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SMĚRNICE č. 4/2021 

O doplňkové činnosti školy 

Schválila:   Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.  

Datum účinnosti:  4. ledna 2021 

 

 
 
 
 



Článek 1 
Základní ustanovení 

Tato směrnice je vydána v souladu s § 27 odst. 2 písmeno g) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a s článkem VI. zřizovací listiny 
Základní umělecké školy Litovel, Jungmannova 740 (dále jen „škola“) č. j. 947/2001 ze dne 
29. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků.  

 

Článek 2 
Podmínky realizace doplňkové činnosti 

K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel 
povoluje vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost, a to za těchto podmínek: 

• doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace,  

• doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní,  

• finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

• 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. 

 

Článek 3 
Pronájem věcí movitých 

1. Podle této směrnice se pronajímají věci movité - hudební nástroje a učební pomůcky, které 
škola má ve svém inventáři. Škola může věci movité pronajímat zejména žákům školy, 
prostřednictvím jejich zákonných zástupců 

2. Hudební nástroje a jiné učební pomůcky eviduje a spravuje správce skladu. Ten je předává 
proti podpisu v evidenčních kartách učitelům.  

3. Pronájem hudebního nástroje nebo jiné učební pomůcky organizuje učitel žáka, ve 
zvláštních případech ředitelka školy. Připraví smlouvu o pronájmu věci movité - hudebního 
nástroje nebo jiné učební pomůcky uzavíranou mezi školou a zákonným zástupem žáka ve 
dvou vyhotoveních a předá je k podpisu ředitelce školy. Za školu smlouvu podepisuje ředitelka 
školy a ten, kdo pronájem organizuje. Po podpisu smlouvy zákonným zástupcem žáka předá 
učitel zákonnému zástupci jedno vyhotovení smlouvy a pronajímanou věc, přičemž současně 
seznámí žáka i zákonného zástupce s pravidly zacházení a údržbou. Druhé vyhotovení smlouvy 
předá učitel zástupkyni ředitelky. 

4. Na základě podepsané smlouvy obdrží zákonný zástupce žáka prostřednictvím elektronické 
pošty – e-mailu předpis k úhradě nájemného. Nájemné uhradí na účet školy, případně 
v kanceláři školy. 

5. Účetní školy zaúčtuje nájemné v souladu s platnými předpisy.  

6. Opravy a údržba hudebních nástrojů a učebních pomůcek jsou hrazeny z podstatné části 
z výnosů doplňkové činnosti – pronájmu věcí movitých. Protože vlivem dlouhodobého 
používání hudebních nástrojů a učebních pomůcek dochází po několika letech k potřebě 



nezbytné rozsáhlejší opravy, seřízení a údržbě, nejsou pronajímané movité věci opravovány a 
udržovány každoročně, ale po delším časovém úseku na doporučení učitelů. Z tohoto důvodu 
mohou převyšovat v dotčeném roce náklady na opravu a udržování konkrétní movité věci 
příjmy získané v uvedeném kalendářním roce z pronájmu této věci a k udržení adekvátního 
stavu se použijí prostředky získané z pronájmu jiných movitých věcí, které se v daném roce 
neopravují.  

7. Výše nájemného je u jednotlivých movitých věcí stanovena na 50,- Kč za měsíc, tedy 600,- 
Kč za rok. V ceně pronájmu hudebního nástroje je i příslušenství, které ke konkrétnímu nástroji 
patří. Pronajímané součásti musí být ve smlouvě jednotlivě uvedeny. 

8. Termín úhrady nájemného je konkretizován v předpisu k úhradě nájemného.  

9. Za správný průběh vracení movité věci zodpovídá ten, kdo za školu organizoval pronájem. 
Zajistí vypořádání nájemní smlouvy, překontroluje stav vrácené věci a písemně potvrdí její 
převzetí. Do smlouvy uvede případné zjištěné nedostatky a neprodleně na ně upozorní 
ředitelku školy. V případě vážného poškození movité věci smlouvu nepotvrdí a řešení předá 
ředitelce školy.  

10. O snížení nájmu za pronájem hudebního nástroje může v případech hodných zvláštního 
zřetele, především v případě závažného sociálního znevýhodnění, požádat zákonný zástupce 
žáka písemně ředitelku školy. O snížení nájmu rozhoduje ředitelka a není na něj právní nárok.  

11. Ředitelka školy může na základě písemné žádosti s rodiči dohodnout i jiné termíny platby.  

 

Článek 4 
Pronájem nemovitého majetku 

1. Fyzickým a právnickým osobám mohou být pronajímány na základě smluvního vztahu 
(písemné smlouvy) prostory školy, jako jsou učebny, koncertní sál, a to včetně vnitřního 
vybavení a sociálního zařízení. 

2. Písemná smlouva o pronájmu musí být uzavřena před zahájením pronájmu a podepsána 
kompetentními zástupci obou stran, v případě školy ředitelkou školy. 

3. Částky stanovené za hodinu pronájmu: 

Učebna – na základě dohody obou stran až do výše 125 Kč 
Koncertní sál – na základě dohody obou stran až do výše 400 Kč 

V případě celodenních akcí a v případě pravidelného užívání prostor může být, po dohodě 
obou stran, stanovena paušální částka pro jednotlivého uživatele na celý den nebo celý školní 
rok. 

Cena zahrnuje mimo užívanou plochu také provozní náklady (voda, světlo, topení).  

4. Dobu pronájmu lze sjednat na dobu určitou, a to nejdéle na 1 rok. 

5. Nájemce je povinen řídit se pokyny ředitelky školy, je povinen dodržovat zásady bezpečnosti 
a ochrany zdraví a majetku. 

6. Nájemce je povinen uhradit případné škody na majetku. 

7. V odůvodněných případech může ředitelka školy na základě žádosti udělit žadateli slevu, 
případně celou částku za pronájem prominout. Nájemce však musí uhradit režijní náklady 



(voda, světlo, topení). Výše těchto nákladů bude stanovena individuálně dle charakteru 
pronájmu. 

Článek 5 
Účinnost 

Tato směrnice je vydána na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 4. ledna 2021.  
Směrnice č. 10/2020, o doplňkové činnosti, se tímto dnem zrušuje. 

V Litovli dne 4. 1. 2021     Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D. 
         ředitelka školy 

 

Přílohy:  

Vzorová Nájemní smlouva o pronájmu věci movité - hudebního nástroje nebo jiné učební 
pomůcky 

Vzorová Nájemní smlouva o pronájmu věci nemovité – vnitřních prostor školy 
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Nájemní smlouva 
o pronájmu věci movité – hudebního nástroje nebo jiné učební pomůcky 

uzavřená podle § 2201 a n., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

mezi pronajímatelem: 

 Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 (dále jen „škola“), 
 se sídlem Jungmannova 740, 784 01 Litovel, 
 IČ: 47654325, 
 zastoupená Mgr. Hanou Kaštanovou, Ph.D., ředitelkou školy,  

a nájemcem:  

pan/paní:   ___________________________________________________________________________ , 

 

zákonný zástupce žáka/žákyně:  _____________________________________________________________ , 

 

bytem:  ulice:  _____________________________________________________________________ 

  

 PSČ:  ________________ obec: ________________________________________ , 

 

dne (datum):  ________________________ .  

 

Předmět pronájmu 

 

Pronajímatel pronajímá nájemci movitou věc (název):  ________________________________________ , 

inventární číslo:  __________________________________ , 

s těmito součástmi:  _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ . 

Stručný popis stavu movité věci:  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ . 

 

Doba pronájmu  

 

Pronájem se sjednává na dobu určitou od  _____________________ do______________________.  

Pronajímatel se bude snažit během této doby zakoupit vlastní předmět pronájmu. 

Pronájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel a nájemce jinak. Dohoda 
musí být sjednána písemnou formou.  

Pokud ukončí žák, jehož zákonnému zástupci byla movitá věc touto smlouvou pronajata, vzdělávání ve škole, 
končí doba pronájmu dnem ukončení vzdělávání ve škole.  

 



Sjednané ujednání 

 

Nájemné se sjednává ve výši ________________Kč,- měsíčně, tj. celkem ____________________Kč,- .  

Doba pronájmu se počítá na celé měsíce.  

Nájemce je povinen zaplatit nájemné jednorázově na účet školy nebo v kanceláři školy, a to v termínu určeném 
v předpisu k úhradě nájemného. Tento předpis obdrží nájemce prostřednictvím elektronické pošty.  

 

Obecná ustanovení  

Po celou dobu pronájmu je pronajímaná movitá věc vlastnictvím pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že bez 
písemného souhlasu pronajímatele nepřenechá pronajímanou věc třetí osobě.  

Nájemce se zavazuje, že nebude na pronajímané movité věci provádět žádné úpravy. Pronajímaná movitá věc 
bude vrácena ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a v časovém úseku vymezeném dobou pronájmu.  

Nájemce je povinen o pronajatou movitou věc pečovat, aby nevznikla škoda. Nájemce prohlašuje, že přebírá 
movitou věc v dobrém stavu a že případné poškození, jiné znehodnocení nebo ztrátu uhradí v plném rozsahu 
z vlastních prostředků. 

 

Další ujednání  

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.  

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.  

 

 
Za pronajímatele učitel:   _______________________________________________________ 
       

Za pronajímatele ředitelka školy:  _______________________________________________________ 
        

 

Převzal nájemce:     ______________________________________________________ 
 

V Litovli dne:  ________________________________ 

 

Vrácení věci movité (včetně součástí) 

 

Stav movité věci: ____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ .

  

 
Předal nájemce:     ______________________________________________________ 
        

Převzal učitel:     ______________________________________________________ 
 

V Litovli dne: ___________________________ 
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Nájemní smlouva 
o pronájmu věci nemovité – vnitřních prostor školy 

uzavřená podle § 2201 a n., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

mezi pronajímatelem: 

 Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 (dále jen „škola“), 
 se sídlem Jungmannova 740, 784 01 Litovel, 
 IČ: 47654325, 
 zastoupená Mgr. Hanou Kaštanovou, Ph.D., ředitelkou školy,  

a nájemcem:  

 

 

 

 

 

 

 

Předmět pronájmu 

 

Pronajímatel pronajímá nájemci:  ______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________.  

 

za účelem: _________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Doba pronájmu  

 

Pronájem se sjednává na dobu určitou od  __________________________ do________________________ , 

 

ve dnech: __________________________________________________________________________________ , 

 

v době od ________________________  do _________________________________  . 



 

Pronájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel a nájemce jinak. Dohoda 
musí být sjednána písemnou formou.  

 

Sjednané ujednání 

 

              Nájemné se sjednává ve výši ________________Kč,- na hodinu, tj. celkem ____________________Kč,- .  

 

              Nájemné se sjednává v paušální výši ________________Kč,- . 

 

Nájemce je povinen zaplatit nájemné jednorázově na účet školy č. 50435811/0100 nebo v kanceláři školy, a to 
v termínu do 15 dnů od data podpisu této smlouvy, nejpozději však 1 den před zahájením užívání touto smlouvou 
sjednaných prostor.  

 

Obecná ustanovení  

Po celou dobu pronájmu je pronajímaná nemovitá věc vlastnictvím pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že bez 
písemného souhlasu pronajímatele neposkytne pronajímanou věc k užívání třetí osobě.  

Nájemce se zavazuje, že nebude v užívaných prostorách provádět žádné úpravy. Pronajímané prostory budou 
vráceny ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení a v časovém úseku vymezeném dobou pronájmu.  

Nájemce je povinen o pronajaté prostory pečovat, aby nevznikla škoda. Nájemce zajistí, aby se všechny 
zúčastněné osoby do pronajímaných prostor přezouvaly. Nájemce prohlašuje, že přebírá prostory v dobrém 
stavu a že případné poškození, jiné znehodnocení nebo ztrátu uhradí v plném rozsahu z vlastních prostředků. 

 

Další ujednání  

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.  

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.  

 

 
Za pronajímatele:    _______________________________________________________ 
      jméno a příjmení, podpis  

 
Převzal nájemce:     ______________________________________________________ 
      jméno a příjmení, podpis  

 

 

V Litovli dne:  


