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Vážený pane inženýre,
v odpovědi na Váš dotaz ve věci financování obecních základních škol, který jste na
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslal v elektronické podobě, uvádím:
Úhrada výdajů mezi obcemi se řídí ustanovením § 180 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů. Ustanovení od 1. ledna 2013 zní takto:
"Obec nebo svazek obcí 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; v případě, že školský obvod přesahuje
území jedné obce, zabezpečují výdaje školských zařízení sloužících základní škole v tomto školském
obvodu dotčené obce poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích,
nedojde-li mezi obcemi k jiné dohodě."
V § 180 odst. 1 školského zákona došlo ke změně v souvislosti se změnami
v rozpočtovém určení daní. Nově si obce účastné na dohodě o vytvoření společného školského obvodu
nejsou povinny hradit "výdaje školy a školských zařízení jí sloužících", ale mají povinnost hradit si
"výdaje zařízení sloužících škole". Důvodem je to, že podle nových pravidel rozpočtového určení daní
obdrží obec částku připadající na každého žáka její školy (cca 8000 Kč), včetně žáků z jiných obcí,
rovnou ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní, zatímco obec, která školu nezřizuje,
dostane o to méně.
Na tomto místě je nutno zmínit, že novelizací byl změněn i § 178 školského zákona –
zrušením odst. 6), 7) a 8) došlo k vypuštění povinnosti úhrady neinvestičních výdajů ze strany
domovské obce žáka. Připomínáme, že ani před novelizací nebyla v tomto případě zakotvena
povinnost úhrady neinvestičních výdajů školských zařízení sloužících této základní škole.
Dřívější vzájemné kompenzace výdajů školy mezi obcemi, ať už probíhaly podle
§ 178 odst. 6, nebo podle § 180 odst. 1 školského zákona, jsou tedy nahrazeny rozpočtovým určením
daní. Nové znění § 180 odst. 1 školského zákona samozřejmě nadále dává přednost odlišné dohodě
obcí. To znamená, že povinnost podílu na výdajích školských zařízení sloužících základní škole
vymezená v § 180 odst. 1 školského zákona platí pouze tehdy, nedohodnou-li se dotčené obce jinak.
Z výše uvedeného plyne, že školský zákon zavazuje obec, jež školu nezřizuje, ale jejíž území
spadá do společného školského obvodu, k úhradě výdajů školských zařízení sloužící škole (kupř.
školní jídelny a školní družiny). Úhrada výdajů na činnost školy již tedy není pro výše uvedenou obec
obligatorní, nicméně obce se mohou dohodnout na úhradě těch výdajů, jež nejsou v rámci
rozpočtového určení daní fakticky pokryty.
S pozdravem
Vážený pan
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oddělení legislativně-právní
Svaz měst a obcí České republiky
Kongresové centrum Praha
5. Května 16640/65
140 21 Praha 4

Ing. Petr
Špirhanzl

Digitálně podepsal Ing. Petr
Špirhanzl
DN: c=CZ, cn=Ing. Petr
Špirhanzl, o=Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy,
ou=Skupina II, title=Ředitel
odboru, serialNumber=ICA 10255669
Datum: 2013.10.24 10:59:16
+02'00'

