola (dále též ZŠ, MŠ). Výsledky veškerých výpočtů byly 
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seskupeny do grafických pomůcek. Komentované číselné hodnoty byly zaokrouhleny na 

celá čísla. 

Analýza dokumentů

Jako podklad k výzkumu tohoto typu sloužilo 191 účetních a finančních výkazů 

uzavřeného účetního období 2011. Jednalo se o účetní závěrky 52 příspěvkových 

organizací a 35 zřizovatelů, ze kterých lze vyčíslit informace podávající obraz 

o finančních vztazích mezi oběma subjekty z pohledu, který nelze z hlediska náročnosti 

v dotazníkovém šetření uplatnit. Byla zkoumána data důležitá pro oblast financování

související zejména s majetkoprávními vztahy, provozním příspěvkem, hospodářskou 

činností, fondy hmotné stimulace, celkovými výdaji obcí na činnost, celkovou výší

poskytnutých provozních příspěvků. Číselné hodnoty byly zaokrouhleny na tisíce Kč.

Z výkazů Rozvaha k 31. 12. 2011 a Příloha k 31. 12. 2011 je patrné, že 52 

příspěvkových organizací vykazuje na účtech majetek v celkové výši 366.970 tis. Kč.

Jedná se především o drobný nehmotný majetek, software, drobný hmotný majetek 

a soubory movitých věcí. Vzhledem ke skutečnosti, že příspěvkové organizace hospodaří 

převážně s majetkem svěřeným zřizovateli a současně nabývají majetek pro své 

zřizovatele, je nutné k vykazovaným hodnotám přistupovat velice zodpovědně. Obzvláště 

v souvislosti s níže konstatovaným výsledkem zjištěném při dotazníkovém šetření, 

že zřizovací listiny příspěvkových organizací nemají dostatečně ošetřeny vzájemné 

majetkoprávní vztahy, zejména řádné vymezení svěřeného majetku, což je pochybení 

závažného charakteru.

Z výkazů Rozvaha k 31. 12. 2011 lze také vyčíst, že v pasivní části vykazují 

příspěvkové organizace pouze ve 21 případech z 52 vytvoření fondu odměn. Tato 

skutečnost souvisí s nemožností organizací využívat fond k případnému překročení 

prostředků určených na platy.

Z Výkazů zisku a ztráty k 31. 12. 2011 je patrné, že z 52 příspěvkových organizací je 

vytvářen zisk z hlavní činnosti ve 25 případech, ztráta v 5 případech a ve 22 případech je 

výsledek hospodaření rovný nule. V 10 případech dosáhly příspěvkové organizace zisku 

z hospodářské činnosti. Výsledek svědčí o tom, že vlastní a doplňkové zdroje 

příspěvkových organizací nevytváří ve většině případů kladný hospodářský výsledek, 

který by po jeho rozdělení mohl naplnit stimulační fondy, fond odměn, fond rezervní. 
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Z Výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2 - 12 M

k 31. 12. 2011 je patrné, že celkové výdaje 35 obcí na jejich činnost činily v tomto 

rozpočtovém roce 1.467.250 tis. Kč, z toho provozní příspěvky pro zřízené základní 

a mateřské školy činily 75.170 tis. Kč. Tato čísla ukazují, jak velkou část rozpočtu 

pro obce provozní příspěvky poskytované na provoz základních a mateřských škol 

představují. 

Z údajů o veřejnosprávních kontrolách provedených obcemi u zřizovaných základních 

a mateřských škol v roce 2011 vyplývá, že z 35 obcí pouze 19 uskutečňuje finanční 

kontroly, které jsou prováděny kvalifikovanými osobami a odpovídají hlavním cílům 

finanční kontroly definovaným zákonem. 16 obcí do 1000 obyvatel efektivní finanční 

kontrolu neprovádí, což svědčí o rezervách na straně zřizovatele.
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Dotazníkové šetření

Otázky č. 1, 2  - Druh školy, zřizovatel školy?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Respondenti - ředitelé příspěvkových organizací

Ředitel PO: dotazováno: zodpovězeno:

celkem 52 PO 65 škol 42 PO 17 MŠ 12 ZŠ 13 ZŠ+MŠ 55 škol 30MŠ 25 ZŠ

PO zřizovaná malou obcí 27 PO 38 škol 22 PO 9 MŠ 2 ZŠ 11 ZŠ+MŠ 33 škol 20 MŠ 13 ZŠ

PO zřizovaná velkou obcí 25 PO 27 škol 20 PO 8 MŠ 10 ZŠ 2 ZŠ+MŠ 22 škol 10 MŠ 12 ZŠ

Obrázek 1

Obrázek 1a

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Respondenti - zástupci zřizovatele

starosta, úředník: dotazováno: zodpovězeno:

celkem 35 obcí 52 PO/65škol 30 obcí 44 PO/57 škol 18 MŠ 13 ZŠ 13 ZŠ+MŠ 31 MŠ 26 ZŠ

malá obec/zřizuje 25 obcí 27 PO/38 škol 22 obcí 24 PO/35 škol 11 MŠ 2 ZŠ 11 ZŠ+MŠ 22 MŠ 13 ZŠ

velká obec/zřizuje: 10 obcí 25 PO/27 škol 8 obcí 20 PO/22 škol 7 MŠ 11 ZŠ 2 ZŠ+MŠ 9 MŠ 13 ZŠ

Obrázek 2

Obrázek 2a

Údaje týkající se respondentů - ředitelů příspěvkových organizací jsou zohledněny 

na obrázku č. 1, která dokládá návratnost odeslaných dotazníků. Vzhledem k tomu, že se 

ve zkoumaném vzorku vyskytují příspěvkové organizace „základní škola a mateřská 

81%

19%
zodpovězeno:  42

nezodpovězeno: 10

dotazováno:
52 subjektů

86%

14%zodpovězeno: 30

nezodpovězeno: 5

dotazováno: 
35 subjektů
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škola“, třídění je následovné: velikost obce (malá x velká), příspěvková organizace (ZŠ, 

MŠ, ZŠ+MŠ), druh školy (ZŠ, MŠ).  Pro zachování objektivity jsou v některých otázkách 

využívány oba typy údajů o školách. Návratnost dotazníků je vzhledem ke skutečnosti, 

že ředitelé příspěvkových organizací byli osloveni dvakrát, velice vysoká. Činí 81 % a je 

znázorněna na obrázku č. 1a. 

Údaje týkající se respondentů - zástupců zřizovatele jsou zohledněny na obrázku č. 2, 

který dokládá počet plánovaných a uskutečněných dotazníkových šetření. Data jsou 

tříděna stejným způsobem jako u prvně jmenovaných respondentů. Vzhledem 

k omezenému prostoru je nutno k tabulce dodat další skutečnost v textu: radu obce 

zřizuje pouze 5 obcí z 35, ve všech případech se jedná o velkou obec. Pokud bude použita 

analogie, s prvními respondenty, potom lze hovořit o návratnosti v hodnotě 86 %, která je 

znázorněna na obrázku č. 2a. Důvodem vysokého čísla je častý profesní kontakt 

se zástupci zřizovatelů. 

Otázka 3 - Počet tříd ve škole?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé mateřských škol a základních škol:

Obrázek 3

Z grafů na obrázku č. 3 je vidět, že MŠ zřizované malými obcemi se vyskytují nejčastěji 

jako jednotřídky a MŠ zřizované velkými obcemi nejvíce o 2 až 4 třídách. ZŠ zřizované 

velkými obcemi mají nejčastěji 8 až 18 tříd. ZŠ zřizované malými obcemi mají 

70%

30%

MŠ zřízená obcí do 1000 obyvatel: 
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MŠ o jedné třídě: 14

MŠ o dvou třídách: 6
8%

46%

46%

ZŠ o jedné třídě: 1

ZŠ o dvou a třech třídách: 6

ZŠ o sedmi a devíti třídách: 6

ZŠ zřízená obcí do 1000 obyvatel: 13 ZŠ

60%20%

20%

MŠ zřízená obcí nad 1000 obyvatel: 
10 MŠ

MŠ o jedné a dvou třídách: 6
MŠ o třech a čtyřech třídách: 2
MŠ o patnácti  třídách třídách: 2

41%
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17%

ZŠ zřízená obcí nad 1000 obyvatel: 12 ZŠ

ZŠ o osmi a devíti třídách : 5

ZŠ o dvanácti až osmnácti třídách: 5

ZŠ o dvaceti a více třídách: 2
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v nadpoloviční většině případů 1 až 3 třídy. Získaná data dokládají, že malé obce zřizují

školy s minimálním počtem tříd, čímž vzniká riziko rušení malotřídních ZŠ a neudržení 

dostupnosti základního vzdělávání pro nejmladší žáky v obci.

Otázka 4 – Využití kapacity školy?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé mateřských škol a základních škol:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 4

Z grafů na obrázku č. 4 je patrné, že využití kapacity škol se u MŠ zásadně neliší, je 

ve všech případech téměř stoprocentní. Využití kapacity je u ZŠ zřizovaných velkými 

obcemi přibližně 63 %, u ZŠ zřizovaných malými obcemi přibližně 52 %. Odpovědi 

zástupců zřizovatele vykazují téměř totožné hodnoty jako odpovědi ředitelů škol. Svědčí 

to o faktu, že situace využití kapacity základních škol je u malých i velkých obcí poměrně 

tristní a zřizovatelé si tuto skutečnost uvědomují. Nenaplněné školy neznamenají 

v žádném případě při financování škol úspory energií a dalších nákladů spojených 

s údržbou budov. V poměru k využití kapacity škol má tento typ nákladové položky vždy 

hodnotu vyšší. Management škol může výše uvedené skutečnosti argumentovat při 

stanovení výše provozního příspěvku.
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Otázka 5 – Nejvyšší/nejnižší počet dětí/žáků ve třídě?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé mateřských škol a základních škol:

Obrázek 5

Z grafů na obrázku č. 5 je vidět, že rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším počtem dětí 

ve třídách MŠ zřizovaných malými i velkými obcemi je minimální. Tato čísla se odvíjejí 

od téměř 100% využití kapacity MŠ. MŠ jsou naplněny, což je příznivý ukazatel 

pro financování. Je zřejmé, že naplněnost tříd ZŠ zřizovaných malými obcemi je oproti 

ZŠ zřizovaným velkými obcemi podstatně nižší. Nízké počty žáků vedou ke slučování 

ročníků do tříd, největší dopad však pro management školy vyvstane v okamžiku, kdy je 

nutné nastalou situaci řešit buď v oblasti personálního, nebo finančního řízení. Ředitel 

školy rozhoduje, zda sníží úvazky, v krajním případě zruší pracovní místa, nebo požádá 

zřizovatele o výjimku z nejnižšího počtu žáků.

Otázka 6 – Byla škole udělena výjimka z nejvyššího/nejnižšího počtu žáků?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé mateřských škol a základních škol:

Obrázek 6

Z grafů na obrázku č. 6 lze vyčíst, že výjimka z nejvyššího počtu žáků je MŠ udělována 

ve 43 %případů. Tato výjimka prioritně finanční řízení školy neovlivňuje, druhotně však 

může pomoci ředitelům škol při argumentování vyšších materiálových nákladů: spotřeba 

Celkový počet MŠ: 30

20 MŠ zřizovaných malými obcemi:  18 - 28

10 MŠ zřizovaných velkými obcemi: 20 - 28
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12 ZŠ zřizovaných velkými obcemi:  

nejnižší počet žáků ve třídě:  8 - 24, Ø 14

nejvyšší počet žáků ve třídě: 8 - 29, Ø 24
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materiálu, úklidových a pracovních pomůcek atp. Výjimky z nejnižšího počtu žáků jsou 

ZŠ udělovány v 64 % případů. Nejvíce jsou udělovány výjimky z nejnižšího počtu žáků 

ZŠ zřizovaným malými obcemi, a to v 69 % z celkového počtu. Souvisí to 

s komentovanou nenaplněností tříd těchto ZŠ a nevyužitím jejich kapacity již 

v předchozích otázkách. Pro obce vyplývá z této skutečnosti povinnost hradit ze svého 

rozpočtu náklady, které jsou jinak hrazené ze státního rozpočtu. Pro management školy je 

v tomto případě důležité obhájit pracovní úvazky.

Otázka 7 - Rozhodl zřizovatel v posledních 5 letech o zřízení /zrušení školy?

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 7

Z grafů na obrázku č. 7 je patrné, že u MŠ a ZŠ je trend rozdílný. Počet MŠ zřizovaných

malými i velkými obcemi se v 18% a 25 % případů navyšuje, i když u velkých obcí 

formou přístavby, resp. vzniku tříd. Další velká obec o zřízení MŠ navíc uvažuje. Počet 

ZŠ byl malými obcemi snížen - ve dvou případech byla ZŠ zrušena, v dalším případě je 

o zrušení ZŠ uvažováno. Tento trend představuje celkem 14 % případů. U velkých obcí 

nebyla zrušena žádná ZŠ, dokonce je v jednom případě rozhodnuto o přístavbě ZŠ. 

Shrnutím výzkumného šetření lze hodnotit stav jako tendenci obcí - zřizovatelů navzdory

problémům souvisejícím s demografickým vývojem v posledních letech své ZŠ zachovat. 

A to i přes výše komentované zvýšené výdaje obcí poskytované školám nad rámec dotací 

ze státního rozpočtu na platy, které rostou v poměru s úbytkem žáků ve třídách a s růstem 

malotřídních škol.
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Otázka 8 – Vymezuje zřizovací listina aktuální soupis svěřeného majetku a způsob 

nakládání s ním?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 8

Z grafů k obrázku č. 8 je patrné, že PO zřizované malými obcemi nemají ve zřizovacích 

listinách majetkoprávní vztahy řádně ošetřeny v 41 % případů, na čemž se přibližně 

shodují oba typy respondentů. Je patrné, že ani PO zřizované velkými obcemi nemají 

majetkoprávní vztahy ve zřizovací listině náležitě ošetřeny, a to celkově v 38 % případů, 

přičemž odpovědi zástupců zřizovatele a ředitelů PO se rozcházejí o 50 % v neprospěch 

zřizovatelů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nejdůležitější náležitosti zřizovacích 

listin či jejich dodatků, je výsledek výzkumného šetření alarmující. Téměř 40 % všech 

odpovědí svědčí o pochybení na straně zřizovatele. Správně vymezené majetkoprávní 

vztahy mezi oběma subjekty úzce souvisí s inventarizací majetku. Nemalý význam 

vyvstává v souvislosti s prováděnými veřejnosprávními kontrolami zřizovatele

u příspěvkových organizací, s jejich orientací a vypovídací schopností o stavu majetku 

PO. Vzhledem k hodnotám majetku, které příspěvkové organizace vykazují ve svých 

aktivech v analýze dokumentů a vzhledem ke skutečnosti, že správně definované 

majetkové vztahy jsou jednou z nejdůležitějších oblastí, na které je ve zřizovacích 

listinách kladen veliký důraz, zejména rozpočtovými pravidly, lze hodnotit vzájemné 

vztahy jako neadekvátní u velkých i malých obcí.
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51

Otázka 9 – Seznámil ředitel PO zřizovatele se školním vzdělávacím programem?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 9

Z grafů na obrázku č. 9 vyplývá, že ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi, 

dle obou typů respondentů, ŠVP zřizovateli v 71 % případů pouze předloží v listinné 

a elektronické podobě, ve 21 % případů nebyl zřizovatel s dokumentem seznámen. 

Četnost prezentace ŠVP před zastupiteli je minimální, a to v 8 % případů. Zástupci 

zřizovatelů malých i velkých obcí dokonce uvádějí v 37 % případů, že s tímto 

dokumentem nebyli seznámeni žádným způsobem. Ačkoli školský zákon takovou 

povinnost školám striktně neukládá, výsledek šetření je překvapivý. ŠVP neobsahuje 

pouze informace týkající se edukačního procesu, vyplývají z něj i další údaje zásadně 

ovlivňující finanční řízení školy. A naopak, ŠVP lze logicky dle finančního výhledu

školy aktualizovat. Školní vzdělávací program je dokument veřejně přístupný, tedy i pro 

zřizovatele. Nejvyšší manažer školy v tomto případě nemůže spoléhat na pro-aktivitu 

jednotlivých zástupců zřizovatele. V jeho kompetenci je využít ŠVP jako významný 

nástroj pro prezentování jeho nejdůležitějších pasáží na jednání zastupitelstva obce. 

Z toho důvodu lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní u velkých i malých obcí.
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Otázka 10 – Seznámil ředitel PO zřizovatele s vizí školy, strategickými cíli?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele: 

Obrázek 10

Z grafů na obrázku č. 10 je patrné, že vize školy a její strategické cíle PO zřizovanými 

malými i velkými obcemi, dle obou typů respondentů, nejsou se zřizovatelem 

komunikovány obdobným způsobem jako ŠVP v předchozí otázce, a to v 83 % případů. 

V 17 % případů respondenti uvádějí, že s vizí a strategickými cíli škol nebyl zřizovatel 

seznámen vůbec. Ředitel příspěvkové organizace, jako její nejvyšší manažer a lídr by měl 

vize školy i její strategické cíle, které se mohou v mnoha aspektech zásadně odrážet do 

střednědobých finančních plánů, stanovit v souladu se strategickými dokumenty 

zřizovatele. Jedná se zejména o plán rozvoje obce a výhled jejího rozpočtu. Zde je nutno 

připomenout přímou návaznost na tzv. rozpočtový výhled obce, povinný střednědobý

finanční plán příjmů a výdajů na období 2 až 5 let. Bez vzájemné propojenosti těchto 

nástrojů obou zúčastněných stran nelze hovořit o efektivní komunikaci v rámci 

finančních vztahů, proto lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní, a to bez ohledu 

na velikost obce.
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Otázka 11 – Předkládá ředitel PO každoročně zřizovateli výroční zprávu či jinou formu 

hodnocení školy?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatelů:

Obrázek 11

Z grafů na obrázku č. 11 plyne, že ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi, dle 

obou typů respondentů, předkládají výroční hodnocení zřizovateli v 87 % případů 

v listinné a elektronické podobě. Zajímavostí je, že ředitelé PO zřizovaných malými 

obcemi oproti ředitelům PO zřizovaných velkými obcemi v tomto případě nevyužívají 

elektronickou formu. S výročním hodnocením nebyl, dle obou typů respondentů, 

zřizovatel seznámen celkem ve 13 % případů, což může způsobovat skutečnost, že MŠ 

tuto zákonnou povinnost nemají. Překvapujícím výsledkem je, že ani v jednom případě 

respondenti neuvádějí variantu, kdy by ředitel PO prezentoval výroční hodnocení 

na jednání zastupitelstva obce. Vzhledem ke všem údajům, které manažeři škol 

v hodnocení uvádějí, vzhledem k jedinečné možnosti sdělit zastupitelům výsledky roční 

činnosti školy jak v rámci edukační činnosti, tak veškerých výsledků v oblasti finančního 

hospodaření, je tato situace tristní. Z pohledu finančního managementu se jedná o velikou

nenaplněnou rezervu ze strany ředitelů PO. Správně komunikované a v hodnocení 
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komentované výsledky hospodaření PO mohou zastupitelům ozřejmit hlavně nákladovou 

část jejího rozpočtu a zdůvodnit údaje její účetní závěrky, ze kterých se vychází v dalším 

rozpočtovém roce. Z těchto důvodů lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní

u velkých i malých obcí. 

Otázka 12 – Jakým způsobem ředitel PO komunikuje se zřizovatelem návrh provozního 

rozpočtu/příspěvek na provoz?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele: 

Obrázek 12

Z grafů na obrázku č. 12 je zřejmé, že ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi, 

dle obou typů respondentů, předkládají návrh provozního rozpočtu v 72 % případů 

v listinné podobě, v 9 % případů v elektronické podobě. Překvapujícím výsledkem je 

skutečnost, že pouze v 19 % případů ředitelé PO využijí možnost obhájit požadovanou 

výši příspěvku na provoz školy na jednání zastupitelstva obce, ačkoli pouze tento orgán 

o výši provozního rozpočtu rozhoduje. Pokud je výše provozního příspěvku pro ředitele 
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školy nedostatečná, rozpočet není navyšován s ohledem k inflaci a dokonce v některých 

případech dochází meziročně k jeho snížení, není jiný prostředek, než dobře 

argumentovat jednotlivé nákladové položky rozpočtu. Rozpočty obcí se často v příjmové 

a výdajové části tvoří se zapojením rezerv a během roku dochází k rozpočtovým úpravám 

a přesunům finančních prostředků v rámci časových a věcných preferencí v jednotlivých 

oblastech rozvoje obcí. Pokud se ředitel PO v kostce seznámí se strukturou rozpočtu 

zřizovatele, obeznámí před schvalováním výše ročního rozpočtu zastupitelstvo obce 

s opodstatněnými nároky školy, může rozvinout diskusi o zdrojích financování, 

o možných přesunech ve výdajové části rozpočtu obce ve prospěch oblasti výchovy 

a vzdělávání. Zajištění optimálního provozního příspěvku je důležité pro bezproblémový 

výkon hlavní činnosti PO, pro její neomezený chod i samu existenci. Shrnutím výsledků 

výzkumného šetření lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní bez ohledu na velikost 

obce.

Otázka 13 – Sděluje zřizovatel schválený příspěvek na provoz řediteli před začátkem 

roku?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 13

Z grafů na obrázku č. 13 je vidět, že v tomto případě se odpovědi ředitelů PO a zástupců 

zřizovatele mírně rozcházejí. Zástupci zřizovatele uvádějí, že vždy sdělují výši 
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schváleného ročního příspěvku na provoz řediteli před započetím roku. Zřejmě si 

uvědomují, že jde o povinnost vyplývající z rozpočtových pravidel. Ředitelé PO 

zřízených malými i velkými obcemi odpovídají téměř totožně, že v 79 % případů 

zřizovatel svou zákonnou povinnosti dodrží. Sdělení závazných ukazatelů provozního 

rozpočtu, prvotně výše rozpočtu, je pro finanční řízení ředitele PO zásadní informace, bez 

které je další rozhodování ředitele v oblasti financování ohroženo, a to jak na počátku 

roku, tak během něj. V průběhu roku totiž může zastupitelstvo obce finanční vztahy k PO 

v zákonných případech měnit, čemuž v každém případě musí předcházet odůvodněná 

sdělení zřizovatele. Shrnutím výsledků výzkumného šetření lze zhodnotit vzájemné 

vztahy jako adekvátní u velkých i malých obcí.

Otázka 14 – Jakou formu závazných ukazatelů rozpočtu stanoví zřizovatel PO?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele: 

Obrázek 14

Z grafů na obrázku č. 14 je zřejmé, že v tomto případě se opět odpovědi ředitelů PO 

a zástupců zřizovatele rozcházejí, což nelze obecně odůvodnit, snad jen nepochopením 

otázky. Ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi uvádějí, že závaznými 

ukazateli provozního rozpočtu je v 55 % rozpis jednotlivých položek nákladů a výnosů 
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rozpočtu, ve 28 % případů je jim sdělována i splatnost příspěvku. Zástupci zřizovatele 

malých i velkých obcí uvádějí, že v 63 % případů schvalují jako závazný ukazatel pouze 

sumy nákladů a výnosů provozního rozpočtu, ve 45 % případů sdělují i splatnost 

příspěvku. Z výzkumného šetření vyplývá, že v 54 % případů ponechává zřizovatel 

na řediteli PO rozhodování o jednotlivých položkách rozpočtu. Ředitelé PO jako finanční 

manažeři nejsou zřizovatelem zásadně omezováni a mohou přizpůsobovat schválený 

rozpočet v souvislosti s aktuálními potřebami PO, což je důležité zejména v nákladové 

části rozpočtu. Z tohoto důvodu lze spíše hodnotit vzájemné vztahy jako adekvátní, a to 

bez ohledu na velikost obce.

Otázka 15 - Roční příspěvek zřizovatele na provoz PO v posledních dvou letech?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 15

Z grafů na obrázku č. 15 je vidět, že PO zřizovaným malými i velkými obcemi byl roční 

příspěvek zřizovatele na provoz oproti předchozímu období ve 21 % případů snížen, 

ve 20 % případů zvýšen. V 59 % případů u PO zřizovaných malými i velkými obcemi 

byla výše tohoto příspěvku zachována, nezměněna. Odpovědi obou typů respondentů se 
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zásadně neliší. Komentovat úroveň vztahů v této oblasti lze s odkazem na míru meziroční 

inflace pohybující se v posledních dvou letech na úrovni 3,5 %. Z výzkumu je patrné, že 

k navýšení provozního příspěvku alespoň na pokrytí míry inflace došlo pouze v pětině 

případů, proto lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní, a to bez ohledu na velikost 

obce.

Otázka 16 - Je výše provozního příspěvku pro PO dostačující? Pokud ne, jakou výši 

příspěvku ředitel PO navrhuje?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Obrázek 16

Z grafů na obrázku č. 16 lze vysledovat, že ředitelé PO zřizovaných malými i velkými 

obcemi pokládají výši provozního příspěvku od zřizovatele v 67 % případů 

za nedostačující. Návrhy ředitelů PO na jeho navýšení se u PO zřizovaných malými 

i velkými obcemi zásadně neliší, je to navýšení cca o 17 %. Lze vyvodit, že nedostatečná 

výše provozního příspěvku poskytovaného zřizovatelem může souviset též 

s neargumentováním oprávněných finančních nároků uváděným výše. Nedostatek 

finančních prostředků určených na provoz PO představuje pro finanční řízení školy 

zásadní problém. Ředitel školy má rozpočtovými pravidly velice omezený prostor 

pro získání prostředků nad rámec příspěvku zřizovatele. Výnosy z vlastní činnosti, 

případně z doplňkové/hospodářské činnosti často dostačují pouze na pokrytí nákladů 

na ně. Tyto skutečnosti dokládají i výše uváděné výsledky analýzy dokumentů, které 

komentují dosahování kladného hospodářského výsledku ve 48 % případů. Školy, které 

jej nevytvářejí, nemohou postupně naplňovat a průběžně používat fond odměn a rezervní 

fond. Shrnutím výzkumného šetření lze hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní bez 

ohledu na velikost obce.
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Otázka 17 - Je financování školy/škol pro obec zatěžující?

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 17

Z grafů na obrázku č. 17 je patrné, že zástupci zřizovatele u malých i velkých obcí 

odpovídají, že financování škol je pro obec zatěžující celkem v 67 %, u velkých obcí 

dokonce ze tří čtvrtin. Takové výsledky lze odůvodnit i možností, že zástupci zřizovatele 

mohli na tuto otázku odpovídat v širším kontextu a hodnotit celkové výdaje rozpočtu 

obce související se školou, ne pouze školám poskytované provozní prostředky. 

S přihlédnutím k předchozím otázkám lze vysledovat, jak veliký význam představuje 

vzájemná komunikace související s oblastí financování, když názory obou stran jsou 

u posledních dvou otázek v protipólu a vykazují poměrně negativní nádech. Z těchto 

důvodů lze spíše hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní, a to u velkých i malých obcí.

Otázka 18 - Zná ředitel PO celkový roční rozpočet zřizovatele?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Obrázek 18

Z grafů na obrázku č. 18 lze určit, že ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi 

v 79 % celkový roční rozpočet zřizovatele neznají. V komentáři u obrázku č. 12 bylo 

obsáhle vysvětleno, že základní znalost rozpočtového hospodaření obcí je pro ředitele PO 

obrovskou devizou, kterou mohou využívat při navrhování, obhajování, argumentování 

a konečném schvalování provozního rozpočtu PO. Zde se projevuje kombinace dvou 

rezerv v oblasti finančního managementu škol. První je absence odpovídajících 
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informací, které jsou ředitelům PO běžně dostupné, návrh rozpočtu obce i výsledky 

plnění rozpočtu jsou veřejně přístupné dokumenty. Druhou je nevyužívání základní 

sociální kompetence manažera školy ve formě komunikování strategických dokumentů 

škol, což je obšírněji zmiňováno v předchozích komentářích k výzkumným otázkám. 

Shrnutím výzkumného šetření lze spíše hodnotit vzájemné vztahy jako neadekvátní

u velkých i malých obcí.

Otázka 19 - Akceptuje zřizovatel návrh ředitele PO na rozdělení hospodářského 

výsledku do fondů?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé PO a zástupci zřizovatele: 

Obrázek 19

Z grafu k obrázku č. 19 je patrné, že ředitelé PO i zástupci obcí, v obou případech 

bez ohledu na velikost obce konstatují, že zřizovatel zcela akceptuje návrh ředitele PO 

na rozdělení případného kladného výsledku hospodaření do fondů PO. Z toho důvodu lze 

hodnotit vzájemné vztahy adekvátní bez ohledu na velikost obce.

Otázka 20 - Vykonává zřizovatel finanční kontrolu PO alespoň jedenkrát ročně?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací a zřizovatelé:

Obrázek 20

Z grafů na obrázku č. 20 je vidět, že oba typy respondentů bez ohledu na velikost obce 

odpovídají téměř shodně, že v 96 % je povinnost provádět veřejnosprávní kontrolu 

u zřízených příspěvkových organizací provedením jedné finanční kontroly v průběhu 

100%

PO zřízená obcí do   1000 obyvatel: 22 ano
PO zřízená obcí nad 1000 obyvatel: 20 ano
obec do   1000 obyvatel: 22 ano
obec nad 1000 obyvatel: 8 ano

91%

9%

PO zřízená obcí do 1000 obyvatel: 
22 PO

ano 20
ne 2

100%

obec do   1000 obyvatel: 22 ano/ 0 ne
obec nad 1000 obyvatel:   8 ano/ 0 ne
PO zřízená obcí nad 1000 obyvatel: 20 ano/ 0 ne



61

roku v podstatě naplněna. Výjimku tvoří malé procento, kdy ředitelé PO zřizovaných 

malými obcemi odpovídají, že nikoli. Tento rozdíl mohl vzniknout na základě 

nesprávných odpovědí zástupců zřizovatelů, kteří si nesplnění zákonné povinnosti

uvědomují. Pokud se hodnotí četnost prováděných kontrol, lze hodnotit vzájemné vztahy 

adekvátní u malých i velkých obcí.

Otázka 21 - Výkon finanční kontroly v PO provádí?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 21

Z grafů na obrázku č. 21 plyne, že výkon veřejnosprávní finanční kontroly je u PO 

zřizovaných malými obcemi prováděna v 80 % případů členy finančního nebo 

kontrolního výboru, u PO zřizovaných velkými obcemi v 53 % případů. Oba typy 

respondentů se na odpovědích téměř shodují. Z šetření vyplývá, že malé obce mnohem 

méně využívají možnost provádět finanční kontrolu kompetentními zaměstnanci nebo 

odborníky mimo obecní úřad, tzn. odborníky z praxe. Malé obce de facto odbornými 

zaměstnanci nedisponují. Tato skutečnost není pro vzájemné vztahy v oblasti financování 

příznivá. Neexistuje právní norma, která by stanovila jakékoli odborné znalosti 

a dovednosti k provádění finanční kontroly zvolenými členy výborů zastupitelstva. 

S přihlédnutím k výše uváděným výsledkům analýzy dokumentů lze na tomto místě 

konstatovat, že finanční kontrola vykonávaná členy výborů zastupitelstva je pouze 
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formálním aktem, který nemá přínos pro finanční řízení ředitele PO a nepřináší ani 

relevantní informace zřizovateli. Z těchto důvodů lze hodnotit vzájemné vztahy jako 

neadekvátní v neprospěch malých obcí.

Otázka 22 - Obsahové zaměření finanční kontroly v PO?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele: 

Obrázek 22

Z grafů na obrázku č. 22 je patrné, že se údaje poskytované řediteli PO a zástupci 

zřizovatele rozcházejí. Do dotazníků byl záměrně uveden rozsah kontroly odpovídající 

právním předpisům. Zástupci zřizovatele u velkých i malých obcí uvádějí zaměření 

kontroly nejčastěji na „zůstatky finančních prostředků“. Ředitelé PO zřizovaných 

velkými obcemi uvádějí, že kontrola je zaměřená na všech pět oblastí poměrně 

rovnoměrným způsobem. Ředitelé PO zřizovaných malými obcemi i jejich zřizovatelé 

uvádějí, že kontrola je nejméně zaměřena na oblasti „dodržování právních předpisů, 

vnitřní kontrolní systém“ poté na „hospodaření s fondy“. S přihlédnutím k předchozí 

otázce a k údajům o vykonaných kontrolách v analýze dokumentů nutno konstatovat, 
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že kvalita finanční kontroly prováděná především malými obcemi neodpovídá hlavním 

cílům finanční kontroly definovaným zákonem. V tomto případě lze zhodnotit vzájemné 

vztahy jako neadekvátní v neprospěch malých obcí. 

Otázka 23 - Zasahuje zřizovatel do kompetencí ředitele PO v oblasti financování?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé PO a zástupci zřizovatele:

Obrázek 23

Z grafů k obrázku č. 23 je patrné, že i zde se údaje poskytované řediteli PO a zástupci 

zřizovatele mírně odlišují. Ředitelé PO zřizovaných malými i velkými obcemi uvádějí 

ve 12 % zásah zřizovatelů do svých kompetencí v oblasti financování, zatímco dle 

zástupců zřizovatelů u malých i velkých obcí k žádným takovým zásahům nedochází. 

Z toho lze vyvodit, že hospodaření s provozními prostředky v rámci závazných ukazatelů, 

provoz hospodářské činnosti i hospodaření s fondy v rámci zákona zřizovatel ponechává 

na řediteli příspěvkové organizace. Vzhledem k poměrům uvedeným v příslušných 

grafech lze zhodnotit vzájemné vztahy jako adekvátní u velkých i malých obcí.

Otázka 24 - Odměňuje zřizovatel ředitele PO z rozpočtu obce?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé škol a zástupci zřizovatele:

Obrázek 24

Z grafů na obrázku č. 24 lze vyvodit, že ředitelé PO zřizovaných malými obcemi 

z rozpočtu obce odměny nedostávají, ředitelé PO zřizovaných velkými obcemi z 90 % 
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také ne. Na tomto hodnocení se shodly oba typy respondentů. Pokud se připomenou 

kompetence dané zřizovateli zákonem o obcích, lze z rozpočtu obce poskytnout řediteli 

PO bez problému odměnu jako hodnotící a motivační prvek. Výsledek výzkumného 

šetření může souviset se zmiňovanými rezervami ředitelů PO, kteří na jednání 

zastupitelstva obce ani v jednom případě neprezentovali údaje z výročního hodnocení, 

výsledky školy, její mimořádné počiny a úspěchy. Zřizovatel nebyl tudíž obeznámen ani 

s úspěchy managementu školy, neocenil přínos ředitele PO pro školu i obec a neměl 

potřebu rozhodovat o jeho finanční odměně z rozpočtu obce. Z těchto důvodů jsou spíše 

hodnoceny vzájemné vztahy neadekvátní u velkých i malých obcí.

Otázka 25 - Navštěvují zástupci zřizovatele PO?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 25

Z grafů na obrázku č. 25 je zřejmé, že zástupci zřizovatele, dle obou typů respondentů, 

navštěvují PO zřizované malými i velkými obcemi v 69 % pouze na pozvání ředitele PO 

v rámci pořádaných akcí, nezanedbatelných je 14 % odpovědí, kdy zřizovatel PO 

nenavštěvuje vůbec. V 17 % případů navštěvuje zřizovatel PO v pravidelných 

intervalech, což uvádějí častěji zástupci zřizovatele. Z výzkumného šetření lze vyvodit, 

že zástupci zřizovatele nepřikládají pravidelným návštěvám a běžnému provozu škol 
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takový význam, jaký tato oblast zasluhuje, z čehož může vyplývat i nedostatečná podpora 

managementu škol. Lze také konstatovat, že ředitelé PO nejsou ve zkoumané oblasti 

natolik aktivní, aby zástupce zřizovatele přímo na půdě školy seznámili úspěšnými 

manažerskými počiny, s případnými potřebami školy či nedostatečnostmi. Shrnutím 

výsledků výzkumného šetření lze hodnotit vzájemné vztahy neadekvátní u velkých 

i malých obcí.

Otázka 26 - Účastní se ředitel PO zasedání zastupitelstva obce?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 26

Z grafů na obrázku č. 26 je zřejmé, že se odpovědi ředitelů PO a zástupců zřizovatele 

u malých obcí rozcházejí. Zástupci zřizovatele uvádějí, že se ředitelé PO jednání 

zastupitelstva obce v 64 % případů nezúčastňují a ředitelé PO naopak uvádějí, že se 

jednání zastupitelstva obce účastní v 73 % pouze na pozvání zřizovatele. Tento 

diametrální rozdíl mohl vzniknout na základě špatných odpovědí nebo nepochopením 

otázky. U velkých obcí se odpovědi obou typů respondentů zásadně neodlišují a uvádějí, 

že ředitelé PO se zúčastňují jednání zastupitelstva obce celkem ve 45 % případů 

na pozvání zřizovatele, a v 19 % případů uvádějí neúčast na jednání zastupitelů. Pokud 

zde shrneme výsledek výzkumného šetření, lze konstatovat, že ředitelé PO zřizovaných 
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malými i velkými obcemi navštěvují jednání zastupitelstva ve většině případů pouze 

na pozvání zřizovatele nebo jej nenavštěvují. Nevyužívají tak dostatečným způsobem 

možnost účastnit se jednání zastupitelstva obce a jako nejvyšší manažer tak školu 

zastupovat, prezentovat její výsledky, obhajovat její zájmy, argumentovat její potřeby 

a zejména vyjednávat základní i specifické finanční podmínky. Vzájemné vztahy 

hodnoceny spíše jako neadekvátní v neprospěch malých obcí.

Otázka 27 - Preferovali byste návrat ke školským úřadům, kdy zřizovateli nebyly obce?

Na výzkumnou otázku odpověděli ředitelé příspěvkových organizací:

Na výzkumnou otázku odpověděli zástupci zřizovatele:

Obrázek 27

Z grafů na obrázku č. 27 je lze vyvodit, že odpovědi na poslední otázku, která byla 

položena jako poslední a okrajová, ukazují překvapivý výsledek. Zástupci zřizovatele 

u malých i velkých obcí by v 61 % preferovali vrácení správy regionálního školství 

z obecní úrovně zpět na stát. Ředitelé PO zřizovaných velkými i malými obcemi by 

preferovali návrat školských úřadů téměř v 53 %. Celkem 57 % respondentů zřejmě vidí 

samosprávu ve školství vykonávanou obcemi spíše problematicky. 41 % respondentů si 

uvědomuje, že právo rozhodovat na obecní úrovni o rozvoji v oblasti školství je pro 

občany obce zásadní. Dva starostové v komentáři k otázce zmínili myšlenku: „obec = 

laik“, další dva použili slovní obraty: „zátěž, velká zátěž.“ Vzhledem k tomu, že tato 

otázka je hypotetická, nebude zahrnuta do celkového hodnocení úrovně vztahů v oblasti 
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financování a souvisejících oblastech. Zůstane zde pro dokreslení celkového pohledu 

na danou tematiku, vyplývající z předchozích bodů výzkumného šetření.

2.3 Shrnutí	výsledků	výzkumného	šetření

Shrnutí výsledků výzkumu hovoří prvotně o zjištěných skutečnostech ve zkoumaném 

regionu následovně. Informace o základních školách zřizovaných obcemi do 1000 

obyvatel neukazují na ideální stav. Malé obce zřizují základní školy s minimálním 

počtem tříd, využití kapacity základních škol je na úrovni 50 %. Počty dětí ve třídách 

těchto základních škol jsou na nízkém počtu, dochází ke slučování ročníků do tříd, 

častému udělování výjimek z nejnižšího počtu žáků. V několika případech dochází 

dokonce ke zrušení základních škol. Základní školy zřizované velkými obcemi vycházejí 

z průzkumu o něco lépe u každého ukazatele; žádná základní škola nebyla velkou obcí 

zrušena. Situace u mateřských škol je opačná. Malé obce sice zřizují malotřídní školy, 

ale využití kapacity škol a naplněnost tříd je u mateřských škol zřizovaných malými 

i velkými obcemi bezproblémová. Zřizovatelé povolují výjimky z nejvyššího počtu žáků, 

mateřské školy jsou nově zřizovány i rozšiřovány. Když spojíme získané poznatky 

s informací, že malé obce často zřizují příspěvkové organizace typu „základní škola 

a mateřská škola“, může ve zkoumaném regionu postupně docházet k částečnému posunu 

problému s nedostatkem žáků mezi oběma druhy škol.

Cíl výzkumného šetření byl naplněn, byly získány informace o stavu/úrovni 

vzájemných vztahů obcí a jimi zřizovaných základních škol a mateřských škol 

ve Středočeském kraji, okrese Kutná Hora. Výzkum odpověděl na otázku, zda lze vztahy 

mezi obcemi jako zřizovateli škol a managementem těchto škol v oblasti financování

i souvisejících oblastech hodnotit jako adekvátní či nikoli. Na základě shrnutí výsledků 

výzkumu a porovnání s poznatky uvedenými v teoretické části práce lze potvrdit, 

že neadekvátní vztahy v oblasti financování a souvisejících oblastech se mezi oběma 

subjekty u zkoumaného vzorku vyskytují častěji, neboť v posuzovaných 19 

odpovědích na klíčové otázky byla pouze u 5 odpovědí konstatována jejich 

adekvátní úroveň. Výzkum v podstatě nepotvrdil souvislost úrovně vztahů 

s velikostí obcí zřizujících základní a mateřské školy ve zkoumaném regionu. 

Významné rozdíly mezi obcemi do 1000 obyvatel a nad 1000 obyvatel nebyly 

zaznamenány, pouze ve 3 případech byly konstatovány neadekvátní vztahy 
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ve zkoumaných oblastech v neprospěch malých obcí. Výzkum dále prokázal, 

že zjištěné rezervy v efektivní interakci jsou spatřovány na straně zřizovatele 

i nejvyššího managementu škol.

Zástupci zřizovatele:

- častěji vnímají financování škol pro obec jako zatěžující, nepostrádají však 

interakci s managementem škol pro vyjasnění a řešení vývoje v této oblasti,

- ve většině případů zřizované školy pravidelně nenavštěvují, neprojevují 

dostatečnou podporu managementu škol, ředitele škol nemotivují, neodměňují je 

z rozpočtu obce, 

- nepostrádají komunikaci v souvislosti s výsledky škol, s jejich edukační činností, 

ale především v souvislosti s plánováním rozvoje a financování škol, zejména 

však nekomunikují se školami oprávněné finanční potřeby, 

- vzájemné majetkoprávní vztahy v souvislosti s majetkem školám svěřeným 

nemají ve zřizovacích listinách často důkladně ošetřeny,

- ve většině případů nezajišťují výkon veřejnosprávních kontrol ve školách 

zřizovaných malými obcemi takovým způsobem, aby podávaly dostatečné 

informace o hospodaření s majetkem a finančním hospodaření škol i zpětnou 

vazbu důležitou pro finanční řízení škol. 

Ředitelé základních škol a mateřských škol:

- častěji vnímají příspěvek na provoz od zřizovatele jako nedostatečný, přesto 

výrazně neargumentují oprávněné finanční nároky a nekomunikují je 

s kompetentním orgánem obce, zastupitelstvem,

- ve většině případů nevyužívají pro řešení výhledu optimálního financování 

provozních potřeb ke komunikaci se zřizovatelem tak důležité dokumenty týkající 

se oblasti financování a souvisejících oblastí jako je samotný návrh rozpočtu, 

výroční hodnocení, výsledky hospodaření, podpůrně vize a strategické cíle školy,

včetně údajů ze školního vzdělávacího programu,

- nejčastěji komunikují v oblasti finančního řízení a souvisejících oblastech

především na úrovni starosty obce pouze předkládáním listinných dokumentů, 

dostatečně neprezentují úspěchy školy jejího managementu

- ve většině případů neznají či nevyužívají dostupné informace o rozpočtu 

zřizovatele a jeho rozpočtovém výhledu, na které je financování provozních 

potřeb škol těsně napojeno. 
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3 ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stav/úroveň vzájemných vztahů mezi 

obcemi jako zřizovateli základních a mateřských škol a managementem těchto škol, 

zejména v oblasti financování, ale i souvisejících oblastech. Výzkumné šetření mělo

prokázat, zda jsou tyto vztahy u zkoumaných subjektů ve Středočeském kraji, 

okrese Kutná Hora adekvátní či nikoli. Práce měla odhalit a definovat rezervy 

či chybné postupy na straně zřizovatelů i na straně vedení škol ve zkoumaných 

oblastech a navrhnout řešení, jak adekvátní interakci vybudovat. 

Práce se zaměřila na primární právní vztahy v oblasti finančního řízení s odkazem 

na manažerské funkce a kompetence nejvyššího managementu škol. Dále se zmínila 

o aspektech fakultativní nadstavby - oboustranně přínosné interakci vycházející 

z manažerských dovedností komunikace a prezentace. Práce byla nasměrována 

na skutečnosti, že zvolení zástupci obcí rozhodují o existenci škol i o jejím financování, 

a ředitelé škol jsou jedni z nejkompetentnějších, kteří mohou rozhodování zastupitelů 

v této oblasti zásadně ovlivnit. Teoretická část široce vysvětlila práva i povinnosti 

v oblasti financování, vycházející z právních předpisů, závazná pro oba subjekty 

výzkumu. V závěru první kapitoly došlo k objasnění vyplývajících dispozitivních vztahů. 

Výzkumná část se podrobně zabývala výzkumným problémem, který byl na základě 

zvolených metod dle několika třídících znaků promítnut do jednotlivých výzkumných 

otázek. Všechny dílčí výsledky byly provázeny komentáři a shrnutí výsledků šetření 

v závěru kapitoly druhé definovalo naplnění cíle výzkumného šetření, a to prokázání, zda 

jsou vzájemné vztahy mezi obcemi jako zřizovateli základních škol a mateřských škol 

a managementem těchto škol v oblasti financování a souvisejících oblastech 

ve zkoumaném regionu adekvátní či nikoli. 

3.1 Naplnění	cíle	práce

Na základě teoretických poznatků, praktických zkušeností, shrnutí výsledků 

výzkumného šetření a vzájemné komparace lze konstatovat naplnění cíle práce. 

Vzájemné vztahy mezi obcemi jako zřizovateli škol a managementem těchto škol, 

zejména v oblasti financování, ale i v souvisejících oblastech, ve Středočeském kraji, 

okrese Kutná Hora jsou hodnoceny spíše jako neadekvátní. 
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Ve zkoumaných vztazích byla odhalena pochybení na straně zřizovatelů a rezervy 

na straně ředitelů škol. K tvrzením uvedeným v úvodní části práce konstatovat 

následující:

1. Bylo potvrzeno, že neadekvátní vztahy, zejména v oblasti financování, ale 

i souvisejících oblastech, mezi obcemi jako zřizovateli škol a managementem těchto 

škol ve Středočeském kraji, okrese Kutná Hora, se vyskytují častěji než vzájemné 

adekvátní vztahy. Ve 14 případech z 19 prokazuje shrnutí výsledků výzkumného 

šetření spíše neadekvátní vzájemné vztahy ve zkoumaných oblastech.

2. Bylo potvrzeno, že zvolení zástupci obcí nepřistupují ke zřizovaným školám s takovou 

vážností, jakou tato důležitá oblast zasluhuje. 

V rámci právních vtahů v oblasti financování lze konstatovat pochybení zejména 

na straně zřizovatele. Tím je především nedůkladné ošetření majetkoprávních vztahů 

v souvislosti s majetkem školám svěřeným zřizovacími listinami, dále pak nezajištění 

výkonu veřejnosprávních kontrol ve školách zřizovaných malými obcemi takovým 

způsobem, aby odpovídaly cílům finanční kontroly. 

3. Bylo potvrzeno, že management škol má rezervy při budování adekvátních vztahů 

se zřizovateli; nevyvíjí dostatečné aktivity v budování nadstandardní spolupráce.

V rovině dispozitivních vztahů dotýkajících se oblasti financování a souvisejících 

oblastí se jeví větší rezervy častěji na straně managementu škol. Ředitelé základních 

a mateřských škol pro řešení výhledu optimálního financování provozních potřeb 

nevyužívají ke komunikaci se zřizovatelem strategické dokumenty školy ani externí 

dostupné nástroje pro efektivní fungování interakce v oblasti financování. 

Neprezentují, neargumentují, nevyjednávají své oprávněné finanční nároky 

na jednáních zastupitelstva obce, ačkoli pouze to rozhoduje o majetkoprávních 

a finančních otázkách zřízených příspěvkových organizací.

4. Nebylo potvrzeno, že velikost obcí zřizujících základní školy a mateřské školy souvisí 

s úrovní vzájemných vztahů. Pouze ve 3 případech ze 14 byly konstatovány 

neadekvátní vztahy ve zkoumaných oblastech v neprospěch malých obcí do 1000 

obyvatel. 
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3.2 Doporučení	pro	školský	management

Řešení, jakým způsobem vybudovat efektivní spolupráci vedoucí ke zlepšení 

vzájemných vztahů v oblasti financování a souvisejících oblastech, lze 

pro management škol navrhnout takto: 

Pro ředitele škol je důležité si uvědomit, že problém nevyřčený ve správný čas 

na správném místě v podstatě neexistuje. Jestliže jsou názory zástupců zřizovatele 

a managementu škol na výši provozních příspěvků v protipólu a vykazují poměrně 

negativní nádech, je nutné vyvstalý problém pojmenovat, určit příčiny, důsledky a možná 

řešení, což je nutné komunikovat na nejvyšší úrovni. Management škol nevyřeší 

demografický vývoj v ČR, nenaplněnost škol a tříd, nezmění normativní způsob 

financování ze státního rozpočtu, ale může ovlivnit rozhodování kompetentních orgánů 

obce o současném fungování zřizovaných škol, o budoucím vývoji škol, o způsobu 

dalšího financování jejich provozních nákladů. Musí proto využívat veškeré manažerské 

techniky k tomu, aby před zastupiteli prezentovali návrh rozpočtu, údaje ze školního 

vzdělávacího programu, z výročních hodnocení, z rozborů hospodaření. Ředitelé škol by 

měli pravidelně prezentovat dobrou práci škol i jejich managementu; i zřizovatel je klient 

a marketing je dobrým nástrojem. Účast nejvyššího manažera školy na jednání 

zastupitelstva obce v pravidelných intervalech je v tomto případě považována 

za nezbytnost. V rámci jednání by měli být ředitelé škol připraveni na různorodé složení 

zastupitelstev, k čemuž zajisté poslouží znalost typologie osobnosti a umění zvládat 

konfliktní situace. Správná volba a užití komunikačních technik je důležitá. Ředitelé škol

by měli zástupce zřizovatelů podněcovat k pravidelným návštěvám škol, aby výsledky i 

potřeby škol byly pro zřizovatele téměř hmatatelné. 

Dále je nutné, aby si ředitelé škol uvědomili, že rozpočty obcí, jejich rozpočtové 

výhledy i plány rozvoje úzce souvisí s rozpočtem škol, jejich finančním plánováním, 

tvorbou strategických plánů. Proto je pro ředitele škol tak důležité se seznámit 

se základními pravidly tvorby a fungování rozpočtu obcí. Uvědomit si, že i finanční 

řízení obcí je proces, že rozpočty obcí jsou schvalovány s rezervami, že je 

v kompetencích zastupitelstev jednotlivé priority ve výdajích ve prospěch škol měnit. 

Pochopit, že změny ve finanční situaci zřizovatelů zásadně působí i na řízení změn

ve školách.



72

Ředitelé škol nemají jednoduchou pozici, ocitají se v roli lídrů, manažerů 

i vykonavatelů a časový fond mají z těchto důvodů omezený více než vedoucí pracovníci 

v jiných oborech. Přesto by měli při sestavování priorit v rámci řízení času postavit 

efektivní komunikaci a spolupráci se zřizovateli, zejména v oblasti financování, 

na pomyslné nejvyšší příčky. Pokud zastupitelé obcí zaznamenají výsledky poctivé 

manažerské práce ředitelů škol ve všech oblastech včetně financování, ať už při účasti 

ředitelů škol na jednáních zastupitelstev obcí nebo naopak při jejich přítomnosti na půdě 

školy, bude jejich rozhodování o financování škol a samotné existenci škol více v souladu 

se zájmy občanů obcí. 

Pokud bude vývoj regionálního školství na úrovni obcí díky nadstandardní spolupráci

managementu škol a obcí směřovat ke komunitnímu modelu školy, kdy se škola stává 

hlavním střediskem společenského života obce včetně mimoškolních aktivit 

a celoživotního vzdělávání, vzájemné vztahy v oblasti financování by mohly mít 

v budoucnu pozitivnější rozměr.
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