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Resumé

Bakalářská práce na téma „Stanovení optimální hranice rozhodovacích  kompetencí 

ředitelů základních škol  při nakládání se svěřeným majetkem z pohledu zřizovatele“ se 

zabývá zmapováním rozhodovacích  kompetencí,  které  poskytli  jednotliví  zřizovatelé   - 

obce ředitelům základních škol  při hospodaření se svěřeným majetkem  zřizovatele. Dále 

se práce zabývá zjištěním náhledu na dostatečnost  kompetencí jak z pozice  zřizovatelů, 

tak i z pozice   ředitelů  základních škol.

Cílem  této  práce  je  na  základě  poznatků  z použité  odborné  literatury,   po 

vyhodnocení  dotazníkového  šetření   a  ze  zkušeností  z vlastní  práce  potvrdit,  případně 

vyvrátit,  hypotézy  týkající  se  míry  delegování  kompetencí  k nakládání  s majetkem 

zřizovatele  na  ředitele  základních  škol  a  pokusit  se  stanovit   optimální  hranici 

rozhodovacích kompetencí, které by měli zřizovatelé  ředitelům poskytnout.  

Popisem  případných  rizik spojených s příliš velkými  kompetencemi,  případně 

popisem problémů spojených  s kompetencemi  příliš malými se pokusit  vytvořit  vodítko 

pro  jednotlivé  zřizovatele  při  svěřování  majetku  a  stanovení  kompetencí  k nakládání 

s tímto majetkem.

Summary

This  bachelor`s  work  with  the  theme  “Assignment  of  an  optimal  limitation  of 

decision competences of elementary headmasters by disposal with trust property from the 

point of view of a founder” deals with a survey of the decision competences which have 

been provided by single founders - villages to the elementary headmasters by handling 

with  the  founder`s  trust  property.  Further,  this  work  deals  with  finding  a  view  of 

competence adequacy from the founders position and as well from   the position of the 

elementary headmasters.

The  aim  of  this  work  is  on  the  basis  of  piece  of  knowledge  from  the  used 

professional literature, after evaluation of the via questionnaire survey and from experience 

from the own work to confirm or possibly rebut a hypothesis concerning the delegation 

degree of  competences  for the treatment  with founder`s property on to the  elementary 

headmasters  and  try  to  set  an  optimal  limit  of  decision  competence  which  should  be 

provided to the headmasters by the founder.
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Further, by description of the possible risks connected with too big competences, 

possibly with very small  competences  try to  set  up a  guideline  for single founders by 

property commitment and determination of competences for treatment of this property.
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1  ÚVOD – CÍL PRÁCE

Tato  práce  se zabývá  problematikou   správy majetku,  který  zřizovatelé  – obce 

svěřili do správy svým příspěvkovým organizacím – základním školám k jejich vlastnímu 

hospodářskému  využití   a  současně  s majetkem  převedli  na  tyto  organizace  určité 

kompetence k nakládání s ním.

 K rozsáhlým  povinnostem  ředitelů  základních   škol  v  oblasti  vzdělávání 

(zodpovědnost za  plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou 

úroveň  výchovně  vzdělávací  práce  školy  atd.)  přibyla   okamžikem  svěření   majetku 

zodpovědnost za část majetku zřizovatele, se kterým je organizace povinna hospodařit tak, 

aby byl efektivně a ekonomicky využíván, chráněn, rozvíjen a zvelebován. V situaci, kdy 

se hodnota  svěřeného majetku   často pohybuje v desítkách milionů korun,  se některým 

ředitelům  jevilo  svěření  majetku   základní  škole  spíše  jako   negativní  krok  ze  strany 

zřizovatele. Ale ani role zřizovatelů  při svěřování majetku svým základním školám nebyla 

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

znění pozdějších předpisů sice hovoří o tom, že zřizovatel  stanoví  ve zřizovací listině 

příspěvkové organizace  takový  rozsah majetkových práv,  jež organizaci  umožní,  aby 

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

k němuž byla  zřízena.  Konkrétní  vymezení  práv  v zákoně je však  velmi vágní  a  je 

převážně  ponecháno  na zřizovateli.  Zřizovatelé  se tak ocitli v situaci, že spolu s částí 

svého majetku převedli  na základní  školy rovněž jakési kompetence k nakládání  s ním. 

Teprve  praxe  v následujících  létech  ukazuje,  že  v řadě  případů  tyto  kompetence  byly 

nedostačující  a  naopak  v řadě  případů  byly  příliš  velké  a  umožnily  ředitelům 

příspěvkových  organizací  s majetkem   nehospodárně  nakládat  a  případně   majetek   i 

zcizovat.

Publikací zabývajících se touto problematikou je dodnes na trhu nedostatek, proto 

je cílem  této práce  na základě poznatků z použité odborné literatury a po vyhodnocení 

dotazníkového  šetření  potvrdit,  případně vyvrátit  hypotézy týkající  se  míry  delegování 

kompetencí  k nakládání s majetkem zřizovatele na ředitele základních škol a pokusit se 

stanovit  optimální hranici rozhodovacích kompetencí, které by měli zřizovatelé  ředitelům 

poskytnout.  
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2  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – OBECNÉ PRINCIPY

2.1 Postavení příspěvkových organizací

Právní úprava postavení příspěvkových organizací obcí je velmi kusá a snad až 

příliš strohá  na to, aby dávala uspokojivé odpovědi a návod na problémy, které přináší 

praxe. V zákoně č.   128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

jsou  příspěvkové organizace  zmíněny pouze minimálně, a to v ustanovení § 35 písm. a) 

odst.  1,  kde  zákon říká,  že  obec   může  pro  výkon samostatné  působnosti   zakládat  a 

zřizovat právnické osoby a organizační složky obce. Z § 84 odst. 2 písm. e) pak vyplývá, 

že o zřizování  a rušení příspěvkových organizací  včetně schvalování  jejich zřizovacích 

listin  rozhoduje zastupitelstvo obce v rámci jeho  tzv.  vyhrazené působnosti.  Následně 

pak  v  §  102  odst.  2  písm.  b)   zákon  uvádí,  že  zřizovatelskou  funkci  ve  vztahu 

k příspěvkovým organizacím vykonává  rada obce.   Z ustanovení   písm.  m)  naposledy 

citovaného odstavce a paragrafu vyplývá, že rada obce může svěřit příspěvkové organizaci 

obce zcela nebo zčásti  rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.

Dalším  zákonem,  který  se  týká  příspěvkových  organizací  obce  a  upravuje 

především  jejich  hospodaření,  je  zákon  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 

územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů. Ten ve svém § 23 zakotvuje možnost 

zřizování  příspěvkových organizací  obcemi,  přičemž předpokládá,  že budou  zřizovány 

zejména k hospodářskému využívání majetku obce a k zabezpečení veřejně prospěšných 

činností.  Příspěvkovou  organizaci  obce  charakterizuje   §  23  odst.  1  písm.  b)  jako 

právnickou  osobu,  která  zpravidla  ve  své  činnosti  nevytváří  zisk,  nicméně  to  není 

vyloučeno. V praxi jsou příspěvkové organizace zřizovány k plnění úkolů obce na úseku 

školství,  kultury,  zdravotnictví  nebo  sociálních  služeb.  Rovněž  existují  příspěvkové 

organizace,  které  mají  jako  hlavní  náplň  činnosti  zajišťování  správy  majetku  obce. 

Charakter a postavení příspěvkových organizací také upravuje § 27 zákona č. 250/2000 

Sb.,  o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů ve znění  pozdějších předpisů,  který 

ošetřuje zřizování, změny a zrušení.  
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2.2 Zřizovací listina příspěvkových organizací a její náležitosti

O samotném zřízení příspěvkové organizace vydává  obec zřizovací listinu, jejíž 

náležitosti  jsou vyjmenovány v § 27, odst. 2  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů, a to:

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

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

možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací;

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti;

d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace;

e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do 

správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití;

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

včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla 

zřízena;  zejména  se  uvedou  práva  a  povinnosti  spojené  s jeho  plným  efektivním  a 

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

jeho  případnou  další  investiční  výstavbu,  dále  pravidla  pro  výrobu  a  prodej  zboží, 

pokud jsou předmětem činnosti  organizace,  práva a  povinnosti  spojené s případným 

pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně;

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

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

odbornost  svých  zaměstnanců;  tato  činnost  nesmí  narušovat  plnění  hlavních  účelů 

organizace a sleduje se odděleně;

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.

S ohledem na téma této práce jsou předmětem zaměření pouze  některé náležitosti 

zřizovací listiny, které jsou rozhodující   pro formování vztahu  příspěvkové organizace 

k majetku  jejího zřizovatele. Patří sem  zejména vymezení majetku ve vlastnictví obce, 

který se příspěvkové organizaci    předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému 

využití  {§  27,  odst.  2  písm.  e)  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 

územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů}. Zákon tak výslovně počítá  s tím, že 

majetkem obce, který se dává  příspěvkové organizaci do správy, budou pouze předměty 

vlastnického práva, tedy věci, byty  a nebytové prostory. V praxi by tak zřizovací listina 

měla obsahovat  soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele.
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2.2.1  Soupis majetku zřizovatele a jeho identifikace

Jednotlivé předměty by měly být charakterizovány způsobem umožňujícím  jejich 

jednoznačnou identifikaci. 

V případě  nemovitostí  (pozemky,  byty,  nebytové  prostory a  další  stavby),  které 

podléhají evidenci katastru nemovitostí,  to musí být údaje  podle § 5 odst. 1 zákona č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a)  pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního  území,  ve kterém leží,  a 

v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též 

údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu;

b) pozemky,  které  jsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 29 odst.  3),  parcelním 

číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo 

podle  pozemkového  katastru,  přídělového  operátu  nebo  scelovacího  operátu,  a 

s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží;

c)  budovy  označením  pozemku,  na  němž  jsou  postaveny,  číslem  popisným  nebo 

evidenčním,  případně,  pokud  se  číslo  popisné  ani  evidenční  budově  nepřiděluje, 

způsobem  jejího  využití  a  v případě  budov  s číslem  popisným  či  evidenčním  též 

příslušností  budovy  k části  obce,  pokud  je  název  části  obce  odlišný  od  názvu 

katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena;

d) rozestavěné budovy označením pozemku, na němž jsou rozestavěny, a označením, že se 

jedná o rozestavěnou budovu;

e) byty a nebytové prostory označením budovy,  v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo 

nebytového  prostoru  a  pojmenováním  nebytového  prostoru,  popřípadě  popisem 

umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány;

f)  rozestavěný  byt  a  nebytový  prostor  označením pozemku,  na  němž  je  dům s byty  a 

nebytovými  prostory  rozestavěn,  číslem  bytu  nebo  nebytového  prostoru  a 

pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v rozestavěném domě 

s byty  a nebytovými  prostory,  pokud nejsou byty  a nebytové  prostory očíslovány,  a 

označením, že se jedná o rozestavěný byt nebo nebytový prostor.

V případě nemovitého majetku,  který nepodléhá evidenci v katastru nemovitostí, 

lze doporučit analogické údaje. 
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Movitý  majetek  nepodléhající  zvláštní  evidenci   lze  charakterizovat   výrobním 

číslem,  popisem,   označením  výrobce,  datem  výroby,  pořizovací  cenou   případně 

kombinací těchto údajů.

2.3  Vymezení  majetku,  který  bude  příspěvkové  organizaci 

svěřen a stanovení  rozsahu majetkových práv ke správě 

svěřeného majetku

2.3.1 Vymezení majetku

Pokud jde o volbu majetku, který bude  příslušné příspěvkové organizaci svěřen, 

musí obec zvážit, do jaké míry bude svěřený majetek obce využíván účelně a hospodárně 

v souladu se zájmy obce a s činností organizace.  Ohledně majetkových práv ke správě 

svěřeného majetku je současná právní úprava rovněž poměrně skoupá. Obsah a  charakter 

správy  svěřeného  majetku  je  možno   odvodit   především  ze  samotného  postavení 

příspěvkových  organizací,   tj.  z   §  23  odst.1  písm.  b)  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o 

rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů   ve  znění  pozdějších  předpisů  -  „Územní 

samosprávný  celek  může  ve  své  pravomoci  k plnění  svých  úkolů,  zejména 

k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností 

zřizovat  příspěvkové organizace  jako právnické  osoby,  které  zpravidla  ve  své  činnosti 

nevytvářejí  zisk“,  §  27  odst.  1  –  „Územní  samosprávný  celek  zřizuje  příspěvkové 

organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž 

rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu“  a především § 27 

odst. 2 písm. f) - „Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která 

musí obsahovat vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený 

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

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

efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, 

podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej 

zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným 

pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně“. 
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Správou  majetku  podle  uvedeného   §  27  můžeme  rozumět  zvláštní  vztah 

příspěvkové  organizace  obce  k určitému  majetku   ve  vlastnictví  obce,   spočívající 

v oprávnění  a  povinnosti  příspěvkové  organizace  s tímto  majetkem  hospodařit 

kvalifikovaným  způsobem,  definovaným  především  hlavním  účelem,  ke  kterému  byla 

organizace  zřízena,  a  rozsahem majetkových  práv,  jejichž  výkon jí  byl  za  tím účelem 

svěřen. Tento závěr lze dále rozšířit následovně. Příspěvková organizace, jako právnická 

osoba, která jedná navenek vlastním jménem a  na vlastní odpovědnost, hospodaří  s částí 

majetku ve vlastnictví zřizovatele. Rozsah a charakter tohoto majetku zřizovatele, jenž se 

předává   příspěvkové  organizaci  k jejímu  vlastnímu  hospodářskému  využití,  by  měl 

korespondovat  s účelem,  pro  který  byla  zřízena  a  s předmětem její  hlavní  činnosti.  Se 

svěřeným majetkem je organizace oprávněna  a povinna hospodařit tak, aby byl efektivně a 

ekonomicky   využíván,  chráněn,  rozvíjen  a  zvelebován.  K tomu,  aby  mohla  svým 

povinnostem dostát, musí být organizace vybavena právy, která jí umožňují s majetkem ve 

vlastnictví zřizovatele nakládat. 

2.3.2 Stanovení  rozsahu majetkových práv

Obec tedy určuje prostřednictvím zřizovací listiny  rozsah majetkových práv, čímž 

limituje možnosti příspěvkové organizace disponovat s majetkem svěřeným jí do správy. 

Jinými slovy lze říci, že příspěvková organizace může s majetkem zřizovatele svěřeným jí 

do správy nebo získaným vlastní činností  nakládat jen takovým způsobem, kterým jí to 

zřizovatel – obec umožní. Z hlediska obce lze tuto situaci charakterizovat jako  oslabení 

obsahu vlastnického práva obce potud, že oprávněný předmět ve vlastnictví držet, užívat a 

disponovat s ním přenechává jinému subjektu.

Rozsah  majetkových  práv  vymezovaných  příspěvkovým  organizacím  je  různý. 

Obec  by  měla  vzít  v úvahu  různé  situace,  které  mohou  při  hospodaření  se  svěřeným 

majetkem  nastat.  Měl  by  zabezpečit   možnost  operativního  jednání  organizace   při 

nenadálých situacích. Je pochopitelné, že ne všechny příspěvkové organizace budou mít 

vymezena stejná majetková práva. Tato by měla korespondovat s účelem, pro který byla 

příspěvková organizace zřízena.
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2.3.3 Jednání nad rámec vymezených majetkových práv a rizika s tímto 

jednáním spojená 

Určité  a  jednoznačné  vymezení  majetkových  práv  lze  považovat   za  jeden  ze 

základních  předpokladů  úspěšného  hospodaření  příspěvkové  organizace  s majetkem 

zřizovatele. Často dochází k tomu, že příspěvkové organizace  při nakládání s majetkem 

zřizovatele překračují svá oprávnění tak, že  realizují i jiná práva než ta, která jsou jim 

vymezena ve zřizovací listině. Každé takové jednání má za následek absolutní neplatnost 

daného  právního  úkonu.  Předejít  tomuto  problému  musí  být  předmětem  kontroly 

zřizovatele.
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3  MOŽNOSTI  FINANCOVÁNÍ  ÚDRŽBY, MODERNIZACE 

A  REKONSTRUKCE  MAJETKU,  POŘÍZENÍ  NOVÉHO 

MAJETKU 

3.1 Odpisy

Odpisy jsou hlavním zdrojem  financování při péči o majetek zřizovatele.  Zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, stanoví rozsah a způsob vedení 

účetnictví. Podle  § 28 odst. 1 tohoto zákona, účetní jednotky, které hospodaří s majetkem 

územně samosprávných celků, o něm účtují a odepisují jej v souladu s účetními metodami. 

Pokud  tedy  obec  svěřila   svůj  majetek  příspěvkové  organizaci  do  správy  k jejímu 

vlastnímu hospodářskému využití, příspěvková organizace tento majetek eviduje na svých 

majetkových účtech, účtuje o něm a účetně jej odepisuje. 

3.1.1 Tvorba odpisů, odpisový plán, využití odpisů

Odpisy  jsou  realizovány  na  základě  ročního   odpisového  plánu   schváleného 

zřizovatelem {§ 31 odst. 1 písm. a)   zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních  rozpočtů   ve  znění  pozdějších  předpisů}  a  jsou  zdrojem investičního  fondu 

příspěvkové  organizace.   Odpisy  mohou  být  použity   v souladu  s  §  31  odst.  2  výše 

uvedeného  zákona  k financování  investičních  výdajů,  popř.  investičních  příspěvků, 

k úhradě investičních úvěrů nebo půjček,  k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový 

odvod  uložil.  Odpisy  mohou  být  rovněž  použity  pro   posílení  zdrojů  určených  na 

financování  údržby a  oprav  nemovitého  majetku  ve  vlastnictví  zřizovatele.  Zřizovatel 

může  příspěvkové  organizaci  hradit  celou  roční  výši   odpisů   v rámci  provozního 

příspěvku.
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3.2  Možnosti  financování   údržby majetku

Na údržbu  majetku  zřizovatele  svěřeného  příspěvkové  organizaci  do  správy 

k jejímu  vlastnímu  hospodářskému  využití  poskytuje  zřizovatel  organizaci   finanční 

prostředky  v rámci provozního příspěvku. Údržba a opravy nemovitého majetku mohou 

být rovněž financovány z investičního fondu organizace {upravuje § 31 odst. 2 písm. d) 

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

pozdějších předpisů}. 

3.3  Možnosti   financování  technického zhodnocení  majetku a 

pořízení nového majetku

Nejprve  vysvětlení  pojmu  „technické  zhodnocení“.  Technické  zhodnocení  je 

pojem,  který   je používaný  pouze pro  daňové  a   účetní  účely  a  definuje  jej  zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů v § 33  jako  výdaje na 

dokončenou  nástavbu,  přístavbu,  stavební  úpravu,  rekonstrukci  a  modernizaci,  pokud 

celkový součet za zdaňovací období převýší 40 000 Kč. Přihlíží se k součtu všech výdajů 

během  zdaňovacího  období.  Rekonstrukcí  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  takové 

zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. 

Jako příklad lze uvést přestavbu osobního automobilu na nákladní.  Modernizací  se pro 

účely zákona o daních z příjmů rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

Za rozšíření vybavenosti  lze například považovat doplnění zabezpečovacího zařízení do 

objektu.  Zdrojem pro financování technického zhodnocení majetku jsou:

a) odpisy majetku, tedy investiční fond organizace. Záleží pouze na zřizovateli, zda 

příspěvkové organizaci  umožní využívat investiční fond organizace podle svého 

uvážení, či  zda jeho použití upraví  směrnicí zřizovatele či  zřizovací listinou  a 

ponechá si tak dohled nad jeho použitím;

b) investiční příspěvek zřizovatele, který zřizovatel poskytne příspěvkové organizaci 

ze svého rozpočtu  na příslušnou investiční  akci,   bývá zpravidla účelově vázán  a 

použít jej lze pouze na akci, na kterou byl poskytnut;
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c) ostatní investiční zdroje. Těmito zdroji rozumíme dotace  vypsané ministerstvy, 

kraji,  případně  dotace  z programů   Evropské  unie.  Tyto  možnosti  financování 

nejsou  zatím  mezi  základními  školami  příliš  rozšířeny,  neboť  jsou  spojeny 

s velkou administrativní náročností a přísnou kontrolou účelového čerpání.   

Stejné  možnosti  platí  i  pro  financování  pořízení  nového  majetku  pouze  s tím 

rozdílem, že  programy Evropské unie a dotace ministerstev se ve většině případů vztahují 

výhradně k nemovitému majetku.
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4  NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 

4.1 Pronájem  majetku     

Mezi nejčastější způsob  nakládání se svěřeným majetkem patří pronájmy. Jelikož 

s majetkem svěřeným do správy k vlastnímu hospodářskému využití  může  příspěvková 

organizace nakládat pouze v souladu s majetkovými právy, která jí zřizovatel vymezil ve 

zřizovací listině {§ 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů}, je třeba v tomto případě respektovat 

ustanovení § 102 odst. 2 písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů  -  o uzavírání nájemních smluv rozhoduje  rada obce; tuto působnost může  svěřit 

příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti. 

Záleží  pouze  na  zřizovateli,   jak  velké  kompetence   příspěvkové  organizaci  svěří. 

Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná   o  majetek  zřizovatele,  musí  příspěvková  organizace 

respektovat povinnost záměr pronajmout nemovitý majetek zveřejnit  vyvěšením po dobu 

nejméně 15 dnů na úřední desce obecního úřadu (ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších předpisů),  aby se k záměru mohli vyjádřit případní zájemci a 

předložit své nabídky.  Pokud záměr pronajmout majetek  není zveřejněn, je právní úkon 

od počátku  neplatný.  V této  oblasti  dochází  často  k rizikovému  překročení  kompetencí 

příspěvkových organizací, které uzavřou nájemní smlouvu s třetí osobou, tato určitou dobu 

užívá  nemovitost  ve  vlastnictví  obce  svěřenou  do  správy  příspěvkové  organizace 

v domnění,  že  nájemní  smlouva,  kterou  s příspěvkovou  organizací  uzavřela,  ji  k tomu 

opravňuje.  Následně  je  pak  nutné  řešit  vztahy  bezdůvodného  obohacení  příspěvkové 

organizace.  Pokud  jde  o  onu  třetí  osobu,  pak  zřizovatel  musí   nutně  vyvozovat 

odpovědnost  zpravidla ředitele příspěvkové organizace za pochybení při hospodaření se 

svěřeným majetkem.  Je nutné si uvědomit, že majetková práva, která nejsou vymezena ve 

zřizovací listině, vykonává sama obec.
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4.1.1 Uzavírání  nájemních smluv 

Rozsah majetkových práv vymezovaných zřizovatelem  příspěvkovým organizacím 

se často  liší zásadním způsobem i v rámci jedné obce  a jejích příspěvkových organizací. 

Vymezený  okruh  majetkových  práv  by  měl  korespondovat   s účelem,  pro  který  byla 

příspěvková  organizace  zřízena.  V případě  uzavírání  krátkodobých  nájemních  smluv, 

zpravidla na dobu ne delší jednoho roku, je vhodné delegovat kompetenci k rozhodování o 

pronájmu a uzavření nájemní smlouvy na příspěvkové organizace,  tedy jejich statutární 

orgány – ředitele.  Zamezí se tak zbytečnému přetěžování orgánů obce, v tomto případě 

rady  obce,   kdy tato  schvaluje  pronájem a  ředitel  příspěvkové  organizace  je  následně 

pověřen uzavřením nájemní smlouvy a jejím podpisem. U dlouhodobých nájemních smluv 

(uzavíraných  na  dobu  delší  jednoho  roku)  je  vhodné  ponechat  rozhodování  o  jejich 

uzavírání na radě obce, která pověří ředitele příspěvkové organizace uzavřením nájemní 

smlouvy.  Všechny  nájemní  smlouvy  musí  být  vždy  uzavírány  jménem  příspěvkové 

organizace.

4.1.2 Výnosy z pronájmu

Výnosy  z pronájmu  svěřeného  majetku  jsou  vždy  příjmem  organizace.  Protože 

věcně  právní   předpis  otázku  nakládání  s prostředky  získanými  z činnosti  při  správě 

majetku  (např.  z pronájmu)  neřeší,  musí  příspěvková  organizace  sama  rozhodnout 

v souladu  s ustanovením  §  7  odst.  2  zákona   č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  ve  znění 

pozdějších předpisů, jakým způsobem o těchto prostředcích zaúčtuje. Pokud příspěvková 

organizace nebyla obcí zřízena přímo za účelem správy majetku obce, je pronájem majetku 

zřizovatele  zpravidla  předmětem  doplňkové  činnosti  organizace  a  tato  o  něm  účtuje 

odděleně od činnosti  hlavní.  Rozsah doplňkové činnosti  uvede  zřizovatel  ve zřizovací 

listině  v souladu  s  §  27  odst.  2   písm.  g)  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1.3 Využití výnosů z pronájmu 

Při použití  výnosů s doplňkové činnosti je nutno obecně vycházet ze zásady,  že 

příspěvková organizace i v rámci doplňkové činnosti hospodaří s majetkem, který jí byl 

zřizovatelem svěřen k zajištění účelu, pro který byla zřízena, tj. pro hlavní činnost. Proto 

jsou  prostředky získané  doplňkovou činností  určeny pouze  na  dokrytí  potřeb  činnosti 

hlavní.  Výjimku  tvoří  vlastní  náklady  doplňkové  činnosti  včetně  nákladů  na  mzdy 

pracovníků  doplňkovou  činnost  provádějících,  které  jsou  rovněž  hrazeny  z prostředků 

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

rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů  v § 28 odst. 3 stanoví, že zisk z doplňkové činnosti 

mohou  příspěvkové  organizace  použít  pouze  ve  prospěch  své  hlavní  činnosti,  avšak 

umožňuje  zřizovateli  povolit  i  jiné  použití.   Zákon   sice  vysloveně  nestanovuje,  že 

doplňková činnost musí být realizována se ziskem, nicméně z ustanovení předchozí věty 

lze  dovodit,  že  zřizovatel  povoluje  příspěvkové  organizaci  doplňkovou  činnost 

k celkovému vylepšení její ekonomické situace.  Spojení hospodářského výsledku hlavní a 

doplňkové  činnosti  do  jednoho  výsledného  hospodářského  výsledku  zákon  rovněž 

výslovně  nestanoví,  avšak  v podstatě   vyplývá   z ustanovení  §  30,  které  hovoří  o 

zlepšeném hospodářském výsledku příspěvkové organizace  a jeho převodu do rezervního 

fondu a fondu odměn organizace.  Rezervní fond může  příspěvková organizace podle § 30 

odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  ve znění 

pozdějších předpisů použít k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí rozdílů 

mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové 

kázně, k úhradě své ztráty za předchozí léta.

V souladu s odst. 4  uvedeného § 30 může zřizovatel  dát příspěvkové organizaci 

souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení fondu investičního. 

Vzhledem k tomu, že výnosy z pronájmů majetku jsou součástí celkových výnosů 

z doplňkové činnosti příspěvkové organizace a podílejí se na zisku  z doplňkové činnosti a 

následně  na  celkovém  hospodářském  výsledku  organizace,  je  možnost  jejich  využití 

vymezena  §  30  a  §  31  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních 

rozpočtů   ve  znění  pozdějších  předpisů,  tedy  použitím  rezervního  fondu  a  fondu 

investičního.
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4.2 Výpůjčka majetku zřizovatele

Dalším  ze  způsobů    nakládání  se  svěřeným  majetkem  je  výpůjčka.  Jelikož 

s majetkem svěřeným do správy k vlastnímu hospodářskému využití  může  příspěvková 

organizace nakládat pouze v souladu s majetkovými právy, která jí zřizovatel vymezil ve 

zřizovací listině {§ 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  ve znění pozdějších předpisů}, je třeba v tomto případě respektovat 

ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů - o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce rozhoduje  rada obce; tuto 

působnost může  svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci 

obce  zcela  nebo  zčásti.  Rovněž  záleží  pouze  na  zřizovateli,   jak  velké  kompetence 

příspěvkové organizaci svěří.  Vzhledem k tomu, že se jedná  o majetek zřizovatele, musí 

příspěvková organizace respektovat povinnost záměr vypůjčit  nemovitý majetek zveřejnit 

vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce obecního úřadu (ustanovení  § 39 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů),  aby se k záměru mohli 

vyjádřit případní zájemci a předložit své nabídky.  Pokud záměr vypůjčit majetek  není 

zveřejněn, je právní úkon od počátku neplatný. Vzhledem k tomu, že výpůjčka majetku je 

zpravidla bezplatná,  je vhodné ponechat rozhodování  na radě  obce.

4.3  Převod  správy  majetku  stejného  zřizovatele  mezi 

příspěvkovými organizacemi obce

Převod správy majetku mezi příspěvkovými organizacemi stejného  zřizovatele 

neupravuje  žádné  zákonné  ustanovení.  Je  zcela  v kompetenci  zřizovatelů,  zda  svým 

příspěvkovým organizacím povolí  měnit  rozsah jimi  spravovaných majetků  jedna ve 

prospěch  druhé.   V tomto  případě  se  jedná  o   přebytečný  majetek,  tj.    movitý  a 

nemovitý  majetek,  který  organizace  trvale  nepotřebuje  k plnění  své  činnosti.  Do 

zřizovacích  listin  příspěvkových  organizací  je   vhodné  zakotvit  právo  ředitele 

organizace  nabídnout   přebytečný  majetek  ostatním  příspěvkovým  organizacím. 

Konečné rozhodnutí a výběr nového správce je však vhodné ponechat na zřizovateli. 

Rada obce může tuto pravomoc přenést na odbor obecního úřadu. Převod majetku je 
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zpravidla realizován předávacím protokolem, který by měl být zřizovatelem minimálně 

parafován.

4.4 Vyřazení a likvidace majetku

Jedná se o  neupotřebitelný majetek  (např. neopravitelný, s vysokými  náklady na 

provoz,  nevyhovující  normám  apod.).   V případě  neupotřebitelného  majetku  zpravidla 

zajistí  vypracování odborného posudku, stanoviska odborné firmy,  nebo vypracování jiné 

listiny, ze které neupotřebitelnost prokazatelně vyplývá (např. nemožnost opravy, vysoké 

náklady  na  provoz  apod.)  sama  příspěvková  organizace.  Vlastní  vyřazení  a  následnou 

likvidaci  majetku  je vhodné projednat  předem v likvidační  komisi,  jejímž členem bude 

rovněž zástupce zřizovatele. Dokladem o likvidaci  majetku je likvidační protokol, který 

slouží i jako doklad pro vyřazení majetku z účetní evidence příspěvkové organizace.

4.5 Prodej majetku 

Majetek zřizovatele svěřený příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu 

hospodářskému  využití   může  prodat  (zcizit)  pouze  vlastník,  tj.  zřizovatel.  Výnosy 

z prodeje  tohoto  majetku  jsou  vždy  výnosem  vlastníka,  v tomto  případě  zřizovatele. 

Příspěvková organizace o nich neúčtuje.  Příspěvková organizace proto nikdy nemůže být 

prodávajícím v případě majetku zřizovatele,  může pouze ve prospěch zřizovatele a jeho 

jménem  tento  prodej  zajistit,  pokud  na  ni  zřizovatel  tuto  kompetenci  převedl.  Tyto 

kompetence  ve  většině  případů  bývají  omezeny  pořizovací  hodnotou  prodávaného 

majetku. Zřizovatel se  rovněž může rozhodnout, že výnosy z prodeje některého  majetku 

(jedná se většinou o nadbytečný majetek) vrátí příspěvkové organizaci formou navýšení 

příspěvku.
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5 CHARAKTERISTIKA  MAJETKU  ZŘIZOVATELE 

SVĚŘENÉHO  K   VLASTNÍMU  HOSPODÁŘSKÉMU 

VYUŽITÍ  ZÁKLADNÍM  ŠKOLÁM

Působnost obce  v  oblasti základních  škol  upravují  obecně  § 178 – 180 zákona 

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

vzdělávání  (školský  zákon)  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tento  zákon  však  vůbec 

neupravuje majetkové vztahy obce a základní školy, pouze v § 180 odst. 1 konstatuje, že 

obec zajišťuje výdaje právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, 

které  zřizuje,  s výjimkou  výdajů  hrazených  z finančních  prostředků   státního  rozpočtu 

přidělovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) a z jiných zdrojů. 

Příspěvkovým organizacím je zpravidla svěřován takový majetek zřizovatele, který 

nezbytně potřebují k vykonávání činnosti, pro kterou byly zřízeny. V případě základních 

škol  se tedy v oblasti  nemovitého majetku jedná o budovy škol,  školských zařízení,  tj. 

školních jídelen, školních družin, případně školních klubů, tělocvičen. Svěřují se rovněž 

pozemky   související s budovami a další pozemky nezbytně nutné pro činnost základních 

škol,  jako jsou školní hřiště, zahrady apod.  

V oblasti  movitého  majetku  je  základním  školám  zpravidla  svěřen  majetek 

související   s   vybavením  budov  a  s vybavením  dalších  zařízení   (nábytek,  zařízení 

školních jídelen a kuchyní, vybavení tělocvičen, odborných učeben, kabinetů, výpočetní 

technika  apod.).  Veškerý  majetek  svěřovaný   základním  školám  k vlastnímu 

hospodářskému využití  je charakterizován způsobem uvedeným v čl. 2.2.1 této práce.
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5.5.1.1.1.1 VÝZKUMNÁ ČÁST

S ohledem na stanovený cíl práce byla výzkumná část zaměřena na zjištění míry 

kompetencí,  které  jednotliví  zřizovatelé  (obce,  města,  statutární  města,  městské  části 

statutárních  měst)  delegovali  na  ředitele  příspěvkových  organizací  –  základních  škol. 

Výzkum byl realizován jak z pohledu zřizovatelů základních škol, tak z pohledu ředitelů 

základních škol.

6.1  Formulace hypotéz

H1: Kompetence   ředitelů  základních  škol  při  uzavírání  nájemních  smluv  na majetek 

zřizovatele   je  omezena  v závislosti  na  době,  na  kterou  jsou  nájemní  smlouvy 

uzavírány.

H2:  Ředitelé  základních  škol  mohou  sami  rozhodovat  o  pořízení  nového   movitého 

majetku.

H3:  Ředitelé  základních  škol  mohou  sami  rozhodovat  o  použití  investičního  fondu 

organizace.

H4:  Zřizovatelé  jsou  přesvědčeni,  že  kompetence  dané  ředitelům  základních  škol 

k nakládání s majetkem zřizovatele jsou dostačující.

H5: Ředitelé základních škol jsou přesvědčeni, že  při nakládání s majetkem zřizovatele 

jsou jejich kompetence nedostačující a zřizovatelem příliš omezené

H6: Míra kompetencí  daných zřizovateli k nakládání s majetkem zřizovatele svěřeným 

k vlastnímu hospodářskému využití je závislá na  velikosti a typu zřizovatele  – čím 

menší zřizovatel, tím jsou menší i předané kompetence. 
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6.2 Metodika šetření

Výzkumná část  této  bakalářské  práce byla  s ohledem na minimalizaci  časového 

zatížení  respondentů  založena  především  na  výsledcích  zpracovaných  na  základě 

dotazníkové  metody.  Cílem  výzkumného  šetření  bylo  zjistit  současný  stav  předaných 

kompetencí  k nakládání  s majetkem  zřizovatele  a  názory na jejich  dostatečnost  jak ze 

strany ředitelů základních škol, tak ze strany zřizovatelů. Na základě výzkumné sondy pak 

stanovit optimální hranici  rozhodovacích kompetencí k majetku.

6.2.1  Pilotní dotazníky

Byl  zpracován pilotní dotazník pro zřizovatele   základních škol (Příloha A)   a 

pilotní  dotazník  pro  ředitele  základních  škol  (Příloha  B)  s průvodními  dopisy,  které 

objasňovaly  význam  šetření  a  žádost  o  případné  připomínky  k obsahům  dotazníků. 

Dotazníky  obsahovaly  identifikační  tabulku  základní  školy  a  identifikační  tabulku 

zřizovatele a soubor otázek týkající se zkoumané problematiky. Cílem pilotních dotazníků 

bylo odhalit a odstranit nedostatky vytvořených dotazníků, jejich rozsah a srozumitelnost 

otázek. Pilotáž byla provedena v měsíci  září  2006 konzultací se  3  řediteli  plzeňských 

základních škol a zřizovatelem – městskou částí statutárního města Brna. 

6.2.2  Výzkumná sonda

Na základě provedené pilotní sondy byla zpracována konečná podoba dotazníku 

pro zřizovatele základních škol (Příloha D) a průvodního dopisu pro zřizovatele (Příloha 

C),  dotazníku pro ředitele základních škol (Příloha F) a průvodního dopisu pro ředitele 

základních  škol  (Příloha  E).  Průvodní  dopisy  obou  dotazníků   byly  upraveny  a 

objasňovaly  respondentům význam šetření a ujištění, že údaje z dotazníku budou použity 

pouze pro vypracování této bakalářské práce. V obou typech dotazníků byla,   pro větší 

srozumitelnost, oddělena  úvodní identifikační tabulka, přeformulovány otázky  č. 9 a č. 13 

a doplněny otázky č. 25 a č. 26. 
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Do vlastního výzkumu bylo zapojeno 20 zřizovatelů  a 35 základních škol z celé 

České republiky. Zřizovatelé i základní školy byli vybráni tak, aby  vzorek respondentů 

obsahoval   různé  typy   zřizovatelů  –  obec,  město,  statutární  město  a  městskou  část 

statutárního města.   

Tabulka č. 1 Návratnost dotazníků

Údaje Respondenti Vyjádření v %
Počet zadaných dotazníků 

pro zřizovatele 

20 100

Počet  vrácených  dotazníků 

pro zřizovatele 

14 70

Počet  zadaných  dotazníků 

pro ředitele základních škol

35 100

Počet  vrácených  dotazníků 

pro ředitele základních škol

27 77

Komentář k tabulce č. 1 :

Z tabulky vyplývá, že návratnost dotazníků pro zřizovatele  byla 70 %,  pro ředitele 

základních škol 77 %, což lze v dané oblasti považovat za reprezentativní vzorek.
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6.3 Zpracování výsledků výzkumné sondy

6.3.1 Výzkumná sonda zřizovatel - analýza a výklad

6.3.1.1  Identifikační údaje respondentů

Typ zřizovatele

29%

14%
21%

36%
obec 4

m ěs to 2

s tatutární město 3

m ěs tská čás t SM 5

Z identifikačních  údajů  vyplývá,  že   ve  36  %  byla  zřizovatelem městská  část 

statutárního města,  ve 29 % obec,   ve 21 %  statutární město  a ve 14 %  město.

Počet zřizovaných ZŠ

37%

21%
14%

14%

7%
7% 0%

1

2 až 5

6 až 10

11 až 15

16 až 20

21 až 25

více

Z identifikačních  údajů  vyplývá,  že  z oslovených   zřizovatelů  37  %  zřizuje  1 

základní školu, 21 %  zřizuje 2 – 5  základních škol, 14 %  zřizuje 11 – 15 základních škol, 
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rovněž 14 % zřizovatelů   zřizuje   6 – 10 základních škol,   7 % zřizuje 16 – 20  základních 

škol a rovněž  7 % zřizuje  21 – 25 základních škol.

 

Počet obyvatel

22%

7%

22%14%

14%

21%
0% do 500

501 až 1000

1001 až 10 000

10 001 až 50 000

50 001 až 100 000

100 001 - 500 000

více

Z identifikačních  údajů  vyplývá,  že  22  %  oslovených  zřizovatelů  má  do  500 

obyvatel, 7 % zřizovatelů má  501 až 1 000 obyvatel, 22 % zřizovatelů má 1 001 až 10 000 

obyvatel,  14  % zřizovatelů  má  10  001 až  50  000 obyvatel,  rovněž  14  % oslovených 

zřizovatelů má 50 001 až 100 000 obyvatel a 21 % zřizovatelů má 101 000 až 500 000 

obyvatel.
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6.3.1.2 Interpretace poznatků získaných z vybraných ukazatelů výzkumné sondy – zřizovatel

Graf  č. 1 – celkový přehled
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Graf č. 2 

Finanční hranice pro nákup movitého majetku
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Graf  č.  1  potvrdil,  že  určité  kompetence  k nakládání  se svěřeným  majetkem 

zřizovatele  poskytli   ředitelům  základních  škol  všichni  oslovení  zřizovatelé.  Současně 

výzkum potvrdil hypotézu H 1 – u všech zkoumaných zřizovatelů, kteří povolili ředitelům 

rozhodovat o pronájmu movitého majetku a uzavírat nájemní smlouvy,  je tato kompetence 

omezena  v závislosti  na  době,  na  kterou  jsou  nájemní  smlouvy  uzavírány.  Zkoumaní 

zřizovatelé   zmocnili   ředitele   základních  škol   uzavírat  nájemní  smlouvy  na  movitý 

majetek  na  dobu do 1  kalendářního,  případně  školního  roku.  Na delší  dobu schvaluje 

uzavření nájemních smluv u všech zkoumaných zřizovatelů obecní rada. 

Jako  negativní  se  jeví  zjištění,   že  pouze  ve  14  % zřizovatelé  stanovili  ceník 

pronájmu movitého majetku  a v 79 % ponechali tuto kompetenci na ředitelích  základních 

škol. Ceník pronájmu movitého majetku by měl být vždy zřizovatelem stanoven. 

Výzkum rovněž potvrdil  hypotézu H 2 – kompetence  k rozhodování  o pořízení 

nového   movitého  majetku  převedlo  na  ředitele  základních  škol   71  % z dotázaných 

zřizovatelů.  Kompetence je však omezena cenou pořizovaného movitého majetku. 

Z grafu č.  2  vyplývá,  že 11 % zřizovatelů  zmocnilo  ředitele  nakupovat  movitý 

majetek v ceně do 20 tis. Kč, 22 % zřizovatelů v ceně do 50 tis. Kč, 11 % zřizovatelů 

v ceně do 70 tis. Kč, 33 % zřizovatelů v ceně do 100 tis. Kč a 22 % zřizovatelů v ceně nad 

150 tis. Kč. 

Zde  je  nutno  poukázat  na  spodní  hranici  pořizovací  ceny  20  tis.  Kč,  která  je 

v dnešních  cenových  relacích  jistě  nedostačující.  Naopak   alarmující  je,  že   22  % 
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zřizovatelů poskytlo ředitelům možnost nakupovat movitý majetek v pořizovací ceně vyšší 

než 150 tis. Kč za 1 kus.

Také  hypotéza  H  3  byla  výzkumem  potvrzena,  neboť  79  %  dotázaných  zřizovatelů 

převedlo na ředitele kompetence  k rozhodování o využití investičního fondu organizace. 

Potvrzena byla  i hypotéza H 4, neboť všichni zkoumaní   zřizovatelé se domnívají,  že 

kompetence  dané  ředitelům  základních  škol  k nakládání  s majetkem  zřizovatele  jsou 

dostačující. 
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Grafy č. 3 – 6 jsou přehledem předaných kompetencí v závislosti na velikosti zřizovatele

Graf č. 3
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Předané kompetence - zřizovatelé obce - do 1 000 obyvatel
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Předané kompetence - zřizovatelé města - do 50 000 obyvatel
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Předané kompetence - zřizovatelé statutární města - nad 50 000 obyvatel
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Předané kompetence - zřizovatelé městské části SM
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Vyhodnocením   grafů č. 3  - 6  byla potvrzena hypotéza H 6  -  míra kompetencí  

předaných zřizovateli ředitelům základních škol k nakládání s majetkem svěřeným škole 

k jejímu  vlastnímu  hospodářskému  využití  se  liší  podle  velikosti  a  typu   zřizovatele. 

Nejméně  kompetencí  předali  zřizovatelé  obce  s počtem  obyvatel  do  1  000.   Movitý 

majetek  byl  v tomto  případě   svěřen   základním  školám  k vlastnímu  hospodářskému 

využití   pouze    75 % zřizovatelů,  nemovitý majetek  nebyl  svěřen vůbec.  Kompetence 

k pronajímání movitého majetku byly předány ředitelům    50 % zřizovatelů, rovněž tak 

stanovení  ceníku  pronájmu  movitého   majetku.   Kompetence   k vyřazení  nefunkčního 

majetku byly ředitelům  předány 75 % zřizovatelů.   Kompetence k rozhodování o čerpání 

investičního fondu organizace byla předána pouze ve 25 %. Žádné další kompetence tito 

zřizovatelé ředitelům základních škol  nepředali.

 Zde se jeví negativní především skutečnost, že ředitelé nemohou sami rozhodovat 

o čerpání investičního fondu organizace. 

 Rovněž  skupina  zřizovatelů  -   měst   s počtem obyvatel  od  1  001 do  50 000 

kompetence  dané  ředitelům  základních  škol  omezila  zejména  v oblasti   rozhodování 

ředitele  o  pronájmu  nemovitého  majetku  –  kompetence  byly  předány  pouze   50  % 

zřizovatelů,  výpůjčce   svěřeného   majetku   a   rozhodování   ředitele  o  výpůjčce  – 

kompetence  rovněž   předalo  pouze  50  %  zřizovatelů.  Kompetence  k  rozhodování  o 

pronájmu movitého majetku byla předána  100 %  zřizovatelů a kompetence k nákupu 

nového movitého majetku byla ředitelům předána 50 % zřizovatelů.

 Naopak u   zřizovatelů  statutárních  měst  a  městských   částí  statutárních  měst 

s počtem obyvatel od 50 001 výše (zkoumaný vzorek obsahoval zřizovatele s nejvíce 500 

000  obyvateli)  je  míra  kompetencí  daných  ředitelům  základních  škol   velká.  Tito 

zřizovatelé  vesměs  mírně  omezili  kompetence  ředitelů  v oblasti   výpůjčky  svěřeného 

majetku,  částečně  prodeje  nepotřebného  majetku  a   rozhodování  ředitele  o  pronájmu 

nemovitého majetku.

  Důvod lze  hledat  především ve  skutečnosti,  že   zřizovatelé  s velkým počtem 

obyvatel zpravidla zřizují více základních škol  a není možné z administrativního hlediska 

ponechat všechny kompetence na zřizovateli.
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6.3.2  Výzkumná sonda ředitelé základních škol - analýza a výklad

6.3.2.1  Identifikační údaje respondentů

Typ zřizovatele

41%

33%

15%

11%

obec

m ěs to

s tatutární m ěs to

m ěs tská čás t s t.m ěs ta

Z identifikačních  údajů  vyplývá,  že  z oslovených  základních  škol   je  ve  41  % 

zřizovatelem obec, ve  33 %  je zřizovatelem město, v 15 % je zřizovatelem statutární 

město a v  11 %  je zřizovatelem  městská část statutárního města.

Právní subjektivita

33%

56%

11% 0%

do 5 let

6 - 10 let

11 - 15 let

více

Z identifikačních údajů vyplývá, že z oslovených základních škol má 33 % právní 

subjektivitu do 5 let,  56 %  má právní subjektivitu od 6 do 10 let a 11 % oslovených 

základních škol má právní subjektivitu od 11 do 15 let. 
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Ředitel je ve funkci

4%
19%

37%

40%
do 5 let

6 -10let

11 - 15let

více

Z identifikačních údajů vyplynulo, že u 40 % oslovených základních škol je ředitel 

ve funkci do 5 let, u 37 % základních škol je ředitel ve funkci od 6 do 10 let,  u  19 % 

základních škol je ředitel ve funkci od 11  do 15 let a u 4 % oslovených základních škol  je 

ředitel ve funkci více než 15 let.

Počet žáků

4%8%

16%

19%
16%

23%

14%

do 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

více

Z identifikačních  údajů vyplynulo,  že  14  %  zkoumaných  základních  škol   má 

počet žáků do 100, 23 %  základních škol má počet žáků od 101 do 200, 16 % základních 

škol má počet žáků od 201 do 300, 19 % základních škol má počet žáků od 301 do 400, 16 

% základních škol má počet žáků od 401 do 500, 8 % oslovených základních škol má 

počet žáků od 501 do 600   a 4 % základních škol má počet žáků nad 600.
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6.3.2.2  Interpretace poznatků získaných z vybraných ukazatelů výzkumné sondy – ředitelé základních škol

Graf č. 1 – celkový přehled svěřených kompetencí
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Graf č. 2

Finanční hranice pro nákup movitého majetku
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Z grafu č. 1 výzkumné sondy  ředitelů základních škol vyplynuly obdobné  závěry 

jako u výzkumné sondy zřizovatelů  základních  škol.  Hypotéza  H 1 však byla  v tomto 

výzkumu potvrzena pouze částečně, neboť jenom  52 %  zkoumaného vzorku   ředitelů je 

při  rozhodování  o pronájmu movitého majetku  omezeno v závislosti na době, na kterou 

jsou nájemní smlouvy uzavírány. Omezení je dobou trvání nájemní smlouvy 1 kalendářní 

rok. Na delší dobu schvaluje uzavření nájemních smluv u všech zkoumaných základních 

škol rovněž obecní rada. I  zde se jako  negativní jeví zjištění, že pouze ve 22 % zřizovatelé 

stanovili  ceník  pronájmu  movitého  majetku   a  v 75  % ponechali  tuto  kompetenci  na 

ředitelích   základních   škol.  Ceník  pronájmu  movitého  majetku  by  měl  být  vždy 

zřizovatelem stanoven. 

 Hypotéza H 2 byla potvrzena – o pořízení nového movitého majetku může samo 

rozhodovat  81  %  z dotázaných  ředitelů.   Kompetence  je  však   omezena  cenou 

pořizovaného movitého majetku. Z grafu č. 2 vyplývá, že 23 % ředitelů má kompetence 

k nákupu movitého majetku  v ceně do 10 tis.  Kč,  15 % v ceně  do 20 tis.  Kč, 23 % 

ředitelů  v ceně do 50 tis. Kč, 23 %  v ceně do 100 tis. Kč a  15 % ředitelů v ceně do 150 

tis. Kč.

Zde je nutno rovněž poukázat na spodní hranici pořizovací ceny 10 tis. Kč a 20 tis. 

Kč, která je v dnešních cenových relacích jistě nedostačující.

Také hypotéza H 3 byla výzkumem u ředitelů potvrzena,  ředitelé základních škol 

mohou sami rozhodovat o využití investičního fondu organizace v 77 %.  Ve 31 % jsou 
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však omezeni výší čerpání.  Výzkumem ředitelů  základních škol byla rovněž potvrzena 

hypotéza  H 5.    Ředitelé  základních  škol  se  domnívají,  že   při  nakládání  s majetkem 

zřizovatele  jsou jejich kompetence nedostačující  v 63 %.
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Grafy č. 3 – 6 jsou přehledem předaných kompetencí podle  typů zřizovatelů škol

Graf č. 3 – zřizovatelé obce
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Graf č. 4 – zřizovatelé města

Míra předaných kompetencí - zřizovatelé města
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Graf č. 5 – zřizovatelé statutární města

Míra předaných kompetencí - zřizovatelé statutární města
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Graf  č. 6 – zřizovatelé městské části statutárních měst

Míra předaných kompetencí- zřizovatelé městské části statutárních měst
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Z vyhodnocení grafů č. 3 – 6  zkoumaného vzorku ředitelů základních škol  byla 

potvrzena hypotéza H 6 -  míra kompetencí předaných zřizovateli  ředitelům základních 

škol k nakládání s majetkem svěřeným škole k jejímu vlastnímu hospodářskému využití se 

liší  podle  velikosti  a  typu  zřizovatele.  Nejméně  kompetencí  předali  zřizovatelé  obce. 

Nemovitý  majetek  byl  v tomto  případě  svěřen   základním  školám  k vlastnímu 

hospodářskému využití pouze ve 29 %. Kompetence k rozhodování o pronájmu movitého 

majetku byla předána ředitelům pouze ve 40 %, k rozhodování o pronájmu nemovitého 

majetku v 50 % a rozhodování   o čerpání investičního fondu organizace ve 45 %, prodej 

nepotřebného majetku pouze ve 14 % a kompetence k výpůjčce svěřeného majetku byly 

předány pouze v 11 %.

  Rovněž  skupina  ředitelů  základních  škol  s typem  zřizovatele  město  má 

kompetence  omezeny   zejména   v oblasti  rozhodování  o  čerpání  investičního  fondu 

organizace, kompetence byly předány pouze 60 % ředitelů, výpůjčce svěřeného majetku, 

kompetence  byly  předány  pouze  20  %  ředitelů  a  prodeje  nepotřebného  majetku, 

kompetence byly předány 60 % ředitelů.  Z výsledků výzkumné sondy lze konstatovat, že 

zřizovatelé všech typů především omezili  předání kompetencí  k rozhodování o výpůjčce 

svěřeného majetku, nejvíce byla tato kompetence předána u zřizovatelů městských částí 

statutárních měst, a to ve 33 %.

  Další  souhrnné  omezení  kompetencí  je  při  prodeji  nepotřebného  majetku 

zřizovatele. Nejvíce byla tato kompetence rovněž předána u zřizovatelů městských částí 

statutárních měst, a to v 67 %. 

Z realizovaného  výzkumu  ředitelů   základních  škol  rovněž  vyplynulo,  že  míra 

kompetencí předaná  zřizovateli – statutárními městy a městskými částmi statutárních měst 

ředitelům  základních  škol  je   velká.  Důvod  lze  hledat  především  ve  skutečnosti,  že 

zřizovatelé s velkým počtem obyvatel zpravidla zřizují více základních škol  a není možné 

z administrativního hlediska ponechat všechny kompetence na zřizovateli.
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6.4 Srovnání výsledků hypotéz

H1: Kompetence   ředitelů  základních  škol  při  uzavírání  nájemních  smluv  na majetek 

zřizovatele   je  omezena  v závislosti  na  době,  na  kterou  jsou  nájemní  smlouvy 

uzavírány.

Výsledek výzkumu:

v %

výsledky výzkumné 
sondy

smlouvy movitý 
majetek omezení 

dobou

smlouvy nemovitý 
majetek omezení 

dobou

průměr smlouvy 
movitý a nemovitý 
majetek omezení 

dobou
ano ne ano ne ano ne

zřizovatelé 100 0 100 0 100 0
ředitelé ZŠ 48 52 63 37 55,5 44,5

průměr zřizovatelé – ŘŠ 
– smlouvy movitý a 
nemovitý majetek 
omezení dobou 74 26 81,5         18,5 77,75 22,25
zaokrouhleno 74 26 82 19 78 22

Hypotéza H 1 byla potvrzena. Při uzavírání nájemních smluv na majetek zřizovatele jsou 

ředitelé škol omezeni dobou, na kterou jsou smlouvy uzavírány v 78 %.

H2:  Ředitelé  základních  škol  mohou  sami  rozhodovat  o  pořízení  nového   movitého 

majetku.

Výsledek výzkumu:

v %

výsledky výzkumné 
sondy ředitelé rozhodují o pořízení movitého majetku

ano ne
zřizovatelé 71 29
ředitelé ZŠ 81 19

průměr zřizovatelé - ŘŠ 76 24

Hypotéza H 2 byla potvrzena. Ředitelé základních škol mohou sami rozhodovat o nákupu 

movitého majetku v 76 %.
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H3:  Ředitelé  základních  škol  mohou  sami  rozhodovat  o  použití  investičního  fondu 

organizace.

Výsledek výzkumu:

v %

výsledky výzkumné 
sondy ŘŠ sám rozhoduje o použití investičního fondu

ano ne
zřizovatelé 79 21
ředitelé ZŠ 77 23

průměr zřizovatelé – ŘŠ 78 22

Hypotéza H 3 byla potvrzena. Ředitelé základních škol mohou sami rozhodovat o použití 

investičního fondu organizace v 78 %.

H4:  Zřizovatelé  jsou  přesvědčeni,  že  kompetence  dané  ředitelům  základních  škol 

k nakládání s majetkem zřizovatele jsou dostačující.

Výsledek výzkumu:

v %

výsledky výzkumné 
sondy kompetence dané ŘŠ jsou dostačující

ano ne
zřizovatelé 100 0

Hypotéza H 4 byla potvrzena.  Zřizovatelé základních škol  jsou ve 100 % přesvědčeni, že 

kompetence  dané  ředitelům  základních  škol  k nakládání  s majetkem  zřizovatele  jsou 

dostačující.

H5: Ředitelé základních škol jsou přesvědčeni, že  při nakládání s majetkem zřizovatele 

jsou jejich kompetence nedostačující a zřizovatelem příliš omezené.

Výsledek výzkumu:

v %

výsledky výzkumné 
sondy

kompetence dané ŘŠ jsou nedostačující a 
zřizovatelem omezené

ano ne
ředitelé ZŠ 63 27

49



Hypotéza H 5 byla  potvrzena.   Ředitelé  základních škol  se v 63 % domnívají,  že při 

nakládání s majetkem  zřizovatele jsou jejich kompetence nedostačující a zřizovatelem 

omezené. 

H6: Míra kompetencí  daných zřizovateli k nakládání s majetkem zřizovatele svěřeným 

k vlastnímu hospodářskému využití je závislá na  velikosti a typu zřizovatele  – čím 

menší zřizovatel, tím jsou menší i předané kompetence.

Výsledek výzkumu:

Hypotéza  H  6  byla  potvrzena.  Obě  výzkumné  sondy  prokázaly  (viz.  grafy  č.  3  –  6 

výzkum  zřizovatelé  a  grafy  č.  3  –  6  výzkum  ředitelé  základních  škol),  že  nejméně 

kompetencí  k nakládání  s majetkem svěřili  ředitelům základních  škol  zřizovatelé  typu 

obec   s počtem  obyvatel  do  1000.  Naopak  nejvíce  kompetencí  svěřili  ředitelům 

základních  škol   zřizovatelé  typu  městská  část   statutárního  města  a  statutární  město 

s počtem obyvatel od 50 000 výše. 
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7 ZÁVĚR

Výzkumná  sonda  potvrdila  všech  6  hypotéz,  byť  některé  částečně,  ale  určitě. 

Potvrzení hypotézy H 4 ukázalo,  že  oslovení zřizovatelé  nemají  v úmyslu převádět na 

ředitele základních škol další kompetence a jsou přesvědčeni, že stávající kompetence jsou 

dostačující. Současná  míra předaných  kompetencí u zkoumaného vzorku respondentů je 

různá,  někteří  ředitelé  mohou  s majetkem  zřizovatele  disponovat  téměř  bez  omezení, 

zatímco  jiní  mají  pouze  základní  kompetence  a  nemají  svěřený  nemovitý  majetek. 

Zajímavým  zjištěním  je  skutečnost,  že  ředitelé  základních  škol,  jejichž  kompetence 

k nakládání s majetkem zřizovatele jsou minimální, jsou ve 29 % s tímto stavem spokojeni. 

Naopak  ředitelé  základních  škol  zřízených  městskými  částmi  statutárních  měst  se 

stoprocentně domnívají, že jejich kompetence jsou    nedostatečné a zřizovatelé je omezují. 

Přitom výzkumná sonda prokázala značnou míru předaných kompetencí. 

 Zmapování  současného přehledu   kompetencí  delegovaných   různými typy a 

velikostmi zřizovatelů na ředitele základních škol potvrdilo, že stanovení optimální hranice 

rozhodovacích kompetencí ředitelům základních škol k nakládání se svěřeným majetkem 

je z pohledu zřizovatelů  obtížná a dlouhodobá  záležitost,  která je závislá na velikosti 

zřizovatele a druhu svěřeného majetku.  

Stanovení optimální hranice rozhodovacích kompetencí k nakládání se svěřeným 

majetkem je třeba z pohledu zřizovatele  vnímat  jako dlouhodobý proces.  Základem  je 

diskuse  mezi  zřizovateli  a  jednotlivými  řediteli  základních  škol  spojená  s průběžným 

 vyhodnocováním stávající praxe a diagnostikováním kladů či záporů, které současný stav 

přináší.  Proces   posléze  vyústí  v dohodu  vyhovující  oběma  stranám.  Nedostatečnou 

komunikací může docházet k tomu, že se  ředitelé   cítí ukřivděni omezeními zřizovatele, 

ale neuvědomují si, že tato omezení jim vlastně poskytují určitou ochranu při nakládání se 

svěřeným majetkem. Naopak zřizovatelé by si měli  uvědomit, že každý ředitel musí mít 

určité minimální kompetence ke svěřenému majetku, aby s ním mohl hospodařit tak, aby 

byl efektivně a ekonomicky  využíván, chráněn, rozvíjen a zvelebován.

 Zřizovatelům lze proto doporučit, aby kompetence  k   prodeji majetku zřizovatele, 

k  dlouhodobému   pronájmu  zejména   nemovitého  majetku  a   výpůjčce   nemovitého 

majetku  svěřovali  ředitelům základních  škol  po  důkladném rozboru  situace.  V případě 

poskytnutí  těchto  kompetencí  aby  stanovili  jasná  pravidla  a  mechanismy  kontroly. 

Zejména  u  kompetencí  k prodeji  majetku  musí  zřizovatelé  jasně  stanovit  jaký majetek 
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může  organizace  prodávat  a  za  jakých  podmínek.  Pokud  svěří  kompetence 

k prodeji, pronájmu či výpůjčce, musí důsledně kontrolovat, zda základní školy  oznamují 

záměry prodat,  pronajmout či vypůjčit majetek zřizovatele na  úřední desce a tím zamezit 

riziku, že smlouvy uzavřené bez zveřejnění budou  neplatné a bude nutné řešit případy 

neoprávněného obohacení.  Tato povinnost oznámení  na úřední desce  se nevztahuje na 

pronájmy  a výpůjčky majetku na dobu kratší než 30 dnů. Na druhou stranu  by zřizovatelé 

měli ředitelům základních škol vždy  poskytnout   kompetenci k čerpání investičního fondu 

organizace (mohou ji samozřejmě  omezit výší čerpání), nákupu movitého majetku (rovněž 

je  možné  rozumně  omezit  cenou  nakupovaného  majetku).  Tyto  kompetence  musí 

ředitelům základních  škol umožnit,  aby v případě nenadálých   událostí   mohli  pružně 

reagovat  a  nemuseli  čekat  na  schválení  v orgánu  obce  či  města.  Rovněž  tak  by  měli 

zřizovatelé poskytnout ředitelům kompetence k uzavírání krátkodobých nájemních smluv. 

 Na celou problematiku je třeba nahlížet i z pozice ředitelů základních škol. Řada 

ředitelů, především ze škol    malých obcí,  je spokojena s minimálními kompetencemi  a 

všechna zásadní rozhodnutí týkající se majetku chce ponechat v kompetenci zřizovatelů. 

V tomto případě je nutno ze strany zřizovatelů posoudit, zda se ředitel pouze chce vyhnout 

odpovědnosti, či zda velikost školy  a počet nepedagogických zaměstnanců  neumožňuje 

škole zajistit řádnou péči o svěřený majetek.

Poznatky  z této  práce  využiji   v praxi  při  diskusi  s řediteli  základních  škol 

zřizovaných statutárním městem Plzeň  o možnostech rozšíření kompetencí k nakládání se 

svěřeným  majetkem. S ohledem na získané informace od ostatních zřizovatelů  a ředitelů 

základních škol budu moci účinně argumentovat a  obhájit  stávající  rozsah předaných 

kompetencí,  který  lze  v porovnání  s ostatními  zřizovateli  označit  minimálně  za 

srovnatelný, ale spíše za velkorysý.   
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SHRNUTÍ  ZÁKONNÝCH  NOREM  POUŽITÝCH  PŘI 

ZPRACOVÁNÍ  TÉTO  PRÁCE

1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů  

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

pozdějších předpisů

2. Zákon  č.  344/1992  Sb.,  o  katastru  nemovitostí  (katastrální  zákon)  ve  znění 

pozdějších předpisů

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

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

5. Zákon č.  561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha A

DOTAZNÍK PRO  ZŘIZOVATELE  ZÁKLADNÍCH ŠKOL (PILOTNÍ)

Autor dotazníku: Miroslava Chottová

Zřizovatel
školy

obec město statutární 
město

městská část statutárního města

Počet 
zřizovaných 

základních škol

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet obyvatel do 500 501-1000 1001-
10000

10001-
50000

50001-
100000

100001-
500000

více

1. Svěřil zřizovatel  škole k vlastnímu 
hospodářskému využití svůj movitý 

majetek?

ano ne

2. Svěřil zřizovatel škole k vlastnímu 
hospodářskému využití svůj nemovitý 

majetek?

ano ne

3. Má zřizovatel směrnici, která upravuje 
nakládání s movitým majetkem?

ano ne

4. Má zřizovatel směrnici, která  upravuje 
nakládání s nemovitým majetkem?

ano ne

5. Může ředitel školy sám rozhodovat o 
pořízení movitého majetku?

ano ne

6. Pokud ano, je stanovena finanční hranice 
nákupu 1 ks movitého majetku, do které 

může  ředitel rozhodovat?

ano ne

7. Pokud ano, uveďte výši této hranice v tis. 
Kč

8. Může škola pronajímat movitý majetek? ano ne
9. Pokud ano, je nájemní smlouvy oprávněn 

podepisovat ředitel školy?
ano ne

10. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok apod.)?

ano ne

11. Pokud ano, uveďte jak.
12. Může škola pronajímat nemovitý majetek? ano ne
13. Pokud ano, je nájemní smlouvy  oprávněn 

podepisovat ředitel školy?
ano ne

14. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok)?

ano ne

15. Pokud ano, uveďte jak.
16. Hradí zřizovatel škole odpisy movitého a ano ne



nemovitého majetku v plné výši?
17. Pokud ne,  uveďte v jaké výši hradí.
18. Může ředitel rozhodovat sám o použití 

investičního fondu organizace?
ano ne

19. Pokud ne, uveďte, kdo použití investičního 
fondu schvaluje (rada obce, zastupitelstvo 

obce, odbor školství apod.).
20. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 

movitého majetku?
ano ne

21. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

22. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 
nemovitého majetku?

ano ne

23. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

24. Jsou příjmy z pronájmu příjmem školy? ano ne
25. Je vyřazení nefunkčního movitého majetku 

plně v kompetenci ředitele?
ano ne

26. Pokud ne, uveďte kdo o vyřazení movitého 
majetku rozhoduje (rada obce, 

zastupitelstvo obce, odbor školství apod.).
27. Je prodej nepotřebného majetku 

v kompetenci ředitele?
ano ne

28. Pokud ano, uveďte, zda je nějak omezen 
pořizovací cenou prodávaného majetku.

29. Pokud ne, uveďte, kdo prodej nepotřebného 
majetku schvaluje (rada, zastupitelstvo, 

odbor školství, apod.)
30. Domníváte se že jsou kompetence dané 

řediteli zřizovatelem  k nakládání se 
svěřeným majetkem dostačující?

ano ne

31. Domníváte se, že by kompetence dané 
řediteli zřizovatelem měly být větší?

ano ne

32. Pokud ano, uveďte Váš návrh na rozšíření 
kompetencí.

33
.   

Domníváte se, že by kompetence dané 
řediteli k nakládání s majetkem měly být 

menší?

ano ne

34. Pokud ano, uveďte Váš návrh na odebrání 
kompetencí.



Příloha B
DOTAZNÍK PRO  ŘEDITELE(KY) ZÁKLADNÍCH ŠKOL (PILOTNÍ)

Autor dotazníku: Miroslava Chottová

Právní 
subjektivita 

školy

do 5 let 6 -10 let 11 -  15 
let

více

Funkce ředitele 
(ky)

do 5 let 6 -10 let 11 -  15 
let

více

Počet žáků do 100 101-  200 201-300 301- 400 401-500 501-600 více
Zřizovatel 

školy
obec město statutární 

město
městská část 
statutárního 

města

1. Má škola svěřený k vlastnímu 
hospodářskému využití movitý majetek 

zřizovatele?

ano ne

2. Má škola svěřený k vlastnímu 
hospodářskému využití nemovitý majetek 

zřizovatele?

ano ne

3. Je nakládání s movitým majetkem kromě ve 
zřizovací listině  ošetřeno ještě směrnicí 

zřizovatele?

ano ne

4. Je nakládání s nemovitým majetkem kromě 
ve zřizovací listině ošetřeno ještě  směrnicí 

zřizovatele?

ano ne

5. Může ředitel sám rozhodovat o pořízení 
movitého majetku?

ano ne

6. Pokud ano, je stanovena finanční hranice 
nákupu 1 ks movitého majetku, do které 

může  ředitel rozhodovat?

ano ne

7. Pokud ano, uveďte výši této hranice v tis. 
Kč

8. Může škola pronajímat movitý majetek? ano ne
9. Pokud ano, je nájemní smlouvy oprávněn 

podepisovat ředitel školy?
ano ne

10. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok apod.)?

ano ne

11. Pokud ano, uveďte jak.
12. Může škola pronajímat nemovitý majetek? ano ne
13. Pokud ano, je nájemní smlouvy  oprávněn 

podepisovat ředitel školy?
ano ne

14. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok)?

ano ne



15. Pokud ano, uveďte jak.
16. Hradí zřizovatel škole odpisy movitého a 

nemovitého majetku v plné výši?
ano ne

17. Pokud ne,  uveďte v jaké výši hradí.
18. Může ředitel rozhodovat sám o použití 

investičního fondu organizace?
ano ne

19. Pokud ne, uveďte, kdo použití investičního 
fondu schvaluje (rada obce, zastupitelstvo 

obce, odbor školství apod.).
20. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 

movitého majetku?
ano ne

21. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

22. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 
nemovitého majetku?

ano ne

23. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

24. Jsou příjmy z pronájmu majetku příjmem 
školy?

ano ne

25. Je vyřazení nefunkčního movitého majetku 
plně v kompetenci ředitele?

ano ne

26. Pokud ne, uveďte kdo o vyřazení movitého 
majetku rozhoduje (rada obce, 

zastupitelstvo obce, odbor školství apod.).
27. Je prodej nepotřebného majetku 

v kompetenci ředitele školy?
ano ne

28. Pokud ano, uveďte, zda  je nějak omezen 
pořizovací cenou prodávaného majetku.

29. Pokud ne, uveďte, kdo prodej nepotřebného 
majetku schvaluje (rada, zastupitelstvo, 

odbor školství apod.)
30. Domníváte se, že jsou kompetence dané 

řediteli zřizovatelem  k nakládání se 
svěřeným majetkem dostačující?

ano ne

31. Pokud ne, uveďte Váš návrh na rozšíření 
kompetencí.



Příloha C

PRŮVODNÍ DOPIS K DOTAZNÍKU PRO ZŘIZOVATELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vážená paní vedoucí,

Vážený pane vedoucí,

pracuji jako vedoucí oddělení hospodářského řízení škol Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. V současné době studuji bakalářský obor Školský 

management  na  Pedagogické  fakultě  Univerzity  Karlovy  v  Praze.  V souvislosti  s tím 

provádím výzkum v základních školách,   na magistrátech   statutárních měst, městských a 

obecních úřadech. Výzkum bude  podkladem pro vypracování mé bakalářské práce z oboru 

Školský  management  na  PF  UK  v Praze  na  téma  „Stanovení  optimální  hranice 

rozhodovacích  kompetencí ředitelů základních škol  při nakládání se svěřeným majetkem 

z pohledu  zřizovatele“.   Všechny  informace  z dotazníku    budou  použity  pouze  pro 

zpracování  této  práce  a  nikdy  nebude  uveden  konkrétní  subjekt.  Jeho  vyplnění  Vám 

pravděpodobně nezabere více než 15 minut. 

 V případě, že jste se rozhodla (rozhodl) mi být nápomocna (nápomocen), předem 

děkuji za vynaložený čas i námahu a prosím vrátit vyplněný dotazník e-mailem na  el.  

adresu:  chottova@mmp.plzen-city.cz,  případně  maugli@karneval.cz do  konce  října 

2006. 

Velmi si vážím Vaší spolupráce a mnohokrát Vám za ni děkuji.

Miroslava Chottová

vedoucí odd. hospodářského řízení škol

  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

 Magistrátu města Plzně

mailto:maugli@karneval.cz
mailto:chottova@mmp.plzen-city.cz


Příloha D

DOTAZNÍK PRO  ZŘIZOVATELE  ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Autor dotazníku: Miroslava Chottová

Zřizovatel školy obec město statutární 
město

městská část statutárního města

Počet 
zřizovaných 

základních škol

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet obyvatel do 500 501-1000 1001-
10000

10001-
50000

50001-
100000

100001-
500000

více

1. Svěřil zřizovatel  škole k vlastnímu 
hospodářskému využití svůj movitý 

majetek?

ano ne

2. Svěřil zřizovatel škole k vlastnímu 
hospodářskému využití svůj nemovitý 

majetek?

ano ne

3. Má zřizovatel směrnici, která upravuje 
nakládání s movitým majetkem?

ano ne

4. Má zřizovatel směrnici, která  upravuje 
nakládání s nemovitým majetkem?

ano ne

5. Může ředitel školy sám rozhodovat o 
pořízení movitého majetku?

ano ne

6. Pokud ano, je stanovena finanční hranice 
nákupu 1 ks movitého majetku, do které 

může  ředitel rozhodovat?

ano ne

7. Pokud ano, uveďte výši této hranice v tis. 
Kč

8. Může škola pronajímat movitý majetek? ano ne
9. Pokud ano, je o pronájmu   oprávněn 

rozhodovat  ředitel školy?
ano ne

10. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je  nájemní  smlouva uzavřena (např. 

do 1 roku, delší než 1 rok apod.)?

ano ne

11. Pokud ano, uveďte jak.
12. Může škola pronajímat nemovitý majetek? ano ne
13. Pokud ano, je o pronájmu oprávněn 

rozhodovat ředitel školy?
ano ne

14. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok)?

ano ne

15. Pokud ano, uveďte jak.



16. Hradí zřizovatel škole odpisy movitého a 
nemovitého majetku v plné výši?

ano ne

17. Pokud ne,  uveďte v jaké výši hradí.
18. Může ředitel rozhodovat sám o použití 

investičního fondu organizace?
ano ne

19. Pokud ne, uveďte, kdo použití investičního 
fondu schvaluje (rada obce, zastupitelstvo 

obce, odbor školství apod.).
20. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 

movitého majetku?
ano ne

21. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

22. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 
nemovitého majetku?

ano ne

23. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

24. Jsou příjmy z pronájmu příjmem školy? ano ne
25. Může ředitel rozhodnout o výpůjčce 

svěřeného majetku?
ano ne

26
. 

Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena?

ano ne

27. Je vyřazení nefunkčního movitého majetku 
plně v kompetenci ředitele?

ano ne

28. Pokud ne, uveďte kdo o vyřazení movitého 
majetku rozhoduje (rada obce, 

zastupitelstvo obce, odbor školství apod.).
29. Je prodej nepotřebného majetku 

v kompetenci ředitele?
ano ne

30. Pokud ano, uveďte, zda je nějak omezen 
pořizovací cenou prodávaného majetku.

31. Pokud ne, uveďte, kdo prodej nepotřebného 
majetku schvaluje (rada, zastupitelstvo, 

odbor školství, apod.)
32. Domníváte se, že jsou kompetence dané 

řediteli zřizovatelem  k nakládání se 
svěřeným majetkem dostačující?

ano ne

33. Domníváte se, že by kompetence dané 
řediteli zřizovatelem měly být větší?

ano ne

34. Pokud ano, uveďte Váš návrh na rozšíření 
kompetencí.

35
.   

Domníváte se, že by kompetence dané 
řediteli k nakládání s majetkem měly být 

menší?

ano ne

36. Pokud ano, uveďte Váš návrh na odebrání 
kompetencí.



Příloha E

PRŮVODNÍ DOPIS  K DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

pracuji jako vedoucí oddělení hospodářského řízení škol Odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. V současné době studuji bakalářský obor Školský 

management  na  Pedagogické  fakultě  Univerzity  Karlovy  v  Praze.  V souvislosti  s tím 

provádím výzkum v základních školách,   na magistrátech   statutárních měst, městských a 

obecních úřadech.  Dovoluji si obrátit se  na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, 

který bude podkladem pro vypracování mé bakalářské práce z oboru Školský management 

na  PF  UK v Praze  na  téma  „Stanovení  optimální  hranice  rozhodovacích   kompetencí 

ředitelů  základních  škol   při  nakládání  se  svěřeným majetkem z pohledu  zřizovatele“. 

Všechny informace z dotazníku   budou použity pouze pro zpracování této práce a nikdy 

nebude uveden konkrétní subjekt. Jeho vyplnění Vám pravděpodobně nezabere více než 15 

minut. 

V případě, že jste se rozhodla (rozhodl) mi být nápomocna (nápomocen), předem 

děkuji za vynaložený čas i námahu a prosím vrátit vyplněný dotazník  e-mailem na  el. 

adresu:  chottova@mmp.plzen-city.cz,  případně  maugli@karneval.cz do  konce  října 

2006. 

Velmi si vážím Vaší spolupráce a mnohokrát Vám za ni děkuji.

Miroslava Chottová

vedoucí odd. hospodářského řízení škol

  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

 Magistrátu města Plzně

mailto:maugli@karneval.cz
mailto:chottova@mmp.plzen-city.cz


Příloha F
DOTAZNÍK PRO  ŘEDITELE(KY) ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Autor dotazníku : Miroslava Chottová

Zřizovatel školy
(prosím označte 

přísl. 
zřizovatele)

obec město statutární 
město

městská 
část 

statutárního 
města

Právní 
subjektivita 

školy

do 5 let 5 - 10 let 11- 15 let více

Funkce ředitele 
(ky)

do 5 let 5 - 10 let 11-15 let více

Počet žáků do 100 101- 200 201- 300 301- 400 401-500 501-600 více

1. Má škola svěřený k vlastnímu 
hospodářskému využití movitý majetek 

zřizovatele?

ano ne

2. Má škola svěřený k vlastnímu 
hospodářskému využití nemovitý majetek 

zřizovatele?

ano ne

3. Je nakládání s movitým majetkem kromě ve 
zřizovací listině  ošetřeno ještě směrnicí 

zřizovatele?

ano ne

4. Je nakládání s nemovitým majetkem kromě 
ve zřizovací listině ošetřeno ještě  směrnicí 

zřizovatele?

ano ne

5. Může ředitel sám rozhodovat o pořízení 
movitého majetku?

ano ne

6. Pokud ano, je stanovena finanční hranice 
nákupu 1 ks movitého majetku, do které 

může  ředitel rozhodovat?

ano ne

7. Pokud ano, uveďte výši této hranice v tis. 
Kč

8. Může škola pronajímat movitý majetek? ano ne
9. Pokud ano, je o pronájmu oprávněn 

rozhodovat  ředitel školy?
ano ne

10. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok apod.)?

ano ne

11. Pokud ano, uveďte jak.
12. Může škola pronajímat nemovitý majetek? ano ne



13. Pokud ano, je o pronájmu oprávněn 
rozhodovat   ředitel školy?

ano ne

14. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena (např. do 1 

roku, delší než 1 rok)?

ano ne

15. Pokud ano, uveďte jak.
16. Hradí zřizovatel škole odpisy movitého a 

nemovitého majetku v plné výši?
ano ne

17. Pokud ne,  uveďte v jaké výši hradí.
18. Může ředitel rozhodovat sám o použití 

investičního fondu organizace?
ano ne

19. Pokud ne, uveďte, kdo použití investičního 
fondu schvaluje (rada obce, zastupitelstvo 

obce, odbor školství apod.).
20. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 

movitého majetku?
ano ne

21. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

22. Stanovil zřizovatel ceník na pronájem 
nemovitého majetku?

ano ne

23. Pokud ne, je stanovení ceníku v kompetenci 
ředitele školy?

ano ne

24. Jsou příjmy z pronájmu majetku příjmem 
školy?

ano ne

25. Může ředitel rozhodnout o výpůjčce 
svěřeného majetku?

26. Pokud ano, je ředitel omezen dobou, na 
kterou je smlouva uzavřena?

27. Je vyřazení nefunkčního movitého majetku 
plně v kompetenci ředitele

ano ne

28. Pokud ne, uveďte kdo o vyřazení movitého 
majetku rozhoduje (rada obce, 

zastupitelstvo obce, odbor školství apod.)
29. Je prodej nepotřebného majetku 

v kompetenci ředitele školy?
ano ne

30. Pokud ano, uveďte, zda  je nějak omezen 
pořizovací cenou prodávaného majetku.

31. Pokud ne, uveďte, kdo prodej nepotřebného 
majetku schvaluje (rada, zastupitelstvo, 

odbor školství apod.)
32. Domníváte se že jsou kompetence dané 

řediteli zřizovatelem  k nakládání se 
svěřeným majetkem dostačující?

ano ne

33. Pokud ne, uveďte Váš návrh na rozšíření 
kompetencí.
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