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Povinnosti statutárního orgánu PO

statutární orgán školské PO → ředitel

 jmenován na základě konkursu

 zapsán v rejstříku škol a školských zařízení

 zapsán v registru právnických osob - ROS (zapisuje KÚ)

role zástupce statutárního orgánu (ZSO)PO řídí ředitel PO řídí ředitel, 
který je dočasně 
nepřítomen

PO je bez ředitele,
organizaci řídí ZSO 
(ZSO se zapisuje do ROS)

ZSO vykonává ředitelem svěřené 
úkoly a má určeny pravomoci

ZSO vykonává všechny 
povinnosti 
statutárního orgánu



Povinnosti statutárního orgánu PO

 jedná ve všech záležitostech jménem organizace - odpovídá za chod organizace ve 

všech oblastech; 

 jménem organizace rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy (správní 

řízení);

 stanovuje organizační strukturu organizace a podmínky jejího provozu; 

 vydává vnitřní normy; 

 provádí kontrolní činnost;

 v pracovně právních vztazích postupuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a činí veškeré nutné kroky vyplývající z nich; plní 

povinnosti vedoucího organizace;  



Povinnosti statutárního orgánu PO

 v souladu se školským zákonem rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se 

poskytování vzdělávání a školských služeb
 odpovídá za to, že školy (např. SŠ, VOŠ) a školská zařízení (např. ŠJ, DM) poskytují vzdělávání a 

školské služby v souladu se školským zákonem a příslušným vzdělávacím programem; 

 odpovídá za průběžné vyhodnocování a aktualizaci školních vzdělávacích programů;

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb; 

 vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

 zajišťuje, aby oprávněné osoby byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka;



Povinnosti statutárního orgánu PO

 vykonává přímou pedagogickou činnost v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, a s příslušným 
nařízením vlády (č. 75/2005 Sb.);

 odpovídá za použití finančních prostředků zřizovatele, státního rozpočtu a 
finančních prostředků z jiných zdrojů; 

 pečuje o majetek organizace a vytváří odpovídající podmínky v případě realizace 
akcí reprodukce majetku;

 odpovídá za zajištění provozu všech budov a prostor, ve kterých organizace 
vykonává svou činnost; 

 odpovídá za vedení dokumentace organizace a za její ukládání, skartaci a uložení 
do archivu v souladu se zákonem;



Povinnosti statutárního orgánu PO

 zajišťuje v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do 
školské rady a vytváří podmínky pro činnost školské rady;

 odpovídá za zpracování výroční zprávy o činnosti organizace a 
výroční zprávy o hospodaření organizace;

 odpovídá za zpracování statistických výstupů z organizace pro 
zřizovatele, MŠMT ČR, Českou správu sociálního zabezpečení, 
zdravotní pojišťovny, statistický úřad a další;

 odpovídá za prezentaci organizace v regionu a médiích

Při všech činnostech se řídí zřizovací listinou organizace, příslušnými 
zákony a předpisy, metodickými pokyny zřizovatele a předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.



Zřizovací listina PO je „živý“ dokument

 čl. I

Název (v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení),

sídlo (v souladu s rejstříkem Š/ŠZ a registrem RÚIAN), IČO
 čl. II

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti (v souladu 
s rejstříkem Š/ŠZ)

 čl. III

Označení statutárních orgánů (uvedeno, že ředitel je 
povinen ustanovit ZSO)

 čl. IV

Vymezení majetku (v přílohách)



Zřizovací listina PO je „živý“ dokument

 čl. V

Vymezení majetkových práv a povinností

PO má ke svěřenému majetku (tj. k majetku předanému 

zřizovatelem k hospodaření a k majetku nabytému pro 

zřizovatele zde uvedená práva a povinnosti)

Práva k majetku nevymezená organizaci ve zřizovací listině 

vykonává zřizovatel – RZK, ZZK

 čl. VI

Okruhy doplňkové činnosti povolené zřizovatelem

 Zřizovací listina se mění dodatky



Zlínský kraj & krajský úřad

 působnost samostatná (SP) & přenesená (PP)

 SP: zřizovatel & krajský úřad

 PP: krajský úřad

 jiné postupy rozhodování SP  PP
 schvalování) ve věcech SP – řešit s dostatečným předstihem – harmonogram 

jednání rady a zastupitelstva

 termíny ve věcech státní správy – dané zákony

 kompetence jednotlivých orgánů kraje 
 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

 komunikace statutárního orgánu PO  OŠMS



Zdroje informací od ZK & KÚ

 portál zřizovaných organizací 

 vnitřní normy s působností vůči PO a jejich aktualizace

 přehledy legislativních změn, metodické materiály

 pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

 problematika GDPR (např. informace z kontroly ÚOOÚ na ZŠ, 

stanovisko k vedení údajů o zdravotním stavu žáků ve ŠM aj.)

 registr smluv (dynamický report controllingu zveřejňování 

smluv, doporučené postupy, metodika)

 informace k veřejným zakázkám, NEN apod.

 portál www.zkola.cz

http://www.zkola.cz/


Mimořádné události – postup při informování

 Směrnice SM/44/01/11 

 Co je mimořádná situace u PO:
 Požár u PO se škodou vyšší než 50 tis.

 Evakuace u PO v souvislosti s mimořádnou událostí

 Podezření ze spáchání n. spáchání trestného činu u PO

 Úmrtí n. těžké zranění zaměstnance PO v pracovním procesu

 Zjištění přechovávání v množství větším než malé, výroba, 

šíření, nabízení, zprostředkování, prodávání n. jiný způsob 

opatřování omamných a psychotropních látek n. alkoholu ve 

škole a školském zařízení

 Zjištění závažných forem šikanování ve Š/ŠZ



Mimořádné události – postup při informování

 Úmrtí n. těžké zranění žáka ve Š/ŠZ

 Trestná činnost páchaná na dětech a mládeži

 Postup podle směrnice:
 neprodleně informovat VPO ↔ odd. pro zvláštní úkoly KH

 Ř předá do 3 dnů od vzniku události VPO hlášení, které 

obsahuje:

 místo a čas vzniku MU

 popis MU

 následky (zdravotní, hmotné škody, jiné)

 opatření přijatá ke zmírnění následků

 předpokládaný další vývoj

 Ř do měsíce předá závěrečnou zprávu



Mgr. Lenka Janalíková

Vedoucí odd. organizačního a správního 

OŠMS KÚ ZK

731 555 178, lenka.janalikova@kr-zlinsky.cz

mailto:lenka.janalikova@kr-zlinsky.cz


Dotace na přímé vzdělávací výdaje

• MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, ŠD (peda) – výši dotací stanoví MŠMT

- pedagogové – dle vykázané skutečnosti v P1c-01 do výše PHmax.

- nepedagogové – normativně (ředitelství, odloučená pracoviště,                            
počet tříd)

ZUŠ, VOŠ – stanoví MŠMT normativně v návaznosti na výkony

• Nepedagogové ŠD, školní kluby, DDM,SVČ, stravování, ubytování, SPC, 
pedagogicko-psychologické poradny, DD – financování krajskými normativy v 
návaznosti na výkony



Dotace na přímé vzdělávací výdaje

Dotace poskytovány v rozpisu na závazné ukazatele:

• PLATY

• OON

• Přímé ONIV

• Celkem NIV

• Limit zaměstnanců.



ROZPOČET PŘÍMÝCH VZDĚLÁVACÍCH VÝDAJŮ NA 
ROK 2021

Závazné ukazatele Orientační ukazatele

Limit zam.Titul NIV MP z toho: Odvody 
pojistné

Odvody
ONIV

celkem celkem platy OON FKSP

z MŠMT v UIV 7 710 497 436 5 551 783 972 5 551 783 972 0 1 876 502 983 111 035 679 171 174 802 11 150,36

PO a rezerva 474 389 111 349 842 760 292 327 325 57 515 435 118 246 853 5 846 547 452 951 839,05

Republikovými normativy 986 158 508 718 543 113 718 543 113 0 242 867 572 14 370 862 10 376 961 2 097,05

ÚHRNEM 9 171 045 055 6 620 169 845 6 562 654 410 57 515 435 2 237 617 408 131 253 088 182 004 714 14 086,46



Dotace na přímé vzdělávací výdaje

Pro poskytnutí dotací ve správné výši je podmínkou správné vykazování 
(statistické výkazy, zahajovací výkazy).

Pro poskytnutí podpůrného opatření je podmínkou rovněž jejich správné 
vykázání.

Dotace jsou poskytovány zálohově na 2 měsíce.

Po skončení kalendářního roku se poskytnuté dotace finančně vypořádávají.



Dotace na přímé vzdělávací výdaje

Nejdůležitější právní předpisy:

- Školský zákon č. 561/2004 Sb.

- Směrnice MŠMT č.j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a 
návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a 
obecními úřady s rozšířenou působností

- Vyhláška o krajských normativech č. 310/2018 Sb.

- Metodika MŠMT a krajská metodika k rozpisu rozpočtu.



Ing. Ludmila Heřmanská

Vedoucí odd. rozpočtu a financování školství v 

přenesené působnosti

731 555 177, ludmila.hermanska@kr-zlinsky.cz

mailto:ludmila.hermanska@kr-zlinsky.cz


Fond Zlínského kraje 2022 (sekce MLÁDEŽ A SPORT)

PROGRAMOVÁ PODPORA

• Program MaS01-22 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE
A SPORTU - předpokládaná finanční alokace 4.000.000 Kč;

• Program MaS02-22 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL -
předpokládaná finanční alokace 5.000.000 Kč;

• Program MaS03-22 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU - předpokládaná
finanční alokace 22.500.000 Kč;

• Program MaS06-22 PODPORA SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ŠKOLÁCH - předpokládaná
finanční alokace 1.500.000 Kč;

INDIVIDUÁLNÍ PODPORA

• podpora mimořádných projektů nesplňujících podmínky programové podpory -
předpokládaná finanční alokace 22.500.000 Kč.

• kontaktní osobou je Ing. Tomáš Duda, tel: 577 043 748, email:
tomas.duda@kr-zlinsky.cz.
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Primární prevence
• MŠMT, Odbor základního vzdělávání a mládeže, oddělení základního vzdělávání

(vedoucí oddělení Svatopluk Pohořelý), za prevenci jsou kontaktními osobami
Vladimíra Mikešová a Jana Havlíková, více na:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/obsazeni-useku-1,

• připravuje se Výzva MŠMT ČR k podání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze
státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového
chování;

• metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví na:
https://www.edu.cz/methodology/doporuceni-k-distancni-vyuce-a-dusevnimu-zdravi/
(prozatím neschváleno);

• termín uzavření plánu a výkazu v systému evidence preventivních aktivit (SEPA) za
školní rok 2020/2021 je stanoven do 30. 10. 2021;
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Primární prevence
• RP19-22 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ - celková
předpokládaná finanční alokace 700.000 Kč;

• aktuálně se připravuje XIV. Krajská konference pro ZŠ a SŠ, 15. 12. 2021
ve Zlíně; téma: Podpora duševního zdraví ve školách; lektoři: PhDr. David
Čáp, Ph.D., MUDr. Bc. Daniela Zmeškalová, nabídka preventivních programů
organizací;

• Aktuální informace, připravované akce, legislativa průběžně zveřejňováno
na portálech ZKOLA a na webových stránkách Zlínského kraje;

• kontaktní osobou je krajská školská koordinátorka prevence Mgr. Bc. Šárka
Kostková, tel: 577 043 746, email: sarka.kostkova@kr-zlinsky.cz.
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Organizace soutěží a olympiád

• dotace z MŠMT je určena na podporu okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání, z této podpory se zabezpečuje realizace
okresních a krajských kol předmětových, uměleckých a sportovních soutěží;

• poděkování za spolupráci při organizaci a průběhu jednotlivých kol soutěží
v současné době, zejména při předávání informací, zadání školních kol a
pozvánek do okresních či krajských kol organizátorům školních kol
jednotlivých soutěží;

• kontaktní osobou je Mgr. Radim Sukop, tel: 577 043 744, email:
radim.sukop@kr-zlinsky.cz.

23

mailto:radim.sukop@kr-zlinsky.cz


Mezinárodní spolupráce

• Druhé kolo výzvy Erasmus+ 2021: do 3. 11. 2021 lze podávat žádosti
v aktivitě KA2 (partnerství malého rozsahu) pro školní vzdělávání, odborné
vzdělávání a vzdělávání dospělých;

• Výzva Erasmus+ 2022: vyhlášení se očekává počátkem prosince 2021;

• Fondy EHP vyhlašují novou výzvu: do 16. 2. 2022 lze podávat žádosti
o podporu partnerství mezi českými institucemi a institucemi
z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání;

• kontaktní osobou je Bc. Martina Němcová, tel: 577 043 740, email:
martina.nemcova@kr-zlinsky.cz.
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Kraje pro bezpečný internet 

• cílem projektu je širokou cílovou skupinu, do které mmj. patří i žáci a studenti
a učitelé, naučit zodpovědnému chování v kybersvětě;

• projekt obsahuje e-learningové kurzy, videospoty, soutěžní kvíz (o hodnotné
ceny), pracovní listy (vhodné do výuky) a chytlavá a moderní témata –
kryptoměny, fake news, influenceři, apod.;

• více informací na stránkách www.kpbi.cz;

• kontaktní osobou je Mgr. Radim Sukop, tel: 577 043 744, email:
radim.sukop@kr-zlinsky.cz.
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Krajský parlament dětí a mládeže

• Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje je apolitický samosprávný
orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií nacházejících se ve Zlínském kraji,
prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky
participace v celém kraji již od roku 2005;

• více informací na http://kpdm-zk.cz/;

• kontaktní osobou je Ing. Anna Fenyková, tel: 577 043 757, email:
anna.fenykova@kr-zlinsky.cz.
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Olympiáda dětí a mládeže
• Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž

krajských reprezentací v žákovských a dorosteneckých kategoriích,
sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí
účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní
ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy;

• ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá
jako pořadatele jednotlivé kraje, olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech
a střídá se jejich letní a zimní podoba, první ročník (letní) olympiády proběhl
v roce 2003;

• Zlínský kraj byl pořadatelem zimní ODM 2008 a letní ODM 2013;

• V roce 2022 proběhnou Hry X. letní ODM v Olomouckém kraji, více informací
na https://odm.olympic.cz/2022.
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Ing. Tomáš Duda

Vedoucí odd. mládeže, sportu a RLZ

731 555 158, tomas.duda@kr-zlinsky.cz

mailto:tomas.duda@kr-zlinsky.cz


ROZPOČTOVÝ PROCES NA ROK 2022

•Legislativa: 

- zákon č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona 
č. 24/2017 Sb. konk. § 28a

- zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

•Povinnosti pro PO:

- zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrhu střednědobého výhledu na roky 2023 
- 2024 nejpozději 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání ZZK 
(nejpozději do 28. 11. 2021)

- zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a schváleného střednědobého výhledu 
na roky 2023 – 2024 nejpozději do 30 dnů ode dne jeho schválení  (nejpozději do  12. 
1. 2022)



ROZPOČET NA ROK 2022

•

 vazba na rozpočet předcházejícího roku očištěný o mimořádné náklady (jednorázové 
náklady vynaložené v daném roce např. v souvislosti s realizací investičního záměru či 
jednorázových nákupů nebo oprav)

 návrh rozpočtu sestává z veškerých plánovaných nákladů včetně mzdových nákladů 
příp. licencí Microsoft (licence EES). Mzdové náklady hrazené z MŠMT jsou navrženy 
ve výši současně platných závazných ukazatelů.

navýšení rozpočtu v roce 2022 bude umožněno jen v mimořádných případech v 
případě havárií či jiných neočekávaných nezbytných výdajů. 



PROVOZNÍ ONIV 2022

Pro rok 2022 je k dispozici rozpočet provozních ONIV ve výši        

366 550 800 Kč
První rozpis provozního příspěvku byl rozepsán ve výši 

357 496 000 Kč
Do příjmů rozpočtu kraje byl stanoven odvod z fondů investic ve výši                           

40 500 000 Kč

Dne 13. 12. 2021 je očekáváno schválení rozpočtu ZK na rok 2022 vč. závazných ukazatelů 
pro PO na rok 2022 v ZZK a následně schválení rozpočtu PO v RZK (tentýž den).



VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

•• Změna fondu investic, vyřazení nepotřebného majetku nad 100 tis. Kč –
kontaktovat ŠK – Krajíček, v kopii Radek Novák (nově od 1.10.2021)

•• Navýšení provozních ONIV - kontaktovat ŠK – Krajíček, v kopii metodiky ŠK -
Jelínková, Mrkvanová, Petrůjová (záskok Stuchlíková), Zemanová, Matušů nebo 
Daňová

•• Od 1. 1. 2018 řeší opravy nemovitého majetku, sběr projektových námětů a 
uzavření smluv (nájmy, pachty, výpůjčky) odbor INV – nově zřízené odd. evidence a 
správy majetku – kontaktovat INV - Stašková, v kopii ŠK - Krajíček. 

•• Předložení vypracovaného IZ – kontaktovat ŠK – Radek Novák; INV – Pecha, 
Hospodková, Lukáš; Odbor projektového řízení – Václavíková, Hošek (finanční 
manažer)

•



VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

•• Finanční rozvahy, zaúčtování nákladů či výnosů, navýšení provozní zálohy –
kontaktovat příslušnou metodičku ŠK – Jelínková, Mrkvanová, Petrůjová (záskok 
Stuchlíková), Zemanová, Matušů nebo Daňová



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných 
organizacemi kraje

• Článek 6 - Postup administrace zakázky dle finančního limitu 1 

• (do 200 tis. Kč bez DPH) 

- v pravomoci ředitele,

- průzkum trhu (doporučeny 3 nabídky)

- na základě písemně potvrzené objednávky (od částky 50 tis. Kč bez DPH na 
základě písemné smlouvy – registr smluv)



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných 
organizacemi kraje

• Článek 7 - Postup administrace zakázky dle finančního limitu 2 

• (od 200 tis. Kč bez DPH včetně do 2 mil. resp. do 6 mil. Kč bez DPH včetně)

- v pravomoci ředitele, výzva minimálně 4 dodavatelům, lhůta pro podání nabídek 
musí být minimálně 7 pracovních dnů, výzva k podání nabídky bude elektronicky 
zveřejněna na internetových stránkách organizace, hodnotící komise musí mít min. 
3 členy a stejný počet náhradníků, písemná smlouva, organizace uveřejní 
smlouvu, jejíž hodnota přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně všech příloh, na 
profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných 
organizacemi kraje

• Článek 8 - Postup administrace zakázky dle finančního limitu 3

• (podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky)

• - administruje zadavatel v souladu se zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy, ředitel organizace v průběhu zadávacího řízení podepisuje veškeré 
dokumenty nezbytné k jeho řádnému průběhu.



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku 

- závazné postupy při přípravě a realizaci akcí (projektů) reprodukce majetku ZK o 
celkových nákladech nad 500 tis. Kč (bez DPH)

- postup pro přípravu a realizaci akcí do 500 tis. Kč (bez DPH) je v kompetenci 
vedoucích ŠK

- náklady na přípravnou dokumentaci nesmí překročit 3 % z celkových nákladů akce 
uvedených v SDP, nejvýše však 500 tis. Kč bez DPH. V ostatních případech je 
k pořízení přípravné dokumentace nutný souhlas RZK.



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/73/02/16 Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací 
kraje

- Článek 4 - Prevence vzniku nedobytných pohledávek

- Článek 5 - Vymáhání pohledávek

- Článek 7 - Vyřazení pohledávky pro nedobytnost

- Článek 8 - Prominutí pohledávky (dluhu)



Důležité vnitřní normy

•

•• SM/80/01/14 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací 
Zlínského kraje

• - směrnice upravuje organizaci a postupy při zajištění a přípravě podkladů pro 
schvalování účetních závěrek PO zřízených ZK, jakož i způsob poskytování 
součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování, a to s ohledem na splnění 
zákonných požadavků stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

• Veškeré směrnice jsou dostupné na portálu pro zřizované organizace:

• zo.kr-zlinsky.cz – přístup řeší ŠK – Radek Novák



Ing. Roman Krajíček

Vedoucí odd. rozpočtu a financování v samostatné působnosti

577 043 725, roman.krajicek@kr-zlinsky.cz

mailto:roman.krajicek@kr-zlinsky.cz


Děkuji za pozornost.
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