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1 VNITŘNÍ KONTROLA
1.1 OBLIGATORNÍ A FAKULTATIVNÍ VNITŘNÍ KONTROLA
1) Obligatorní vnitřní kontrola
Jako obligatorní (závaznou, povinnou) vnitřní kontrolu, můžeme nazývat každou kontrolu,
kterou škole ukládá některý ze závazných právních předpisů. Její nevykonávání nebo
nekvalitní vykonávání může být při vnější kontrole provedené v organizaci kvalifikováno jako
porušování závazných právních předpisů se všemi negativními důsledky pro školu a pro toho,
kdo za ni nese zodpovědnost – tedy pro ředitele školy.
2) Fakultativní vnitřní kontrola
To co je v rámci vnitřní kontroly kontrolováno, aniž to jako povinnost ukládá nějaký právní
předpis, lze označit za kontrolu fakultativní (nepovinnou).
Ne vždy to, co kontrolovat musíme, je také to, co kontrolovat potřebujeme. Přesto ale (a to už při
plánování naší kontrolní činnosti) nikdy nezapomeňme na nic, co spadá pod obligatorní kontrolu!
Teprve až v „druhém sledu“ se zaměřujme na fakultativní kontrolu, a to jen na to nejpodstatnější, co
pro efektivní řízení kontrolovat potřebujeme. Určeme si priority.
Doporučujeme ředitelům, aby se podle tohoto pravidla řídili, i kdyby se jim v některých případech
mohlo zdát, že odporuje manažerskému sloganu „o dělání správných věcí - namísto dělání věcí
správně“. Je velmi pravděpodobné, že si tak ušetří mnohé nepříjemnosti (případně i postih), které
s sebou přináší nerespektování závazných právních předpisů.
1.2 SYSTÉM VNITŘNÍ KONTROLY ŠKOLY
Systém vnitřní kontroly ve škole (dále jen vnitřní kontrolní systém) je souhrn všech kontrolních
mechanismů ve škole. Vnitřní kontrolní systém by měl prostupovat celou organizační strukturou školy
a měl by zabezpečovat jak požadavky na výkon vnitřní kontroly ve škole stanovené závaznými
právními předpisy, tak i požadavky, které vyplývají z vnitřních potřeb řízení školy.
Správně fungující systém je ten, který je:
▪ funkční,
▪ účinný,
▪ přiměřený,
▪ stabilní.
Aby mohl systém správně fungovat, je třeba správně:
▪ stanovit pracovní postupy,
▪ rozdělit funkce,
▪ stanovit pravomoci,
▪ stanovit odpovědnost.
Všichni by měli vědět, co mohou a co musí.
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Nezbytnou podmínkou fungování vnitřního kontrolního systému je proto vytvoření, dodržování a
včasné aktualizování vnitřních předpisů (řádů, směrnic), které určují strukturu kontrolního systému a
základní pravidla, která je nutno dodržovat.
Dalšími zásadami, které je třeba dodržovat, aby vnitřní kontrolní systém fungoval, jsou:
▪ koncepčnost a systematičnost (ne nahodilost či nárazovost) kontrolní činnosti,
▪ stanovení konkrétních cílů,
▪ objektivní a pravidelné zjišťování a vyhodnocování výsledků kontroly (rozbory, analýzy),
▪ pravidelné zveřejňování výsledků kontrolní činnosti – upozorňování ostatních na nedostatky
(preventivní, výchovná funkce),
▪ využívání výsledků kontrolní činnosti v řídící práci.
1.3 PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI
Vnitřní kontrola ve škole se řídí plánem, který schvaluje ředitel školy. Plánovaným obdobím bývá
zpravidla školní rok (členěný na jednotlivé měsíce).
Plán kontrol vychází z:
▪ povinností, které ukládají závazné právní předpisy,
▪ povinností, které vyplývají z vnitřních předpisů školy,
▪ povinností, které stanovil zřizovatel (např. přímo ve zřizovací listině),
▪ povinností, které řediteli uložil kontrolní orgán, který ve škole provedl vnější kontrolu,
▪ analýzy současného stavu v jednotlivých klíčových oblastech kontroly,
▪ analýzy výsledků kontrol (vnitřních i vnějších) provedených v uplynulém období,
▪ z požadavků na kontrolu v jednotlivých klíčových oblastech řízení (plánování, organizování,
výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí, kontrola), jedná se zejména o požadavek vytvořit
zpětnou vazbu k plánovaným cílům a záměrům (vyplývajících např. ze strategického plánu
rozvoje školy, z plánu práce školy, plánu činnosti školy atp.).
Plán kontrol obsahuje:
▪ cíle a záměry kontrolní činnosti na plánované období (případně i cíle a záměry jednotlivých
plánovaných kontrol),
▪ předmět(y) kontroly (názvy jednotlivých kontrolních akcí),
▪ časová období stanovená pro provedení jednotlivých kontrol (měsíc, týden, konkrétní termín
atp.),
▪ odpovědnost (jména nebo funkce osob zodpovědných za výkon jednotlivých kontrol),
▪ další údaje (např. odkaz na přísl. vnitřní předpis nebo právní předpis, způsoby provedení
kontrol, termíny vyhodnocení a zveřejnění výsledků kontrolní činnosti apod.).

V plánu je nutno ponechat časovou rezervu na výkon neplánovaných kontrolních akcí a
šetření stížností.
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1.4 ZÁZNAM O PROVEDENÉ KONTROLE
Z kontrolní akce se pořizuje záznam, kterým může být:
▪ protokol,
▪ zpráva,
▪ informace,
▪ zápis.
Kontrolní protokol je „nejoficiálnějším“ výstupním dokumentem z kontroly. Používá se především u
vnější (veřejnosprávní) kontroly. Obsahuje popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a
vyjmenováním právních předpisů, které byly porušeny. U vnitřní kontroly používáme tuto formu
kontrolního výstupu spíše výjimečně (např. v situaci, kdy vedoucí zaměstnanec zjistí u kontrolovaných
podřízených zaměstnanců tak závažné porušení právních předpisů, že lze předpokládat, že toto zjištění
bude mít ještě „soudní dohru“).
Formu protokolu upravuje kontrolní řád. Ten stanovuje taxativně jeho náležitosti, což znamená, že
pokud by chyběla jen jediná předepsaná náležitost, byl by protokol nesprávný.
Kontrolní protokol musí vždy obsahovat:
▪ označení kontrolního orgánu a kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
▪ označení kontrolované osoby, u které byla kontrola vykonána,
▪ místo a čas kontroly,
▪ předmět kontroly,
▪ kontrolní zjištění, které obsahuje skutečnosti zjištěné kontrolou,
▪ označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají,
▪ označení právních předpisů, k jejichž porušení došlo,
▪ podpisy kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
▪ poučení kontrolovaných osob o jejich právu podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5
dnů, případně ve lhůtě delší (§17 kontrolního řádu), pokud tak kontrolující rozhodne.
Další informace se doplňují při předání protokolu kontrolované osobě. Jedná se o:

▪ splnění povinnosti kontrolujícího seznámit kontrolovanou osobu s obsahem
protokolu a předat jí stejnopis protokolu,
▪ podpis kontrolované osoby potvrzující její seznámení s protokolem a převzetí stejnopisu
protokolu,
▪ potvrzení skutečnosti o seznámení kontrolované osoby s protokolem nebo o jejím odmítnutí
seznámit se s kontrolním zjištěním a uvedení data události.
Podpis kontrolované osoby při převzetí kontrolního protokolu a po jejím seznámením se s jeho
obsahem neznamená v žádném případě souhlas kontrolované osoby se zjištěními v něm uvedenými.
Podpisy jsou jen potvrzením formalizovaného postupu a pouze stvrzují, že protokol byl převzat
kontrolovanou osobou a že kontrolovaná osoba byly seznámena s jeho obsahem. Nic víc.
V rámci vnitřní kontroly ve škole budeme (z výše uvedených) zřejmě nejčastěji jako výstup
z kontroly používat formu zápisu. Ať už záznam z vnitřní kontroly nazveme jakkoliv (záznam, zápis,
protokol), vždy dbejme, aby obsahoval následující desatero nejdůležitějších náležitostí:
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▪ kde byla kontrola provedena,
▪ co bylo záměrem (cílem) kontroly,
▪ kdo kontroloval,
▪ kdo byl kontrolován,
▪ kdy byla kontrola provedena,
▪ co bylo předmětem kontroly,
▪ jakým způsobem byla kontrola prováděna,
▪ co bylo při kontrole zjištěno,
▪ jaká opatření kontrolující ukládá (navrhuje),
▪ datum a podpisy kontrolujícího a kontrolovaného.

2 OBLASTI VNITŘNÍ KONTROLY VE ŠKOLE
2.1 FINANČNÍ KONTROLA VE ŠKOLE
Povinnost vydat směrnici o vnitřní finanční kontrole je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvkové organizace jsou pro účely zákona č. 320/2001 Sb., orgánem veřejné správy. Všichni
vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a
odpovědnosti povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému.
Zavádění a řízení finanční kontroly:
▪ organizovat finanční kontrolu tak aby podávala spolehlivé informace o hospodaření,
▪ zajistit kvalifikované pracovníky (bezúhonní, nehrozí střet zájmů),
▪ vyloučit nežádoucí zásahy směřující k ovlivnění zaměstnanců vykonávajících finanční
kontrolu,
▪ určit konkrétní cíle finanční kontroly,
▪ sledovat a vyhodnocovat výsledky finanční kontroly.
Hlavním cílem finanční kontroly je zabezpečit podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné čerpání
prostředků veřejného rozpočtu, zabezpečit dodržování právních předpisů a vnitřních směrnic a zajistit
ochranu proti rizikům. Dalším úkolem je včasné zjištění, vyhodnocení a minimalizace rizik při
provádění činnosti a nakládání s majetkem.
Z hlediska doby provádění se člení na:
▪ předběžnou,
▪ průběžnou a
▪ následnou.
Řídící kontrola – je zajišťována uvnitř organizace
▪ příkazce operace – ředitel školy,
▪ správce rozpočtu – osoba odpovědná za správu rozpočtu organizace,
▪ hlavní účetní – osoba odpovědná za vedení účetnictví.
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Příkazce operace – prověřuje před vznikem závazku nezbytnost nákupu služeb, materiálu, apod.,
dodržování kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
Správce rozpočtu – prověřuje před vznikem závazku dodržení pravidel z pohledu rozpočtové kázně,
porovná podpis příkazce operace s podpisovým vzorem, dodržení rozpočtu školy, oprávněnost této
operace
Hlavní účetní – prověří po vzniku závazku úplnost a náležitosti předaných dokladů dle zákona o
účetnictví, dále soulad podpisů oprávněných osob dle podpisových vzorů.
Interní audit
Interní audit je druhou významnou částí vnitřního kontrolního systému. Je to nezávislé a objektivní
přezkoumávání a vyhodnocování všech činností a systémů v organizaci.
Ze zákona o finanční kontrole jasně vyplývá, že každý orgán veřejné správy, tedy i škola (příspěvková
organizace), má povinnost zřídit útvar interního auditu jako součást svého vnitřního kontrolního
systému. Zároveň ale zákon připouští výjimku z této povinnosti u těch subjektů, kde existuje malá
pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky. Zřizovatel má
právo rozhodnout, že příspěvková organizace nebude interní audit zřizovat a nahradí jej jiným
vhodným způsobem, například kontrolním oddělením obecního úřadu. V běžné praxi se proto interní
audit jako forma finanční kontroly škol zpravidla neprovádí.
2.2 KONTROLA A ÚČETNICTVÍ
Kontrolními prvky účetnictví jsou především:
▪ předvaha,
▪ inventarizace.

1) Předvaha
Předvaha je účetní sestava, pomocí které se ověřuje a kontroluje dodržování podvojnosti účetních
zápisů, ověřuje se číselná shoda celkových obratů syntetických účtů s celkovou částkou všech
zaúčtovaných dokladů za příslušné účetní období a shoda celkových částek zachycených na
analytických účtech.

2) Inventarizace
Inventarizace majetku a závazků se provádí podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků.
Plán inventur
Každý rok se vydává plán inventur, který obsahuje údaje o:
▪ předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur a okamžiku, ke
kterému se zjišťují skutečné stavy,
▪ vzniku a zahájení činností jednotlivých inventarizačních komisí v případě, že tyto okamžiky
nejsou shodné s okamžikem zahájení inventury, kterou inventarizační komise provádí,
▪ ukončení činností jednotlivých inventarizačních komisí v případě, že tento okamžik není
shodný s okamžikem ukončení inventury, kterou inventarizační komise provádí.
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Plán inventur obsahuje dále seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů, které
se sestavují v rozsahu účtových skupin, v rozsahu inventarizačních položek nebo v rozsahu seskupení
inventarizačních položek.
V případě, že okamžik ukončení fyzické inventury hmotného majetku je stanoven před 31.12. běžného
roku nebo po tomto dni, obsahuje plán inventur zdůvodnění tohoto postupu a popis činností, které se
uskuteční v rozdílovém období, včetně postupu při rozdílové inventuře.
V případě, že veškeré nebo některé činnosti při provádění inventarizace jsou zajišťovány
prostřednictvím jiných osob, obsahuje plán inventur i popis zajištění koordinace mezi vybranou účetní
jednotkou a jinou osobou při inventarizaci, zejména při jednotlivých inventurách.
Inventarizační komise
Každý rok jsou zřízeny inventarizační komise a jsou jmenováni jejich členové. Hlavní inventarizační
komise (HIK) řídí a kontroluje činnosti dílčích inventarizačních komisí a sestavuje inventarizační
zprávu. HIK má nejméně pět členů. Dílčí inventarizační komise (DIK) zpracovávají inventurní
soupisy dané plánem inventur. Pro sestavování inventarizačních komisí platí tato pravidla:
▪ inventarizační komise je nejméně dvoučlenná,
▪ fyzické inventury je členem komise vždy pracovník hmotně odpovědný za inventarizovaný
majetek,
▪ u dokladové inventura je členem komice vždy účetní, která účtuje o tomto majetku.
HIK před zahájením inventur zajistí proškolení všech členů inventarizačních komisí.
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis
Inventurní soupis a dodatečný inventurní soupis je vyhotovován v rozsahu
▪ účtové skupiny,
▪ seskupení inventarizačních položek, nebo
▪ jednotlivé inventarizační položky.
Inventarizační identifikátor
Inventarizační identifikátor může být ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, částečně čitelná
nebo nečitelná.
Inventarizačním identifikátorem hmotného majetku může být výrobní číslo nebo jiné označení
výrobcem, dodavatelem nebo jinou osobou, pokud je toto označení nezaměnitelné.
Inventarizačním identifikátorem majetku, který je povinně veden v jiných evidencích, může být
označení v těchto evidencích, pokud je toto označení nezaměnitelné.
Inventarizačním identifikátorem může být také označení, které vybraná účetní jednotka k majetku
připojí.
Pokud vzhledem k charakteru hmotného majetku nelze označení fyzicky připojit k tomuto majetku,
může být označení připojeno k účetnímu záznamu, který popisuje tento majetek nebo jiným způsobem
dokládá jeho existenci.
V případě pohledávek, závazků a v případě nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo
jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, může být
inventarizačním identifikátorem jednoznačné označení, které je uvedeno na účetním záznamu, který
dokládá vznik této inventarizační položky nebo její části nebo který jiným způsobem dokládá jejich
existenci.
V případě druhově určených zásob, které nelze označit způsobem podle odstavců 2 až 6, vybraná
účetní jednotka použije jako inventarizační identifikátor slovní nebo jiné označení.
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Inventarizační identifikátor, který je pro fyzickou osobu částečně čitelný nebo nečitelný, může
vybraná účetní jednotka používat pouze v případě, že zajistí možnost jeho převedení do formy, která je
pro fyzickou osobu čitelná.
Zajištění inventarizačních činností
Všichni zaměstnanci jsou povinni spolupracovat s inventarizačními komisemi a zajistit jim takové
podmínky, aby členové inventarizačních měli přístup k majetku při fyzické kontrole majetku a
poskytnutí dostatečných informací při provádění dokladových inventur, pokud poskytnutí těchto
informací není v rozporu s jinými právními předpisy.
Jsou stanoveny podpisové vzory členů inventarizačních komisí.
Pokud se při inventarizaci zásob, zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady spojené s prodejem
je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se oceňují v účetnictví a v účetní
závěrce touto nižší cenou.
Pokud se při inventarizaci zjistí, že hodnota závazků je vyšší, popřípadě i nižší než jejich výše
v účetnictví, uvádějí se závazky v účetnictví a v účetní závěrce v tomto zjištěném ocenění.
Přebytky se oceňují reprodukční pořizovací cenou.
U pohledávek, které nebudou uhrazeny do 15.1. následujícího roku, se provádí odsouhlasení
pohledávek.
U nemovitého majetku se ověřuje, zda evidence majetku souhlasí s výpisy z listu vlastnictví v katastru
nemovitostí.
Při dokladové inventuře není nutné zjišťovat skutečnosti, které nevyplývají účetních záznamů, ani
z jiných evidencí. Například uvedení povinnosti ověření existence vlastnictví na výpisy z listu
vlastnictví v katastru nemovitostí.
DIK vypracovává inventurní soupisy a ověřuje, zda zjištěné stavy odpovídá stavům vedených
v účetnictví. DIK předají inventurní soupisy a zjištěné inventarizační rozdíly HIK.
HIK provede kontrolu inventurních soupisů a předá účtárně souhrnné zúčtovatelné rozdíly
k zaúčtování.
HIK sestaví inventarizační zprávu a tuto zprávu předloží řediteli školy. HIK spolu se zprávou HIK
předloží také zřizovateli návrh na řešení zjištěných problémů (např. řešení mank a schodků a
požadavků na náhradu škody, jak naložit s nepotřebným majetkem, potřeba oprav majetku atd.)
DIK odpovídají za označení všech části inventarizačních položek nezaměnitelným inventarizačním
identifikátorem pro jejich jednoznačné určení. DIK dále odpovídají za vedení seznamu a popisu
inventarizačních identifikátorů.
HIK před zahájením inventur zajistí proškolení všech členů inventarizačních komisí.
Při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se
stavem v účetnictví využívají DIK evidence tak, aby na základě inventur bylo zjištěno, zda:
▪ všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví,
▪ byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly.
Postup při provádění inventur
V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, je zjišťován skutečný stav
fyzickou inventurou.
Při fyzické inventuře, a to zejména při prvotní inventuře, je základním způsobem zjišťování
skutečného stavu majetku ověření jeho fyzické existence, a to bez ohledu na formu inventarizačního
identifikátoru nebo způsob jeho stanovení, případně jeho připojení. Pokud existují inventarizační
evidence majetku, je také jejich prověření součástí fyzické inventury.
8

poznámka

Pokud je majetek v držení nebo užívání jinou osobou, může se ověřovat jeho existence i jiným
vhodným způsobem, například na základě potvrzení o existenci tohoto majetku osobou, která má tento
majetek v držení nebo užívaní.
V případě, kdy je nemovitý majetek běžně užíván, není nutné ověřovat jeho existenci vizuálně.
Ověřovat vizuálně existenci nemovitého majetku není nutné též v případě, kdy je skutečný stav
prokázán na základě fotografické nebo obdobné dokumentace.
Předmětem fyzické inventury je také skutečný stav majetku, který nemá škola ve vlastnictví nebo
nemá k němu příslušnost hospodaření, ale který se nachází na pozemcích, v budovách nebo jiných
prostorech, které má město ve vlastnictví nebo k nim má příslušnost hospodaření, pokud mohou z této
skutečnosti vznikat pro školu práva nebo povinnosti.
V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných
aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, včetně zaknihovaných
cenných papírů, je zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou.
Při dokladové inventuře je základním způsobem zjišťování skutečného stavu podle odstavce 6)
ověření podle inventarizačních evidencí. Další skutečnosti se prověřují, pokud je to pro zjištění
skutečného stavu nezbytné.

2.3 OBĚH A PŘEZKUŠOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ
K nejčastěji kontrolovaným písemnostem patří oběh a přezkušování účetních dokladů, stanovení
podpisových vzorů zodpovědných osob a archivace dokladů. Škola musí mít zpracovánu směrnici
o oběhu a přezkušování účetních dokladů, jedná se v podstatě o metodický návod, který popisuje
nakládání s účetními doklady od jejich vzniku až po archivaci, případně skartaci.
Nutnost vypracovat tuto směrnici vyplývá z požadavku zákona o účetnictví – vést účetnictví tak, aby
účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Zákon
také definuje náležitosti účetních dokladů (§ 7 odst. 1 a 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).
Ustanovení této směrnice se vztahují na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů ověřujících
provedení hospodářských operací, o nichž se účtuje (§ 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví).
Jedná se o:
▪ Vystavování objednávek;
▪ Přijímání dodavatelských faktur;
▪ Doklady o účtování o platech, odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daně ze
mzdy a srážky;
▪ Doklady o poskytování výdajů při pracovních cestách;
▪ Vystavování odběratelských faktur;
▪ Bankovní výpisy a příkazy k úhradě;
▪ Oběh pokladních dokladů;
▪ Způsob podepisování účetních dokladů a stanovení odpovědných osob.
Účetní doklady a jejich náležitosti
▪ Dodavatelské faktury – objednávky, příjem faktur, ověření správnosti likvidace a placení
faktur;
▪ Doklady k účtování o majetku;
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▪ Doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daně ze
mzdy a srážek mezd;
▪ Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (cestovní náhrady při
tuzemských pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce);
▪ Doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb (tvorbu, používání a hospodaření
s fondem upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb.);
▪ Doklady k účtování jídelny;
▪ Doklady k účtování cenin;
▪ Odběratelské faktury;
▪ Bankovní doklady (bankovními doklady se pro účely této směrnice rozumějí příkazy k
úhradě a výpisy z bankovních účtů);
▪ Pokladní doklady;
▪ Projekčně programová dokumentace.
Podle § 33 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. je účetní jednotka povinna disponovat účetními záznamy,
kterými dokládá formu vedení účetnictví.
Úschova účetních záznamů
Archivace se řídí ustanovením § 31 a § 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví
stanoví obecnou uschovací dobu pro účely účetnictví. Uschovací doba pro účetní doklady včetně
příloh je 5 let následujících po roce, kterého se týkají.
U menších účetních jednotek lze do této směrnice zapracovat například.
▪ seznam používaných účetních knih, symbolů a zkratek - viz § 13 odst. 1,
▪ účtování na podrozvahových účtech,
▪ formu organizace a zaměření vnitroorganizačního účetnictví.
Pokladna
Důležitou součástí kontroly je i činnost s peněžními prostředky v hotovosti. V současné době veškerou
činnost s peněžními prostředky v hotovosti neupravuje žádný jednotný předpis, a to i přes skutečnost,
že manipulace s hotovými penězi a evidence o hotovostních transakcích je mnohem více riziková než
ostatní účetní případy. Z těchto důvodů je vhodné v účetní jednotce řešit problematiku pokladní
hotovosti a způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti vydáním vnitřní směrnice.
Činnost peněžních prostředků v hotovosti může být také zpracována jako součást směrnice o oběhu
účetních dokladů.

2.4 KONTROLA A ROZPOČET ŠKOLY
Jednou z nejdůležitějších oblastí je kontrola rozpočtu školy. Finanční prostředky získává škola ze tří
zdrojů, tomu musí odpovídat i systém kontroly.
1) Zdroje finančních prostředků
Finančními zdroji školy nebo školského zařízení, které podléhají kontrole, jsou:
▪ státní rozpočet,
▪ zřizovatel,
▪ další zdroje:
10

poznámka

úplata za vzdělávání a školské služby,
finanční fondy,
doplňková činnost,
granty a dotace,
peněžní dary,
výnosy z vlastní činnosti.
2) Státní rozpočet
Přímé výdaje
Krajský úřad v přenesené působnosti v souladu s § 161 odst.6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.
rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení
finanční prostředky státního rozpočtu (dále jen „přímé výdaje – přímé NIV“). Obecní úřad obce
s rozšířenou působností zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu
poskytnutých podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT podle § 170 písm.
c) a krajskými normativy a předává je krajskému úřadu. Dle §160 odst.1 písm. c) zákona č. 561/2004
Sb. jsou tyto přímé výdaje určeny na:
▪ platy, náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd,
▪ odměny za pracovní pohotovost,
▪ odměny za práci vykonanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a
odstupné,
▪ úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
▪ úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
▪ příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP),
▪ ostatní náhrady vyplývající z pracovněprávních vztahů,
▪ výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně
postižených,
▪ výdaje na učební pomůcky,
▪ výdaje na školní potřeby a na učebnice,
▪ výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Rozpis přímých výdajů probíhá v souladu se směrnicí MŠMT, kterou jsou stanoveny závazné zásady.
Podle této směrnice postupují krajské úřady, které provedou na příslušný kalendářní rok rozpis
přímých výdajů pro jednotlivé právnické osoby prostřednictvím krajských normativů.
Součástí tohoto rozpisu jsou závazné ukazatele ve struktuře:
▪ Neinvestiční výdaje celkem (NIV celkem);
▪ Limit objemu prostředků na platy;
▪ Limit objemu prostředků na OON (ostatní osobní náklady);
▪ Limit počtu zaměstnanců (Lim).
Jejich porušení za kalendářní rok (z pohledu celoročního vyúčtování) je považováno za porušení
rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Rozvojové programy MŠMT
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V souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje MŠMT rozvojové programy ve vzdělávání
včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu, které umožňuje § 163 odst. 1
téhož zákona.
3) Financování škol zřizovatelem
Školský zákon
Zřizovatel v souladu s § 180 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. zajišťuje výdaje právnických osob
vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které zřizuje, s výjimkou výdajů hrazených
z finančních prostředků státního rozpočtu a z jiných zdrojů. Jedná se především o neinvestiční výdaje,
které jsou tvořeny náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy,
mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které neposkytuje krajský úřad.
Dále § 180 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. umožňuje zřizovateli přispívat na další neinvestiční výdaje
škole nebo školskému zařízení, které zřizuje, jinak hrazené ze státního rozpočtu podle tohoto zákona.
Prozatím byly konstatovány možnosti zajištění financování neinvestičních výdajů. Školy se však
zpravidla neobejdou bez pořízení dlouhodobého hmotného majetku o ceně vyšší než 40 000 Kč (dříve
investiční majetek). A tak i tyto prostředky poskytuje škole podle svých možností zřizovatel.
Obdobně jako krajský úřad, tak i zřizovatel připravuje škole rozpočet pro každý kalendářní rok, který
vychází na straně jedné z jejích požadavků a na straně druhé z možností zřizovatele. Tento rozpočet se
školou či školským zařízením zřizovatel projedná.
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
O financování škol zřizovatelem hovoří také § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Hovoří se zde, že příspěvková organizace hospodaří:
▪ s peněžními prostředky získanými vlastní činností a
▪ s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele,
▪ s prostředky svých fondů,
▪ s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí.
Zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci příspěvek na provoz zpravidla v návaznosti na
výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.
Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
▪ její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel ▪
rozpočtu,
▪ její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo
porušila rozpočtovou kázeň.
Příspěvková organizace se dopustí 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,
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▪ 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.
prosince nekryla ze svého fondu odměn.
Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu ve
výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení rozpočtové
kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.
Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za porušení rozpočtové
kázně na základě písemné žádosti příspěvkové organizace.
Ustanovení odstavců označených kurzívou se nevztahují na porušení rozpočtové kázně při nakládání s
prostředky poskytnutými příspěvkové organizaci z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel ze
státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z
Národního fondu za účelem, aby je na základě svého rozhodnutí poskytnul právnické nebo fyzické
osobě. V takovém případě se postupuje podle § 22.
Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
příspěvkové organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
4) Další zdroje
Úplata za vzdělávání a školské služby
V souladu s § 123 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. lze požadovat úplatu za vzdělávání, které
neposkytuje stupeň vzdělání, a za školské služby, která je příjmem právnické osoby vykonávající
činnost dané školy nebo školského zařízení.
Jedná se o následující úplaty:
▪ za předškolní vzdělávání,
▪ za vzdělávání v základní umělecké škole,
▪ za zájmové vzdělávání v:
domu dětí a mládeže (DDM),
školní družině (ŠD),
školním klubu (ŠK),
▪ za školní stravování.
Podle § 123 odst. 4 školského zákona stanoví výši úplaty ředitel školy nebo školského zařízení. Ten
rovněž rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty zejména v případě dětí nebo žáků se sociálním
znevýhodněním.
K použití prostředků vybraných za úplaty lze uvést, že zákon č. 561/2004 Sb. neupravuje (s výjimkou
pravidel hospodaření školské právnické osoby), jak s tímto příjmem právnická osoba naloží. Proto lze
prostředky vybrané na úplatách použít například i na úhradu nákladů, které jsou jinak hrazeny ze
státního rozpočtu, tzn. také na částečnou úhradu mzdových nákladů.
Finanční fondy
Příspěvková organizace vytváří své peněžní fondy, kterými dle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou:
▪ rezervní fond,
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▪ fond odměn,
▪ investiční fond,
▪ fond kulturních a sociálních potřeb.
Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího.
Doplňková činnost
Podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vydá zřizovatel o
vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která může obsahovat 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 hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.
Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.
Granty a dotační programy
Granty a dotační programy patří mezi další možné finanční zdroje. V souvislosti s jejich využitím je
třeba sledovat oznámení jejich vyhlašovatelů. Jedním z významnějších jsou krajské úřady. Získání
grantu nebo dotačního programu je v současné době pro žadatele poměrně náročná záležitost
spočívající zpravidla nejen ve vypracování projektu, ale i zajištění potřebné spoluúčasti a udržitelnosti
projektu. Zde je žádoucí, aby v případě získání grantu byla zajištěna i potřebná finanční spoluúčast
zřizovatele.
Výnosy z vlastní činnosti
Tuto problematiku řeší § 122 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), kde se za produktivní činnost
považuje ta činnost, která přináší příjem.
S produktivní činností se lze setkat ve:
▪ středních školách,
▪ vyšších odborných školách.
Žákům středních škol a studentům VOŠ je za produktivní práci poskytována odměna.
Peněžní dary
Škola, stejně jako všechny ostatní příspěvkové organizace, může hospodařit s peněžními dary od
fyzických i právnických osob. Ty musí projít jejím účetnictvím a jsou jedním ze zdrojů rezervního
fondu. O poskytnutí peněžního daru vystaví škola dárci potvrzení pro pozdější uplatnění v daňové
oblasti.
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2.5 KONTROLA PERSONÁLNÍ A PLATOVÁ EVIDENCE
Ředitel školy jako zaměstnavatel plně zodpovídá za celou pracovně právní oblast. Rozsah a
obsah publikace nedovoluje, abychom se podrobně věnovali celému tomuto úseku. Proto zde
uvádíme pouze výčet personální a platové evidence, která je pro školu závazná nebo
doporučená.
1) Osobní údaje
▪ žádost uchazeče o zaměstnání,
▪ zápočtový list od předchozího zaměstnavatele,
▪ zaváděcí list,
▪ životopis,
▪ fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání,
▪ doklady o dalším vzdělání,
▪ vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance,
▪ výpis z rejstříku trestů.
2) Smlouvy a dohody
▪ pracovní smlouva a její dodatky, změny (případně dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr),
▪ dohoda o hmotné odpovědnosti, byla-li uzavřena,
▪ dohody o změnách pracovního poměru ( převedení na jinou práci, přeložení...).
3) Pracovní hodnocení
▪ hodnocení zaměstnance,
▪ pokárání, upozornění na nedostatky v práci,
▪ stížnosti zaměstnance a jejich vyřízení.
4) Příjmy a požitky
▪ platový výměr a jeho změny,
▪ prohlášení k dani z příjmů fyzických osob,
▪ mzdový ( platový ) list (podle § 38j zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu),
▪ potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (podle téhož zákona),
▪ výplatní lístek,
▪ evidence příspěvků na zdravotní a sociální pojištění,
▪ evidence jiných pojištění,
▪ evidenční list důchodového zabezpečení,
▪ půjčky a výpomoci (FKSP).
5) Pracovní doba
▪ evidence pracovní doby,
▪ evidence práce přesčas,
▪ evidence nepřítomnosti v práci,
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▪ evidence o dovolené na zotavenou,
▪ případně evidence pracovní pohotovosti a noční práce.

2.6 KONTROLA PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU,
HOSPITACE
1) Hospitační činnost
Hospitační činnost je dána § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (odkazuje na hospitační
činnost pouze nepřímo).
▪ Přímá metoda pozorování pedagogického procesu
▪ Ředitel školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
2) Funkce hospitace
▪ diagnostická (poznáváme pedagogický proces, pracovní styl učitele),
▪ kontrolní (plnění tematických plánů, ŠVP),
▪ výměna zkušeností
3) Formy hospitace
Krátkodobý náhled, celohodinová hospitace, cyklus hospitací, asistence při výuce, ukázková hodina,
hospitace akcí mimo školu (výlet, exkurze, divadelní představení, …)
4) Zásady hospitační činnosti
Negativní vnímání hospitace ze strany učitelů (silný zásah do jejich práce a pedagogických
kompetencí) = všechny zásady hospitační činnosti podřídit tomu, aby hospitace byla vnímána co
nejméně negativně.
5) Hospitace jako součást řízených procesů:
▪ provádět diagnostiku,
▪ plánovat hospitace,
▪ zařazovat aktuální potřeby školy,
▪ zabývat se účinností a využitelností závěrů.
6) Fáze hospitační činnosti
▪ příprava hospitace
▪ pohovor s hospitujícím před hospitací
▪ vlastní hospitace – pozorování
▪ rozbor hospitace
▪ hospitační záznam
7) Obsah pozorování při hospitační činnosti
▪ hygienické podmínky výuky
▪ osobnost učitele
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▪ organizace práce
▪ pomůcky
▪ obsah vyučovací hodiny
▪ kontrola a hodnocení
Je-li právo ředitele náročnost na práci učitele, je povinností ředitele taktní přístup k učiteli.
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