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I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu
1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jím řízené organizační složky státu Česká
školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum a příspěvkové organizace hospodařily
v roce 2015 podle zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015,
jehož součástí jsou i závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 333. Zákon o státním rozpočtu na rok
2015 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 555 dne
10.12.2014.
Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v resortu školství, mládeže
a tělovýchovy se v roce 2015 řídilo zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
MŠMT splnilo v roce 2015 všechny úkoly vyplývající ze zákona o státním rozpočtu
a dalších právních předpisů, usnesení vlády ČR, pokynů a opatření Ministerstva financí.
Dodrželo všechny závazné rozpočtové ukazatele.
MŠMT zabezpečilo ekonomické náležitosti školského zákona, výdaje na veřejné vysoké
školy a výdaje v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
V průběhu roku 2015 byly postupně ukončovány aktivity OP VK a OP VaVpI. U OP VK
došlo k vyhlášení výzev v oblasti podpory 1.1 – zvyšování kvality ve vzdělávání, které byly
zaměřeny na podporu výuky cizích jazyků (výzva 56 a 57). U OP VaVpI byly vyhlášeny výzvy
v prioritní ose 2 a 3, zaměřené převážně na pořízení přístrojového či informačního vybavení či
na rozšíření a zatraktivnění vzdělávací infrastruktury.
Dne 13.5.2015 byl Evropskou komisí schválen Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen OP VVV). Cílem OP VVV je přispět ke strukturálnímu posunu České
republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na
produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti.
Program tak přispěje k naplnění jedné ze tří priorit Strategie pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění (strategie Evropa 2020), a to prioritě „Inteligentní růst“. Cílem Programu
je zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní
domény relevantní pro inteligentní specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační
strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategii) a její krajské
přílohy. V průběhu 2. pololetí roku 2015 bylo v rámci programu vyhlášeno 8 výzev.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Evropskou komisí
v prosinci 2015 taktéž úspěšně dokončilo takzvané fázování velkých výzkumných projektů
„ELI Beamlines“ a „Udržitelná energetika (SUSEN)“. Ty byly budovány s významným
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přispěním Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Fázování je a administrativně
nesmírně náročný postup, který umožní u dlouhodobých a složitých projektů návazné
financování ze dvou operačních programů. V tomto případě se jedná o finanční krytí
z OP VaVpI (do 31. prosince 2015) a z OP VVV (od 1. ledna 2016). Oba projekty budou
dokončeny do konce roku 2017. Fázování umožní úspěšné dokončení projektů světového
významu a efektivní využití prostředků evropských fondů.
V činnosti ministerstva i ve výsledcích uvedených v závěrečném účtu kapitoly 333 se
odráží i některé zásadní legislativní změny.
1.1.2015 vstoupil v účinnost zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tento právní předpis
novým způsobem upravuje zejména:
– právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,
– organizační věci státní služby,
– služební vztahy státních zaměstnanců,
– odměňování státních zaměstnanců,
– řízení ve věcech služebního poměru,
– organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují
v základním pracovněprávním vztahu.
S implementací tohoto právního předpisu byla spojena celá řada povinností, které museli
dotčení pracovníci zajistit ve velmi krátkých termínech, a to zejména ve mzdové
a personální oblasti. V důsledku implementace služebního zákona došlo rovněž ke změnám
v organizační struktuře ministerstva. V současné chvíli jsou na MŠMT zřízeny dvě pozice
náměstků ministryně. Dále je MŠMT rozděleno do sedmi odborně zaměřených sekcí (sekce
ekonomická, sekce vzdělávání, sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, sekce operačních
programů, sekce sportu a mládeže, sekce legislativy a strategie a sekce majetková), které jsou
vedeny náměstky pro řízení sekcí.
Změněna byla v prosinci 2015 rovněž vyhláška č. 419/2001 Sb. o rozsahu, struktuře
a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu
a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších
předpisů, a to již s účinností pro zpracování závěrečného účtu za rok 2015.
Změny byly provedeny opět i v účetní legislativě a nově byla vydána i vyhláška pro
finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

1.1 Financování v roce 2015
1.1.1 Priority státního rozpočtu
Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2015 pro rozpočet kapitoly 333 byl schválen dne
16.6.2014 usnesením vlády České republiky č. 437 k přípravě státního rozpočtu České
republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017.
Na základě schválených rozpočtových limitů na rok 2015 zpracovalo MŠMT
podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování
návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání a podle doplňujících pokynů
ministra financí, návrh rozpočtu kapitoly.
Usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 22.9.2014 k návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2015 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu
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České republiky na léta 2016 a 2017 byl návrh zákona o státním rozpočtu včetně rozpočtové
dokumentace schválen. V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR byl rozpočet kapitoly 333 dne
10.12.2014 schválen usnesením PSP ČR č. 555 jako součást zákona č. 345/2014 Sb., o státním
rozpočtu České republiky na rok 2015.
Priority současné vlády v oblasti působnosti MŠMT jsou zejména následující:
Předškolní vzdělávání




poskytnutí prostředků obcím na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol
s využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu;
podpora vzniku firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu
a odbornosti učitelů;
zavedení posledního roku předškolního vzdělávání jako povinného;

Kvalita vzdělávání












příprava dlouhodobé strategie rozvoje vzdělávání, ustavení Národní rady pro vzdělávání
jako platformy pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací
soustavy a řešení aktuálních otázek ve školství;
změna systému financování regionálního školství;
obsahová i finanční stabilizace státních maturit, u konkrétních učňovských oborů
zavedení mistrovské zkoušky;
posílení kontroly úrovně vzdělávání včetně kvality základních, středních a vysokých
škol tak, aby ji stát mohl svým občanům garantovat;
využití prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení;
organizování celoživotního vzdělávání především prostřednictvím stávajících škol,
školských a učňovských zařízení;
prosazení opatření, která umožní větší sepětí středního odborného školství s potřebami
trhu práce včetně celoživotního vzdělávání, více praktické výuky u zaměstnavatelů
samotných (prvky tzv. duálního systému), podpora motivace studovat přírodovědné
a technické obory;
podpora zájmového vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže;
podpora jazykového vzdělávání v jazycích důležitých na otevřeném trhu práce;
posílení etické výchovy a formy vzdělávání k aktivnímu občanství na školách;

Dostupnost vzdělávání



garance bezplatného vysokoškolského vzdělání na veřejných a státních vysokých
školách;
zasazení se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve
školních družinách;

Vzdělávání a finanční ohodnocování pedagogických pracovníků




zasazení se o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických
pracovníků podle ekonomických možností státu;
zavedení efektivního kariérního řádu pro učitele a jeho propojení s motivačním
ohodnocením učitelů;
zasazení se o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi ve spolupráci s pedagogickými
fakultami;
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Věda, výzkum, inovace












posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek
umožňujících budování špičkových škol doktorských studií;
usilování o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu
jejich reálného přínosu k rozvoji České republiky a s využitím zahraničních zkušeností
i pozitivních příkladů z praxe, podpora prvků vedoucích ke koncentraci pracovišť
a omezení výhod plynoucích z rozsahu na úkor kvality;
posílení odpovědnosti za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné
prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizont 2020);
podpora mobility výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi
a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména
zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky;
podpora účasti vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady
a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje,
specifické kofinancování;
posílení podpory aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech
studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum;
rozšíření praxe regionálních inovačních center a uplatnění zkušenosti z míst, kde se
osvědčily, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou
nezaměstnanosti;
podpora inovačního podnikání na principech venture kapitálu, vytvoření mechanizmů
pro návrat vložených investic u úspěšných projektů, stejně jako nástrojů pro rychlé
zastavení neúspěšných projektů v pilotní fázi;
transformace Rady pro výzkum, vývoj a inovace;
snížení závislosti základního výzkumu na účelovém financování;

Sport










podpora zdravého životního stylu, navýšení čerpání z fondu prevence zdravotních
pojišťoven na boj s obezitou mládeže;
posílení výchovy ke sportu a zdravému životnímu stylu ve vzdělávacích programech;
motivace k vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci
mimoškolní činnosti;
stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží
a prostředí podporující spolufinancování sportovních činností;
příprava nového zákona o podpoře sportu;
postupné zajištění vícezdrojového financování pro sport ze státního rozpočtu, rozpočtu
krajů, obcí a sponzorských zdrojů;
stanovení kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České
republice;
vytvoření podmínek pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitostí pro
druhou kariéru aktivních sportovců;
podpora občanských sdružení, spolků, neprofesionálních organizací působících
v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentního financování ze státního rozpočtu.

Při hodnocení plnění priorit v kapitole 333 je nutné se zaměřit na oblast vzdělávání,
oddíl 31 a 32 rozpočtové skladby.
V roce 2015 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu
122 534 382,82 tis. Kč, v rozpočtu po změnách 126 451 923,41 tis. Kč, v konečném rozpočtu
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133 401 511,88 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2015 byla vykázána ve výši 128 295 807,58 tis. Kč,
plnění na 101,46 % rozpočtu po změnách a 96,17 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet
se oproti srovnatelnému údaji roku 2014 snížil o 1 711 689,59 tis. Kč, tj. pokles o 1,38 %,
rozpočet po změnách se snížil proti roku 2014 o 645 343,65 tis. Kč, tj. o 0,51 %, konečný
rozpočet se zvýšil proti roku 2014 o 1 520 321,09 tis. Kč, tj. o 1,15 % a skutečnost 2015 byla
vyšší oproti skutečnosti předchozího roku o 3 198 174,50 tis. Kč, tj. 2,56 %, meziroční index
2015/2014 činil 102,56.
V roce 2014 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 124 246 072,41
tis. Kč, v rozpočtu po změnách 127 097 267,06 tis. Kč, v konečném rozpočtu 131 881 190,79
tis. Kč, skutečnost k 31.12.2014 byla vykázána ve výši 125 097 633,08 tis. Kč, plnění na 98,43 %
rozpočtu po změnách a 94,86 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet se oproti
srovnatelnému údaji roku 2013 zvýšil o 2 547 409,43 tis. Kč, tj. nárůst o 2,09 %, rozpočet po
změnách se zvýšil proti roku 2013 o 1 330 834,53 tis. Kč, tj. o 1,06 %, konečný rozpočet se
zvýšil proti roku 2013 o 3 848 098,28 tis. Kč, tj. o 3,01 % a skutečnost 2014 byla vyšší oproti
skutečnosti předchozího roku o 686 145,47 tis. Kč, tj. 0,55 %, meziroční index 2014/2013 činil
100,55.
V roce 2013 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 121 698 663,00
tis. Kč, v rozpočtu po změnách 125 766 432,53 tis. Kč, v konečném rozpočtu 128 033 092,51
tis. Kč, skutečnost k 31.12.2013 byla vykázána ve výši 124 411 487,61 tis. Kč, plnění na 98,92 %
rozpočtu po změnách a 97,17 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet se oproti
srovnatelnému údaji roku 2012 zvýšil o 1 731 422,00 tis. Kč, tj. nárůst o 1,44 %, rozpočet po
změnách se zvýšil proti roku 2012 o 894 539,31 tis. Kč, tj. o 0,72 %, konečný rozpočet se zvýšil
proti roku 2012 o 1 571 084,85 tis. Kč, tj. o 1,24 % a skutečnost 2013 byla vyšší oproti
skutečnosti předchozího roku o 213 864,77 tis. Kč, tj. 0,17 %, meziroční index 2013/2012 činil
100,17.
V roce 2012 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 119 967 241,00
tis. Kč, v rozpočtu po změnách 124 871 893,22 tis. Kč, v konečném rozpočtu 126 462 007,66
tis. Kč, skutečnost k 31.12.2012 byla vykázána ve výši 124 197 622,84 tis. Kč, plnění na
99,46 %. Schválený rozpočet se oproti srovnatelnému údaji roku 2011 zvýšil o 4 459 348,00
tis. Kč, tj. nárůst o 3,86 %, rozpočet po změnách se zvýšil proti roku 2011 o 1 543 169,30 tis.
Kč, tj. o 1,25 %, konečný rozpočet se snížil proti roku 2011 o 1 696 764,44 tis. Kč, tj. pokles
o 1,32 % a skutečnost 2012 byla nižší oproti skutečnosti předchozího roku o 304 442,69 tis. Kč,
tj. 0,24 %, meziroční index 2012/2011 činil 99,76.
V roce 2011 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 115 507 893,00
tis. Kč, v rozpočtu po změnách 123 328 723,92 tis. Kč, v konečném rozpočtu 128 158 772,10
tis. Kč, skutečnost k 31.12.2011 byla vykázána ve výši 124 502 065,53 tis. Kč, plnění na
100,95 %. Schválený rozpočet se zvýšil oproti srovnatelnému údaji roku 2010 o 424 630,00 tis.
Kč, tj. nárůst o 0,37 %, rozpočet po změnách se zvýšil proti roku 2010 o 5 308 793,85 tis. Kč,
tj. o 4,49 % a skutečnost 2010 byla vyšší oproti skutečnosti předchozího roku o 7 406 012,34
tis. Kč, tj. 5,95 %, meziroční index 2011/2010 činil 105,95.
Index 2015/2011 celkových výdajů pro oblast vzdělávání za pětileté období činí ve
schváleném rozpočtu 106,08, v rozpočtu po změnách 102,53 a ve skutečných výdajích 103,05.
Srovnání těchto výdajů pouze za kapitolu 333 není pro hodnocení plnění priorit vlády
v oblasti vzdělávání plně vypovídající, pro zjištění celkových výdajů na vzdělávání v ČR je
nutno zahrnout údaje veřejných rozpočtů včetně výdajů krajů a obcí a ostatních kapitol
v souladu s § 172 školského zákona.
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V roce 2015 se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaměřilo především na
řešení problematiky v následujících oblastech:


Společné vzdělávání – záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně
všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu. Vhodným řešením je možnost úpravy
vzdělávacích výstupů a obsahů vzdělávání ve shodě se skutečnými individuálními
potřebami žáků. Poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016
garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat jejich znevýhodnění.
Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit
ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických
postupů – jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy
v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka. Společné
vzdělávání je jednou z priorit Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.



Reforma financování regionálního školství – reforma má být založena na principu
náhrady určité části sytému stávajících republikových a krajských normativů,
zajišťujících transfer finančních prostředků státního rozpočtu z rozpočtu MŠMT do
rozpočtů jednotlivých krajů a dále do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení
systémem normativů stanovených centrálně z úrovně MŠMT. MŠMT připravuje
zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce ve
vybraných druzích škol a vybraných druzích a typech školských zařízeních zřizovaných
ÚSC.



Profesní rozvoj pedagogických pracovníků – v rámci této priority se MŠMT zaměřuje
na následující prvky:
–

zavedení adaptačního období pro začínající pedagogické pracovníky, které bude
koncipováno v návaznosti na přípravné vzdělávání a s výhledem na celoživotní
učení učitelů, realizováno dle rámcového programu uvádění do profese
a ukončeno administrativně nenáročným atestačním řízením;

–

přijetí koncepce podpory profesního rozvoje učitelů, která bude pojata jako
zastřešující nejen pro běžné programy DVPP, ale i pro další (intenzivnější) formy
– tzn., bude rozšířeno spektrum rozvojových a vzdělávacích forem podpory, které
lze akreditovat (např. mentoring, stáže, stínování, analýzy výuky, studium
a vytváření kazuistik atd.);

–

specifikace standardu učitele – standard učitele bude rámovat celý proces
profesního rozvoje učitelů a jeho podpory. Bude koncipován jako metodický
nástroj pro plánování a vyhodnocování profesního rozvoje učitele;

–

třetí stupeň profesního rozvoje.

1.1.2 Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu kapitoly 333 v roce 2015
Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2015 pro rozpočet kapitoly 333 byl schválen dne
16.6.2014 usnesením vlády České republiky č. 437 k přípravě státního rozpočtu České
republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017.
Usnesením vlády České republiky č. 769 ze dne 22.9.2014 byl návrh zákona o státním
rozpočtu včetně rozpočtové dokumentace upraven a následně vládou schválen.
Usnesením PSP ČR č. 555 ze dne 10. 12. 2014 byl rozpočet kapitoly schválen jako
součást zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.
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Závazné ukazatele pro kapitolu 333 MŠMT byly stanoveny takto:
Příjmy kapitoly celkem

7 187 780,72 tis. Kč

Výdaje kapitoly celkem

135 904 523,42 tis. Kč

Přehled závazných ukazatelů je podrobně uveden v Tabulce č. 2 v příloze.
V průběhu roku 2015 bylo v kapitole 333 provedeno celkem 46 rozpočtových opatření,
která změnila závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů a 8 rozpočtových opatření, která
měnila pouze limity regulace zaměstnanosti (z toho ve 4 případech se jedná pouze o nastavení
limitů v jednotlivých školských úsecích PO po vnitřních úpravách v kompetenci MŠMT).
Z toho:





v oblasti programového financování (EDS/SMVS) bylo realizováno 8 opatření,
v oblasti závazných limitů regulace zaměstnanosti 20 opatření,
v oblasti operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM 10 opatření,
v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5 opatření.

Celková změna výdajů v rozpočtu kapitoly 333 za rok 2015 činila:
V tom: v oblasti běžných výdajů zvýšení rozpočtu
v oblasti kapitálových výdajů zvýšení rozpočtu

+ 3 270 977,16 tis. Kč
+ 2 758 422,90 tis. Kč
+ 512 554,26 tis. Kč

Příjmy byly v roce 2015 navýšeny v rámci souvztažného navýšení příjmů a výdajů
u operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU




+ 1 433 134,70 tis. Kč
+ 1 077 702,97 tis. Kč
+ 1 861,56 tis. Kč

u OP VaVpI
u OP VK
u OP ŽP

Celková změna příjmů činila

+ 2 512 699,23 tis. Kč

Změny rozpočtu kapitoly 333 v průběhu roku 2015
V roce 2015 bylo realizováno 1 rozpočtové opatření na základě usnesení
Rozpočtového výboru PSP ČR č. 362/2015. Jednalo se o navýšení prostředků na platy
zaměstnanců v pracovním poměru na vrub uspořených prostředků na platy státních
zaměstnanců ve vazbě na aplikaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. U průřezového
závazného ukazatele „Platy státních úředníků“ šlo o úpravu v rozsahu nad 10 % finančního
objemu výdajů schváleného rozpočtu.
Rozpočtová opatření se změnou závazných ukazatelů:
a) Převody z kapitoly VPS celkem:

1 142 882,79 tis. Kč

v tom: dle UV č. 27/2015 - MOTO GP 2015
dle UV č. 80/2015 - dotace soukromým školám
dotace pro UK-Český egyptologický ústav
dle UV č. 384/2015 - navýšení odměňování CŠ a SŠ
na platy a příslušenství ve vazbě na systemizaci
dle zákona o státní službě
dle UV č. 748/2015 - navýšení platů o 3 % na listopad
a prosinec 2015
dle UV č. 749/2015 - navýšení na VaVaI u VVŠ

11

10 000,00 tis. Kč
140 000,00 tis. Kč
20 000,00 tis. Kč
58 500,00 tis. Kč
2 985,82 tis. Kč
411 396,96 tis. Kč
500 000,00 tis. Kč

b) Převody z jiných kapitol celkem:

54 510,00 tis. Kč

z toho: z kapitoly ÚV ČR - na VaVaI

46 100,00 tis. Kč

c) Převody do jiných kapitol celkem:

- 439 114,86 tis. Kč
- 208 100,17 tis. Kč
- 148 082,89 tis. Kč

z toho: do kapitoly MO
do kapitoly MV
d) Přesuny v rámci kapitoly 333, z toho zejména:



přesuny z oblasti EDS/SMVS ve výši 128 790,000 tis. Kč do jiných oblastí;
přesuny z oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM ve výši
54 922, 980 tis. Kč do jiných oblastí.

e) Převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb., celkem:

+ 2 512 699,23 tis. Kč

z toho:



souvztažné navýšení příjmů a výdajů OP VaVpI
souvztažné navýšení příjmů a výdajů OP VK

+ 1 056 134,70 tis. Kč
+ 1 454 702,97 tis. Kč

Rozpočtová opatření bez změny závazných ukazatelů:
V roce 2015 byly interními opatřeními přesunuty z kapitálových výdajů do běžných
výdajů prostředky v celkové výši 291 367,27 tis. Kč.
Tabulka č. 1 Specifické ukazatele výdajů kapitoly 333 v seskupení výdajových bloků
v tis. Kč
Výdajový blok

Změna
Skutečnost
Schválený
Rozpočet po
Konečný
rozpočtu
2014
rozpočet 2015
změnách 2015 rozpočet 2015
2015
41 615 726,31 38 718 397,10 1 580 570,93 40 298 968,03 50 630 483,62

Skutečnost
2015

Věda a vysoké školy
44 257 138,93
Výdaje regionálního školství a přímo řízených
87 265 810,40 90 194 342,85 574 081,58 90 768 424,44 90 955 482,49 90 561 775,19
organizací
Podpora činnosti v oblasti mládeže
213 092,59
206 073,00
-975,40
205 097,60
240 849,58
224 649,74
Podpora činnosti v oblasti sportu
3 116 074,78 2 981 136,34 -220 240,60 2 760 895,74 2 787 401,72 2 753 338,21
Výdaje na spolufinancované programy
6 314 486,19 2 188 186,52 1 290 922,53 3 479 109,04 5 758 215,97 4 250 264,11
celkem mimo výzkum, vývoj a inovace
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu
1 521 057,76 1 616 387,61
46 618,12 1 663 005,73 1 831 049,69 1 620 408,54
Celkem výdaje kapitoly 333 MŠMT
140 046 248,03 135 904 523,42 3 270 977,16 139 175 500,57 152 203 483,08 143 667 574,71

Poznámka: Výdajové bloky se dále člení na výdajové okruhy a obsahují výdaje běžné i kapitálové.

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2015 v členění podle
jednotlivých druhů změn uvádí Tabulky č. 13, č. 13a v příloze.
Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2015 uvádí Tabulka č. 14 v příloze.

1.2 Příjmy kapitoly 333
Schválený rozpočet příjmů kapitoly 333 na rok 2015 byl stanoven ve výši 7 187 780,72
tis. Kč v členění: daňové příjmy ve výši 400,00 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 89 552,00 tis.
Kč a přijaté transfery ve výši 7 097 828,72 tis. Kč, v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez
SZP ve výši 7 000 000,00 tis. Kč a příjmy z prostředků finančních mechanizmů 97 828,72 tis.
Kč.
Rozpočet příjmů na rok 2015 byl stanoven oproti rozpočtu 2014 nižší o 5 209 645,95 tis.
Kč.
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V působnosti resortu školství byly rozpočtovány příjmy pro 3 organizační složky státu
v celkové výši 89 952,00 tis. Kč a pro společné financování projektů ČR a EU a ostatní finanční
mechanizmy programovacího období 2007 až 2013 ve výši 7 097 828,72 tis. Kč.
V průběhu roku 2015 byl rozpočtovým opatřením MF navýšen rozpočet příjmů
(a souvztažně i výdajů) o částku 2 512 669,23 tis. Kč, určenou na financování operačních
programů. Rozpočet po změnách tak dosahoval výše 9 700 479, 96 tis. Kč.
Skutečnost celkových příjmů byla vykázána k 31. 12. 2015 ve výši 16 390 063,39 tis. Kč,
v tom: daňové příjmy 258,53 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši
16 163 489,39 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanizmů ve výši 86 706,32 tis. Kč
a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 139 609,16 tis. Kč, což
představuje plnění na 168,96 %. Meziroční index příjmů 2015/2014 celkem činí 69,87. Pokles
celkových příjmů oproti roku 2014 činil 7 067 580,77 tis. Kč. Na celkových skutečně
vykázaných příjmech se negativně projevilo v roce 2015 uplatnění plošných korekcí
u operačních programů – v případě OP VK dosáhly uplatněné plošné korekce v roce 2015 výše
1 169 872,13 tis. Kč. V případě OP VaVpI potom 48 428,23 tis. Kč.
Tabulka č. 2 Příjmy z operačních programů a ostatních zahraničních programů
v tis. Kč
Schválený
Skutečnost
Rozpočet po
Skutečnost
Plnění v
rozpočet
2014
změnách 2015
2015
%
2015
23 326 438,87 7 097 828,72 9 610 527,96 16 250 195,71
169,09

Příjmy ze zahraničních programů celkem
v tom:
OP VK
12 209 675,60 2 000 000,00 3 077 702,97 7 004 194,31
227,58
z toho mimo certifikaci
1 540,37
0,00
x
OP VaVpI
11 090 525,54 5 000 000,00 6 433 134,70 9 153 736,10
142,29
z toho mimo certifikaci
166,72
1 753,91
x
OP LLZ
865,44
0,00
0,00
4 063,67
x
OP VVV
0,00
0,00
0,00
0,00
x
OP ŽP
12 272,48
0,00
1 861,56
0,00
x
Příjmy z prostředků finančních mechanismů
3 992,94
97 828,72
97 828,72
86 706,32
88,63
z toho mimo certifikaci
6,24
21,26
x
Příjmy z prostředků komunitáních programů
9 106,87
1 495,31
x
Poznámka: Příjmy mimo certifikaci zahrnují zejména dobropisy za služby uhrazené v minulých letech, nevyčerpané prostředky
na platy za měsíc prosinec 2014 převedené z depozitního účtu do příjmů a u OP VK rovněž i příjmy od krajů za jimi shledané
porušení rozpočtové kázně v rámci projektů.

Vysoké procento plnění příjmů souvisí s časovým posunem mezi výdejem prostředků
u programů spolufinancovaných ze zahraničí a příjmem prostředků, které kryjí zahraniční podíl.
V roce 2015 byly tak na příjmový účet přijaty prostředky, které byly součástí rozpočtu příjmů
i v minulých letech (kdy naopak nebyly tyto příjmy v důsledku časového posunu naplněny).
Z celkových vykázaných příjmů kapitoly 333 MŠMT ve výši 16 390 063,39 tis. Kč
činily převody z rezervního fondu do příjmů 14 765,51 tis. Kč. Převod do příjmů realizovala
OSS MŠMT ve výši 14 475,51 tis. Kč a OSS VSC ve výši 290,00 tis. Kč (prostředky
z účelového daru).
Příjmy celkem po konsolidaci v roce 2015 (bez vlivu převodů z rezervních fondů
ve výši 14 765,51 tis. Kč) činily 16 375 297,88 tis. Kč, tj. plnění na 168,80 %.
Na výši vykázaných příjmů se nejvyšší mírou podílel vlastní úřad MŠMT s celkovým
objemem příjmů 16 365 769,68 tis. Kč, Česká školní inspekce vykázala příjmy ve výši
23 541,02 tis. Kč a Vysokoškolské sportovní centrum 752,69 tis. Kč.
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Tabulka č. 3 Příjmy státního rozpočtu v členění podle OSS v působnosti MŠMT
v tis. Kč

Organizační Skutečnost
Schválený
Rozpočet po Skutečnost Plnění v
Index
složka státu
2014
rozpočet 2015 změnách 2015
2015
%
2015/2014
Úřad MŠMT 23 355 685,79 7 182 245,65 9 694 944,88 16 365 769,68
168,81
70,07
ČŠI
100 816,24
5 469,08
5 469,08
23 541,02
430,44
23,35
VSC
1 142,13
66,00
66,00
752,69 1 140,43
65,90
Celkem
23 457 644,16 7 187 780,72 9 700 479,96 16 390 063,39
168,96
69,87

Podrobné členění příjmů uvádí Tabulka č. 1, str. 1 - 2 v příloze.
1.2.1 Příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby
Příjmy kapitoly 333 podle druhového třídění rozpočtové skladby (na základě vyhlášky
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů) se
člení na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.
Tabulka č. 4 Příjmy kapitoly v druhovém členění rozpočtové skladby
v tis. Kč
Druh příjmů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
v tom:
NIV převody z Národního fondu
NIV přijaté transfery od krajů
Převod z rezervního fondu
Převod z ostatních vlastních fondů
INV převody z NF
NIV převody přijaté od EU
Příjmy celkem

Skutečnost 2014

Schválený Rozpočet po
rozpočet 2015 změnách 2015

Skutečnost
Index
% plnění
2015
2015/2014

242,13
400,00
400,00
258,53
99 310,58
89 552,00
89 552,00
114 945,58
1 487,75
0,00
0,00
1 431,88
23 356 603,70 7 097 828,72 9 610 527,96 16 273 427,41

64,63
128,36
x
169,33

106,77
115,74
96,24
69,67

13 781 895,70 1 992 328,72 3 070 031,70 8 907 293,85
10 822,48
0,00
0,00
7 222,35
27 801,74
0,00
0,00
14 765,51
2 360,82
0,00
2 538,52
9 533 722,97 5 105 500,00 6 540 496,26 7 339 631,37
0,00
0,00
1 495,31
23 457 644,16 7 187 780,72 9 700 479,96 16 390 063,39

290,14
x
x
x
112,22
x
168,96

64,63
x
53,11
107,53
x
x
69,87

Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 400,00 tis. Kč, rozpočet zůstal beze změn,
skutečnost činila 258,53 tis. Kč. Daňové příjmy kapitoly 333 obsahují správní poplatky, jejichž
členění je následující:








Správní poplatky ve výši 11,5 tis. Kč, které jsou předepisovány podle vyhlášky MŠMT
č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Pro platbu těchto
správních poplatků je též využívána možnost úhrady formou kolků.
Správní poplatky ve výši 130,03 tis. Kč byly uhrazeny v souvislosti s podáváním žádostí
o uznávání pedagogických kvalifikací občanů Evropské unie a některých občanů třetích
zemí v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění
pozdějších předpisů. Výše poplatků je stanovena sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 22 A) a B).
Správní poplatky spojené s přijetím žádosti o povolení výzkumu na lidských
embryonálních buňkách stanovené v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byly přijaty ve výši 2,00 tis. Kč.
Správní poplatky v celkové výši 100,00 tis. Kč, které jsou spojeny s každým přijetím
žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola,
jsou stanoveny v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
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pozdějších předpisů, v položce 22 E). Správní poplatek určený pevnou částkou
ve výši 25 tis. Kč je splatný při přijetí žádosti MŠMT.
Správní poplatky ve výši 15,00 tis. Kč byly uhrazeny v souvislosti s udělováním
a prodlužováním platnosti autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání
v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění
pozdějších předpisů. Výše poplatků je stanovena sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 22 J) a K).

K 31. 12. 2014 činila výše přijatých správních poplatků 242,13 tis. Kč.
K 31. 12. 2013 činila výše přijatých správních poplatků 187,15 tis. Kč.
K 31. 12. 2012 činila výše přijatých správních poplatků 309,09 tis. Kč.
K 31. 12. 2011 činila výše přijatých správních poplatků 1 103,57 tis. Kč.
Nedaňové příjmy v celkové výši 114 945,58 tis. Kč zahrnují:


příjmy z vlastní činnosti (podseskupení položek 211) ve výši 66,39 tis. Kč,



odvody přebytků organizací (podseskupení položek 212) ve výši 276,10 tis. Kč, které
obsahují zejména odvod z prodeje nemovitého majetku DDŠ Chrudim a dále prostředky
přijaté od rušené příspěvkové organizace DDŠ Načeradec (zrušena k 31.12.2014),



příjmy z pronájmu majetku (podseskupení položek 213) v celkové výši 2 057,92 tis. Kč,
v tom: z pronájmu pozemků 36,60 tis. Kč, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2 020,09 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí 1,23 tis. Kč,



výnosy z finančního majetku (podseskupení položek 214) ve výši 2,73 tis. Kč,



přijaté sankční platby (podseskupení položek 221) ve výši 12,61 tis. Kč, kde převážnou
část tvoří pokuty z inspekční činnosti ČŠI,



přijaté vratky transferů a ostatní platby (podseskupení položek 222) ve výši 3 752,83 tis.
Kč,



příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (seskupení položek 23)
v celkové výši 20 776,99 tis. Kč, v tom přijaté pojistné náhrady ve výši 391,32 tis. Kč,
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2 379,39 tis. Kč, které zahrnovaly zejména
vratky ze záloh uhrazených za vodné a stočné a elektrickou energii, ostatní nedaňové
příjmy ve výši 18 006,28 tis. Kč, kde hlavní část ve výši 17 458,41 tis. Kč je tvořena úroky
vygenerovanými na účtech některých příjemců podpory v rámci OP VaVpI převedených
na příjmový účet MŠMT a dále pak zejména refundace nákladů zahraničních cest za rok
2014 (v případě, že nejsou prostředky refundovány do konce roku, ve kterém došlo
k vynaložení prostředků, musí být refundace převedeny do příjmů).



splátky půjčených prostředků (položka 2452) v celkové výši 88 000,00 tis. Kč zahrnují
splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté MU na výstavbu univerzitního kampusu.

Kapitálové příjmy ve výši 1 431,88 tis. Kč zahrnují příjmy z prodeje pozemků (položka
3111) ve výši 355,39 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku (položka 3113)
ve výši 1 076,49 tis. Kč.
Přijaté transfery celkem k 31.12.2015 dosáhly výše 16 273 427,41 tis. Kč, v tom:
neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 8 907 293,85 tis. Kč, neinvestiční transfery
přijaté od krajů ve výši 7 222,35 tis. Kč, převody z ostatních vlastních fondů ve výši 2 538,52
tis. Kč (nedočerpané prostředky na platy za prosinec 2014), převody z rezervních fondů OSS
činily 14 765,51 tis. Kč, neinvestiční převody přijaté od EU činily 1 495,31 tis. Kč (prostředky
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KP EUROSTARS) a investiční převody z NF činily 7 339 631,37 tis. Kč. Přijaté transfery
obsahují i ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí, kde je zaúčtováno přijetí refundace
platu ředitelky Evropské školy v Mnichově, která je zaměstnancem DZS, ve výši 480,50 tis.
Kč.
1.2.2 Příjmy kapitoly 333 v období 2011-2015
Skutečnost celkových příjmů v roce 2015 činila 16 390 063,39 tis. Kč (viz stať 1.2.1).
Tabulka č. 5 Přehled příjmů v druhovém členění v časové řadě 5 let
v tis. Kč
Příjmy
v druhovém
členění
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
z toho z RF
Příjmy celkem
Příjmy po
konsolidaci (- RF)

Skutečné
příjmy 2011

Skutečné
příjmy 2012

Skutečné
příjmy 2013

Skutečné
příjmy 2014

Skutečné
příjmy 2015

1 103,57
112 222,72
1 633,00
5 557 754,08
6 850,20
5 672 713,37

309,09
187,15
242,13
258,53
102 922,84
109 206,75
99 310,58
114 945,58
915,08
257,09
1 487,75
1 431,88
6 977 457,00 15 467 528,25 23 356 603,70 16 273 427,41
2 762,18
22 023,03
27 801,74
14 765,51
7 081 604,01 15 577 179,24 23 457 644,16 16 390 063,39

106,77
115,74
96,24
69,67
53,11
69,87

23,43
102,43
87,68
292,81
215,55
288,93

5 665 863,17

7 078 841,83 15 555 156,21 23 429 842,43 16 375 297,88

69,89

289,02

Index
Index
2015/2014 2015/2011

Výše celkových příjmů v jednotlivých letech je výrazně ovlivněna zapojením MŠMT do
programů spolufinancovaných z Evropské unie.
Skutečnost celkových příjmů v roce 2014 činila 23 457 644,16 tis. Kč, v tom: daňové příjmy
242,13 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 23 313 339,06 tis. Kč, příjmy
z prostředků finančních mechanismů ve výši 3 992,94 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 140 070,04 tis. Kč (v tom převody z RF 27 801,74
tis. Kč), což představuje plnění na 139,88 %. Příjmy celkem po konsolidaci činily
23 429 842,43 tis. Kč.
Skutečnost celkových příjmů v roce 2013 činila 15 577 179,25 tis. Kč, v tom: daňové příjmy
187,15 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 15 424 799,42 tis. Kč a ostatní
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 152 192,67 tis. Kč (v tom převody
z RF 22 023,03 tis. Kč), což představuje plnění na 81,52 %. Příjmy celkem po konsolidaci
činily 15 555 156,22 tis. Kč.
Skutečnost celkových příjmů v roce 2012 činila 7 081 604,00 tis. Kč, v tom: daňové příjmy
309,09 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 6 967 942,81 tis. Kč (z toho
15,00 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů), příjmy z finančních mechanizmů 925,05 tis. Kč
a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 112 427,05 tis. Kč
(v tom mimorozpočtové prostředky 2 747,18 tis. Kč), což představuje plnění na 41,41 %. Příjmy
celkem po konsolidaci činily 7 078 841,83 tis. Kč.
Skutečnost celkových příjmů v roce 2011 byla vykázána ve výši 5 672 713,37 tis. Kč, v tom:
daňové příjmy 1 103,57 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 5 530 204,88
tis. Kč, příjmy z FM EHP/Norska 1 734,82 a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a přijaté transfery celkem 139 670,09 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky 6 850,20 tis.
Kč), což představuje plnění na 33,40 %. Nárůst celkových příjmů oproti roku 2010 činil
4 339 600,27 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci činily 5 665 863,17 tis. Kč.
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1.3 Výdaje kapitoly 333
Rozpočet výdajů celkem byl stanoven zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2015 na částku 135 904 523,42 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními
Ministerstva financí byl upraven na výši 139 175 500,57 tis. Kč. Konečný rozpočet činil
152 203 483,08 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 143 667 574,71 tis. Kč, plnění na 103,23 %
(94,39 % konečného rozpočtu). V čerpání výdajů je zahrnuto použití finančních prostředků
získaných z pojistných náhrad ve výši 177,01 tis. Kč, prostředků rezervního fondu ve výši
6 343,50 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 898 228,77
tis. Kč.
Oproti skutečným výdajům roku 2014 došlo ke zvýšení výdajů o částku 3 621 326,68 tis.
Kč, meziroční index 2015/2014 činí 102,59.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 140 046 248,03 tis. Kč, plnění na 98,28 %,
meziroční index 2014/2013 činil 101,16. V čerpání výdajů bylo zahrnuto použití prostředků
rezervního fondu ve výši 9 362,87 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 7 800 866,30 tis. Kč.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 138 442 836,42 tis. Kč, plnění na 97,80 %,
meziroční index 2013/2012 činil 100,19. V čerpání výdajů bylo zahrnuto použití prostředků
rezervního fondu ve výši 22 022,63 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 5 146 332,66 tis. Kč.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 138 184 480,68 tis. Kč, plnění na 99,02 %,
meziroční index 2012/2011 činil 99,44. V čerpání výdajů bylo zahrnuto použití prostředků
rezervního fondu ve výši 2 058,37 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 6 752 745,10 tis. Kč.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 138 959 133,14 tis. Kč, plnění na 100,94 %,
meziroční index 2011/2010 činil 111,82. V čerpání výdajů bylo zahrnuto použití prostředků
rezervního fondu ve výši 5 417,30 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných
výdajů ve výši 7 562 618,41 tis. Kč.
Celkové výdaje kapitoly 333 v roce 2015 v členění podle seskupení výdajových bloků
jsou uvedeny v Tabulce č. 1 (viz stať 1.1.2).
1.3.1 Běžné výdaje
Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 333 na rok 2015 dosahoval výše
127 542 950,52 tis. Kč, úpravami provedenými v průběhu roku byl zvýšen celkem
o 2 758 422,90 tis. Kč, rozpočet po změnách k 31.12.2015 činil 130 301 373,42 tis. Kč, konečný
rozpočet byl stanoven ve výši 136 013 760,97 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši
131 192 344,01 tis. Kč, plnění rozpočtu na 100,68 % (96,46 % konečného rozpočtu). Meziroční
index 2015/2014 činil 101,26. Z rezervního fondu bylo čerpáno 6 230,25 tis. Kč, z pojistných
plnění bylo uhrazeno 177,01 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno
5 509 867,56 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 129 560 515,60 tis. Kč, plnění na 100,15 %,
meziroční index 2014/2013 činil 101,87.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 127 178 431,87 tis. Kč, plnění na 100,15 %,
meziroční index 2013/2012 činil 101,00.
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Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 125 924 185,52 tis. Kč, plnění na 99,76 %,
meziroční index 2012/2011 činil 101,36.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 124 240 578,03 tis. Kč, plnění na 99,89 %,
meziroční index 2011/2010 činil 105,53.
Podrobné členění běžných výdajů v druhovém členění uvádí Tabulka č. 1 str. 3 – 4 v příloze.
1.3.1.1 Běžné výdaje na státní správu
Běžné výdaje pro státní správu rozpočtu kapitoly 333 MŠMT zahrnují výdaje pro
vlastní úřad MŠMT a Českou školní inspekci.
Schválený rozpočet výdajů pro státní správu na rok 2015 činil celkem 693 272,37 tis.
Kč, v tom kapitálové výdaje EDS/SMVS ve výši 29 122,77 tis. Kč a běžné výdaje mimo
EDS/SMVS ve výši 664 149,60 tis. Kč, v členění:
 mzdové prostředky

405 961,47 tis. Kč

 zákonné pojistné a odvody do FKSP

139 470,10 tis. Kč

 ostatní běžné výdaje

118 718,03 tis. Kč

 počet zaměstnanců

959

 průměrný měsíční plat byl rozpočtován ve výši

32 976 Kč

Rozpočet po změnách BV státní správy činil 675 953,73 tis. Kč, konečný rozpočet činil
696 945,67 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 656 395,22 tis. Kč, plnění na 97,11 %
(94,18 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 104,18.
Rozpočtovým opatření č. j.: MF-46 392/2015/1402 ze dne 25.10.2015 došlo k navýšení
celkového rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o částku
411 396,96 tis. Kč na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa. Prostředky byly určeny na
navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství v měsících listopad a prosinec 2015.
Prostředky na platy a související odvody ČŠI a MŠMT činily celkem 2 799,29 tis. Kč, MŠMT
i ČŠI finanční prostředky plně vyčerpaly.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 630 083,60 tis. Kč, plnění na 98,73 %, meziroční
index 2014/2013 činil 103,03.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 611 565,48 tis. Kč, plnění na 98,45 %, meziroční
index 2013/2012 činil 99,94.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 611 956,46 tis. Kč, plnění na 98,18 %, meziroční
index 2012/2011 činil 95,50.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 640 762,64 tis. Kč, plnění na 105,15 %, meziroční
index 2011/2010 činil 96,82.
Vlastní úřad MŠMT
Schválený rozpočet běžných výdajů státní správy vlastního úřadu MŠMT na rok 2015
činil bez prostředků EDS/SMVS 375 853,73 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 383 983,12 tis.
Kč, konečný rozpočet činil 402 912,62 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 365 220,94
tis. Kč, z toho čerpání nároků ve výši 6 158,92 tis. Kč, čerpání rezervního fondu 1 012,90 tis.
Kč, plnění na 95,11 % (90,65 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 104,99.
Nárůst výdajů oproti roku 2014 je dán největší měrou zvýšením prostředků na platy.
Rozpočet běžných výdajů MŠMT byl posílen rozpočtovým opatřením
č.j.: MF-31 909/2015/1402 ze dne 21.7.2015, kterým byl navýšen rozpočet prostředků na platy
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vlastního úřadu o 2 211,72 tis. Kč (a dále o 774,10 tis. Kč na související odvody a převody do
FKSP). Posílení bylo určeno na zvýšení počtu zaměstnanců v důsledku implementace
služebního zákona. Finanční prostředky byly na stanovený účel plně vyčerpány.
Skutečnost roku 2014 činila 347 849,94 tis. Kč, plnění na 97,28 %, meziroční index 2014/2013
činil 104,28.
Skutečnost roku 2013 činila 333 571,99 tis. Kč, plnění na 96,71 %, meziroční index 2013/2012
činil 101,01.
Skutečnost roku 2012 činila 330 248,86 tis. Kč, plnění na 95,77 %, meziroční index 2012/2011
činil 93,30.
Skutečnost roku 2011 činila 374 773,49 tis. Kč, plnění na 105,50 %, meziroční index 2011/2010
činil 101,84.
Česká školní inspekce
Schválený rozpočet běžných výdajů České školní inspekce ve státní správě na rok 2015
bez výdajů EDS/SMVS činil 288 295,87 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 291 970,60 tis. Kč,
konečný rozpočet činil 294 033,05 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 291 174,28 tis.
Kč, z toho čerpání nároků ve výši 2 062,44 tis. Kč, plnění na 99,73 % (99,03 % konečného
rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 103,17. Ke zvýšení výdajů došlo zejména
v důsledku navýšení prostředků na platy.
Prostředky na platy byly navýšeny ČŠI o částku 1 096,30 tis. Kč (a dále o částku 373,71
tis. Kč byly navýšeny související odvody a převody do FKSP) rozpočtovým opatřením
č.j.: MF-21 077/2015/1402 ze dne 13.5.2015 a to za účelem stabilizace zaměstnanců
a v souvislosti s nutností zajištění nových úkolů vyplývajících z implementace služebního
zákona. Finanční prostředky byly v plné míře vyčerpány.
Mimo výdaje státní správy jsou na § 326200 zahrnuty prostředky určené na činnosti
projektů OP VK realizovaných ČŠI. Tyto finanční prostředky dosahovaly ve schváleném
rozpočtu výše 6 069,50 tis. Kč a v rozpočtu po změnách výše 6 872,04 tis. Kč, v konečném
rozpočtu činily 87 695,62 tis. Kč a ve skutečných výdajích bylo použito 76 698,97 tis. Kč,
z toho 71 546,82 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů.
Skutečnost roku 2014 činila 282 233,66 tis. Kč, plnění na 100,58 %. Meziroční index 2014/2013
činil 101,53.
Skutečnost roku 2013 činila 277 993,49 tis. Kč, plnění na 100,62 %. Meziroční index 2013/2012
činil 98,69.
Skutečnost roku 2012 činila 281 692,60 tis. Kč, plnění na 100,10 %. Meziroční index 2012/2011
činil 105,90.
Skutečnost roku 2011 činila 265 989,15 tis. Kč, plnění na 99,57 %. Meziroční index 2011/2010
činil 90,54.
1.3.1.2 Běžné výdaje ostatních organizačních složek státu
Vysokoškolské sportovní centrum
Organizační složka státu Vysokoškolské sportovní centrum zajišťuje sportovní přípravu
vrcholových sportovců ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby sportovní reprezentace
ČR v souladu s plánem přípravy, schváleným MŠMT.
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Financování VSC bylo v roce 2015 součástí výdajového bloku Podpora činnosti
v oblasti sportu, výdajový okruh: sportovní reprezentace bez programu 133 510 (viz stať
2.5.1).
Schválený rozpočet běžných výdajů VSC roku 2015 činil 104 085,84 tis. Kč, rozpočet
po změnách k 31. 12. 2015 činil 109 229,83 tis. Kč, konečný rozpočet činil 109 696,84 tis. Kč.
Skutečnost byla vykázána ve výši 109 623,01 tis. Kč, plnění 100,36 % (99,93 % konečného
rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 104,44. Prostředky rezervního fondu byly použity
ve výši 290,00 tis. Kč (účelové dary), finanční prostředky z přijatých pojistných plnění ve výši
177,01 tis. Kč.
Rozpočtovým opatření č. j.: MF-46 392/2015/1402 ze dne 25.10.2015 došlo k navýšení
celkového rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o částku
411 396,96 tis. Kč na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa. Prostředky byly určeny na
navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství v měsících listopad a prosinec 2015.
Rozpočet VSC byl z tohoto titulu posílen celkem o 241,04 tis. Kč, které byly zcela vyčerpány.
Meziroční růst výdajů souvisel zejména se zvýšením prostředků na platy (celkový nárůst
oproti roku 2014 v prostředcích na platy a souvisejících odvodech činil cca 2 339,18 tis. Kč),
dále potom se zvýšením výdajů na tuzemské i zahraniční cestovné sportovců v rámci jejich
přípravy.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 104 959,14 tis. Kč, plnění na 100,66 %, meziroční
index 2014/2013 činil 110,17.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 95 268,66 tis. Kč, plnění na 100,28 %, meziroční
index 2013/2012 činil 100,63.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 94 672,92 tis. Kč, plnění na 100,41 %, meziroční
index 2012/2011 činil 103,67.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 91 320,43 tis. Kč, plnění na 100,67 %, meziroční
index 2011/2010 činil 99,09.
1.3.2 Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů na rok 2015 byl stanoven ve výši
8 361 572,89 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 874 127,15 tis. Kč, konečný rozpočet byl
stanoven ve výši 16 189 722,11 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 12 475 230,70 tis.
Kč, v tom: kapitálové výdaje organizačních složek státu – investiční nákupy a související
výdaje 45 604,56 tis. Kč a investiční transfery celkem 12 429 626,14 tis. Kč, plnění na
140,58 % (77,06 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činí 118,97. Z nároků
bylo čerpáno 6 388 361,21 tis. Kč, z rezervního fondu 113,25 tis. Kč.
Po vyloučení transferů územním rozpočtům (301 303,55 tis. Kč) kapitálové výdaje v roce
2015 činily 12 173 927,16 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 10 485 732,44 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje
organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 37 031,89 tis. Kč a investiční
transfery celkem 10 448 700,55 tis. Kč, plnění na 89,39 %. Meziroční index 2014/2013 činil
93,09. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (609 749,06 tis. Kč) kapitálové výdaje v roce
2014 činily 9 875 983,37 tis. Kč.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 11 264 404,56 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje
organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 39 082,06 tis. Kč a investiční
transfery celkem 11 225 322,49 tis. Kč, plnění na 77,28 %. Meziroční index 2013/2012 činil
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91,88. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (279 725,33 tis. Kč) kapitálové výdaje v roce
2013 činily 10 984 679,22 tis. Kč.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 12 260 295,16 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje
organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 66 786,36 tis. Kč a investiční
transfery celkem 12 193 508,80 tis. Kč, plnění na 92,00 %. Meziroční index 2012/2011 činil
106,54. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (330 061,48 tis. Kč) kapitálové výdaje
v roce 2012 činily 11 930 233,68 tis. Kč.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 14 718 555,10 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje
organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 48 558,57 tis. Kč a investiční
transfery celkem 14 669 996,53 tis. Kč, plnění na 110,82 %. Meziroční index 2011/2010 činil
225,37. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (112 997,61 tis. Kč) kapitálové výdaje
v roce 2011 činily 14 605 557,49 tis. Kč.
Tabulka č. 6 Členění kapitálových výdajů podle účelu použití
v tis. Kč
Kapitálové výdaje dle účelu použití
EDS/SMVS
Kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS
celkem
v tom:
Výzkum a vývoj mimo programy EU
Kapitálové dotace a příspěvek VVŠ
Podpora mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
Programy spolufinancované ze zahraničí
z toho ve výzkumu a vývoji:
OP VaVpI
OP VK
OP VVV
EUROSTARS
EHP/Norsko
Kapitálové výdaje celkem

Skutečnost
Schválený
Rozpočet po
Konečný
2014
rozpočet 2015 změnách 2015 rozpočet 2015
1 996 643,69
3 263 052,49
3 003 455,11
5 817 433,91

Skutečnost
Plnění v Plnění v
Index
2015
%
% KR 2015/2014
3 334 785,01 111,03
57,32
167,02

8 489 088,75

5 098 520,40

5 870 672,04

10 372 288,20

9 140 445,69

155,70

88,12

107,67

451 593,87
596 458,30

245 916,40
550 000,00

451 328,26
625 815,44

508 926,26
625 815,44

356 438,16
625 813,33

78,98
100,00

70,04
100,00

78,93
104,92

29 114,00

25 194,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

7 411 922,59

4 277 410,00

4 793 528,34

9 237 546,50

8 158 194,20

170,19

88,32

110,07

7 200 545,03
7 188 665,85
10 804,18
0,00
620,00
455,00
10 485 732,44

4 134 410,00
4 134 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 361 572,89

4 705 925,30
3 859 018,55
2 055,02
844 851,73
0,00
0,00
8 874 127,15

9 132 687,14
8 283 104,42
2 682,77
844 851,73
784,18
1 264,05
16 189 722,11

8 131 466,80
8 127 467,23
2 604,38
0,00
453,00
942,19
12 475 230,70

172,79
210,61
126,73
x
x
x
140,58

89,04
98,12
97,08
x
57,77
74,54
77,06

112,93
113,06
24,11
x
73,06
207,07
118,97

1.3.2.1 Kapitálové výdaje nezahrnuté v EDS/SMVS
Schválený rozpočet roku 2015 činil 5 098 520,40 tis. Kč, rozpočet po změnách činil
5 870 672,04 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 10 372 288,20 tis. Kč, skutečnost
9 140 445,69 tis. Kč, plnění na 155,70 % (88,12 % konečného rozpočtu), meziroční index
2015/2014 činil 107,67. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 4 388 361,15 tis.
Kč, z rezervního fondu 113,25 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 8 489 088,75 tis. Kč, plnění na 82,90 %, meziroční index 2014/2013
činil 86,90.
Skutečnost roku 2013 činila 9 768 973,24 tis. Kč, plnění na 82,90 %, meziroční index 2013/2012
činil 96,13.
Skutečnost roku 2012 činila 10 162 600,32 tis. Kč, plnění na 96,70 %, meziroční index
2012/2011 činil 88,31.
Skutečnost roku 2011 činila 11 507 491,37 tis. Kč, plnění na 116,46 %, meziroční index
2011/2010 činil 422,62.


Kapitálové výdaje na výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí

Schválený rozpočet činil 245 916,40 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl výše
451 328,26 tis. Kč, konečný rozpočet činil 508 926,26 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vykázáno
ve výši 356 438,16 tis. Kč, tj. plnění na 78,98 % (70,04 % konečného rozpočtu). Z nároků
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z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 46 102,00 tis. Kč. Meziroční index 2015/2014 činil
78,93.
Kapitálové výdaje na výzkum a vývoj v rámci programů spolufinancovaných
ze zahraničí jsou uvedeny v samostatném odstavci a nejsou v této částce zahrnuty.
Skutečnost v roce 2014 činila 451 593,87 tis. Kč, meziroční index 2014/2013 činil 131,80.
Skutečnost v roce 2013 činila 342 629,35 tis. Kč, meziroční index 2013/2012 činil 97,11.
Skutečnost v roce 2012 činila 352 842,95 tis. Kč, meziroční index 2012/2011 činil 121,16.
Skutečnost v roce 2011 činila 291 221,57 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 81,84.
Prostředky na výzkum a vývoj jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.3.


Kapitálový příspěvek a dotace VVŠ mimo EDS/SMVS

Schválený rozpočet v této oblasti výdajů činil 550 000 tis. Kč, rozpočet po změnách
a konečný rozpočet dosahoval shodně výše 625 815,44 tis. Kč, skutečné čerpání činilo
625 813,33 tis. Kč, čerpání rozpočtu 100,00 %, meziroční index 2015/2014 činil 104,92.
Prostředky jsou čerpány na příspěvek na činnost VVŠ a na ostatní výdaje. Příspěvek
na činnost VVŠ podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytnutý VVŠ
v roce 2015 na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo
další tvůrčí činnost činil 585 065,63 tis. Kč, ostatní investiční dotace VVŠ mimo výzkum
a vývoj a programy spolufinancované ze zahraničí dosáhly výše 40 747,70 tis. Kč.
V roce 2015 byly poskytnuty VVŠ celkově kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS včetně
prostředků na projekty spolufinancované z EU ve výši 4 353 781,19 tis. Kč. Finanční prostředky
na projekty spolufinancované ze zahraničí (bez ohledu na zdroj) tvořily 3 482 937,29 tis. Kč
(z toho 3 478 300,07 tis. Kč výzkum a vývoj), prostředky na výzkum, experimentální vývoj
a inovace mimo projekty spolufinancované ze zahraničí tvořily 245 030,56 tis. Kč. Meziroční
index 2015/2014 činil 92,68.
V roce 2014 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků
na projekty spolufinancované z EU ve výši 3 771 551,74 tis. Kč (z toho 3 747 088,15 tis. Kč
VaVaI) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty
spolufinancované ze zahraničí ve výši 329 607,54 tis. Kč, v celkové výši 4 697 617,58 tis. Kč.
Meziroční index 2014/2013 činil 85,87.
V roce 2013 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků
na projekty spolufinancované z EU ve výši 5 470 785,51 tis. Kč (z toho 5 414 449,38 tis. Kč
VaVaI) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty
spolufinancované ze zahraničí ve výši 222 522,71 tis. Kč, v celkové výši 6 423 504,26 tis. Kč.
Meziroční index 2013/2012 činil 103,93.
V roce 2012 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků
na projekty spolufinancované z EU ve výši 5 205 122,83 tis. Kč (z toho 5 082 408,54 tis. Kč
VaVaI) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty
spolufinancované ze zahraničí ve výši 229 977,88 tis. Kč, v celkové výši 6 180 830,71 tis. Kč.
Meziroční index 2012/2011 činil 71,79.
V roce 2011 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo ISPROFIN, včetně prostředků
na projekty spolufinancované z EU ve výši 7 489 317,16 tis. Kč (z toho 7 435 880,42 tis. Kč
VaVaI) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty
spolufinancované ze zahraničí ve výši 201 888,18 tis. Kč, v celkové výši 8 585 513,57 tis. Kč.
Meziroční index 2011/2010 činil 367,10.
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Kapitálové výdaje na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Schválený rozpočet na rok 2015 činil 25 194,00 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením
MF-32064/2015-1402 ze dne 9.7.2015 byl proveden přesun finančních prostředků do
programového financování EDS/SMVS (podrobněji viz kapitola 1.3.3).
Skutečnost roku 2014 činila 29 114,00 tis. Kč v členění: 28 714,00 tis. Kč pro občanská
sdružení, 400,00 tis. Kč pro obecně prospěšnou společnost KreBul, meziroční index 2014/2013
činil 113,03.
Skutečnost roku 2013 činila 25 758,50 tis. Kč v členění: 24 758,50 tis. Kč pro občanská
sdružení, 1 000,00 tis. Kč pro církevní organizaci Oblastní charita Most, meziroční index
2013/2012 činil 95,27.
Skutečnost roku 2012 činila 27 037,00 tis. Kč, veškeré prostředky obdržela občanská sdružení,
meziroční index 2012/2011 činil 124,10.
Skutečnost roku 2011 činila 21 787,00 tis. Kč v členění: 21 387,00 tis. Kč pro občanská
sdružení, 400,00 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti, meziroční index 2011/2010 činil
119,50.


Kapitálové výdaje na programy spolufinancované ze zahraničí

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro programy spolufinancované ze zahraničí
činil 4 277 410,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 793 528,34 tis. Kč, konečný rozpočet
byl stanoven ve výši 9 237 546,50 tis. Kč a skutečné kapitálové výdaje v rámci programů
spolufinancovaných ze zahraničí dosáhly výše 8 158 194,20 tis. Kč (z toho prostředky na
výzkum a vývoj 8 131 466,80 tis. Kč), plnění rozpočtu na 170,19 % (88,32 % konečného
rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 110,07. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo
čerpáno 4 342 259,15 tis. Kč, z rezervního fondu 113,25 tis. Kč.
Členění kapitálových výdajů dle jednotlivých programů bylo v roce 2015 následující:
 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

8 127 467,23 tis. Kč
29 331,78 tis. Kč

 Komunitární program EUROSTARS

453,00 tis. Kč

 EHP/Norsko program CZ 09

942,19 tis. Kč

Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí
v roce 2014 dosáhlo výše 7 411 922,59 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly
výše 7 200 545,03 tis. Kč, meziroční index 2014/2013 činil 85,49.
Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí
v roce 2013 dosáhlo výše 8 670 389,35 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly
výše 8 442 818,17 tis. Kč, meziroční index 2013/2012 činil 95,94.
Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí
v roce 2012 dosáhlo výše 9 036 990,37 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly
výše 8 896 291,88 tis. Kč, meziroční index 2012/2011 činil 87,74.
Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí
v roce 2011 dosáhlo výše 10 300 174,57 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly
výše 10 145 371,63 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 719,17.
Programy spolufinancované ze zahraničí jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.10 a 2.11.
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1.3.3 Financování reprodukce majetku v rámci EDS/SMVS
Schválený rozpočet programového financování činil v roce 2015 celkem
3 352 130,00 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl hodnoty 3 124 939,56 tis. Kč, konečný
rozpočet činil 6 006 601,38 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 3 409 364,50 tis.
Kč, což odpovídá plnění 109,10 % rozpočtu po změnách (56,76 % konečného rozpočtu).
Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 050 660,32 tis. Kč. Z celkových výdajů
na reprodukci majetku evidovaných v EDS/SMVS činilo čerpání kapitálových výdajů
3 334 785,01 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 111,03 % (57,32 % konečného rozpočtu) a běžných
souvisejících výdajů 74 579,49 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 61,39 % (39,43 % konečného
rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 167,14.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 2 039 847,68 tis. Kč, což odpovídá plnění 65,82 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 996 643,69 tis. Kč, tj. 65,63 % z rozpočtu po změnách
a běžné související výdaje ve výši 43 203,99 tis. Kč, tj. 75,81 % rozpočtu po změnách. Meziroční
index 2014/2013 činil 132,59.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 1 538 482,62 tis. Kč, což odpovídá plnění 54,06 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 495 431,32 tis. Kč, tj. 53,57 % z rozpočtu po změnách
a běžné související výdaje ve výši 43 051,30 tis. Kč, tj. 79,66 % rozpočtu po změnách. Meziroční
index 2013/2012 činil 69,94.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 2 199 647,32 tis. Kč, což odpovídá plnění 74,74 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 097 724,84 tis. Kč, tj. 74,47 % z rozpočtu po změnách
a běžné související výdaje ve výši 101 952,48 tis. Kč, tj. 80,69 % rozpočtu po změnách.
Meziroční index 2012/2011 činil 67,61.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 3 253 553,74 tis. Kč, což odpovídá plnění 94,29 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 211 063,73 tis. Kč, tj. 94,44 % z rozpočtu po změnách
a běžné související výdaje ve výši 42 493,01 tis. Kč, tj. 84,11 % rozpočtu po změnách. Meziroční
index 2011/2010 činil 83,60.
Tabulka č. 7 Rozdělení prostředků na reprodukci majetku na kapitálové a související běžné
výdaje
v tis. Kč
Financování programů
EDS/SMVS
Kapitálové výdaje
Běžné související výdaje
Celkem

Skutečnost
Schválený
Rozpočet po
Konečný
2014
rozpočet 2015 změnách 2015 rozpočet 2015
1 996 643,69
3 263 052,49
3 003 455,11
5 817 433,91
43 203,99
89 077,51
121 484,45
189 167,46
2 039 847,68
3 352 130,00
3 124 939,56
6 006 601,38

Skutečnost
Plnění v
% plnění
2015
% KR
3 334 785,01 111,03
57,32
74 579,49
61,39
39,43
3 409 364,50 109,10
56,76

V programovém financování kapitoly 333 byla na základě souhlasu MF provedena
následující rozpočtová opatření:
1) MF-21 055/2015/1402 z 4.5.2015
Snížení ukazatele Vysoké školy, program 133 210 o 15 246 tis. Kč ve prospěch kapitoly
Ministerstva obrany na základě Dohody o víceletém meziresortním převodu peněžních
prostředků účelově určených na akce Univerzity obrany.
2) MF-25- 741/2015/1402 z 2.6.2015
Snížení rozpočtu programu 133 110 o 26 500 tis. Kč ve prospěch programu 133 510,
snížení programu 233 010 o 11 500 tis. Kč a snížení programu 133 510 o 112 000 tis.
Kč ve prospěch všeobecné sportovní činnosti.
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3) MF-25 407/2015/1402 z 11.6.2015
Navýšení programu 133 110 o 1 322,5 tis. Kč ve prospěch akce Revitalizace zahrady
Výchovného ústavu a dětského domova se školou Žlutice v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
4) MF-32 064/2015/1402 z 9.7.2015
Navýšení programového financování rozpočtu programu 133 710 o 25 194 tis. Kč,
převod z běžných výdajů ukazatele podpora činnosti v oblasti mládeže.
5) MF-39 462/2015/1402 z 17.9.2015
Navýšení programu 133 110 o 539,06 tis. Kč ve prospěch akce Přírodní zahrada MŠ pro
sluchově postižené v rámci Operačního programu Životní prostředí.
6) MF-44 134/2015/1402 z 2.10.2015
Snížení rozpočtu programu 133 210 o 80 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva
zdravotnictví na akci Rekonstrukce poslucháren v objektu H Fakultní nemocnice Motol,
kde současně sídlí i 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
7) MF-48 459/2015/1402 z 27.10.2015
Snížení rozpočtu programu 133 510 o 29 000 tis. Kč účelově určených na financování
akce MV – Jablonec n/N – Dostavba SC biatlonu ve prospěch kapitoly Ministerstva
vnitra.
8) MF-49 778/2015/1402 z 18.11.2015
Navýšení programu 133 510 o 35 000 tis. Kč z ostatních výdajů na zabezpečení úkolů
resortu a snížení programu 233 010 o 15 000 tis. Kč.
1.3.3.1 Přehled programů v rámci EDS/SMVS
Prostředky státního rozpočtu byly v roce 2015 v rámci programového financování
rozděleny do následujících programů:
 233 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT
 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému
náhradní výchovné péče
 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky
 133 410 Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury
pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace
 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu
 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Program 233 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT 2011 - 2015
Do tohoto programu je zahrnuto financování organizačních složek státu, tj. vlastního
úřadu MŠMT a České školní inspekce, a financování příspěvkových organizací zřízených
MŠMT, které zabezpečují agendu nepřímo související s činností MŠMT jako ústředního orgánu
státní správy (OPŘO). Prostřednictvím programu byly financovány rovněž akce Národního
rozvojového programu mobility pro všechny. Program byl s ohledem na potřebu dalšího
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financování především Památníku romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu prodloužen do
30.6.2017.
Schválený rozpočet činil 77 500,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 51 000,00 tis. Kč,
konečný rozpočet 161 459,63 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 58 382,06 tis. Kč, což je 114,47 %
rozpočtu po změnách (36,16 % konečného rozpočtu). V programu byly použity nároky
z nespotřebovaných výdajů ve výši 36 010,16 tis. Kč. Objem nároků ve výši 52 847,28 tis. Kč
byl určen na financování rekonstrukce objektu Památníku romského holokaustu v Hodoníně
u Kunštátu, z něho byla čerpána částka ve výši cca 10,31 tis. Kč. Předpokládá se, že zbývající
prostředky budou použity v následujícím období.
Mezi nejvýznamnější akce programu v r. 2015 patří:
 NPMK - Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce
 MŠMT - Zajištění podpory pro stávající ICT technologie
 ČŠI Praha - ICT 2015

24 021,33 tis. Kč
2 538,50 tis. Kč
4 881,30 tis. Kč

V rámci Národního programu mobility pro všechny byly realizovány akce:
 NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy
do objektů v areálu školy
2 397,00 tis. Kč
 NRMP – Sušice, ZŠ Lerchova – stavební úpravy
bezbariérové řešení
3 750,00 tis. Kč
Program 133 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol
a systému náhradní výchovné péče
Prostřednictvím programu 133 110 je financována reprodukce majetku školských
zařízení, která podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů, nadále zůstala v působnosti MŠMT jako přímo
řízené organizace. V programu jsou realizovány akce převážně stavebního charakteru, povahy
novostaveb, rekonstrukcí a modernizací, dále pak nákupy objektů, které jako speciální zařízení
pro děti předškolního a školního věku slouží pro zajištění výuky, stravování a ubytování.
Hlavním cílem programu je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající z nových
předpisů a souvisejících vyhlášek vyplývajících ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních.
Schválený rozpočet činil 91 000 tis. Kč, rozpočet po změnách dosahoval výše 66 361,56
tis. Kč, konečný rozpočet 187 223,32 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků bylo realizováno ve
výši 108 001,75 tis. Kč, tj. 162,75 % (57,69 % konečného rozpočtu). Z nároků
z nespotřebovaných výdajů bylo použito 75 505,98 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly
financovány i dvě investiční akce z OP ŽP. Jednalo se o projekt „Revitalizace zahrady
Výchovného ústavu a dětského domova se školou Žlutice“, kde byly použity finanční
prostředky ve výši 833,02 tis. Kč, a dále o projekt „Přírodní zahrada MŠ pro sluchově
postižené“, kde bylo použito 539,06 tis. Kč.





Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2015 se řadí:
SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP, Brno – zateplení budov B1, B2, B3, B5
Konzervatoř J. Deyla a SŠ pro zrakově postižené
celková rekonstrukce objektu
DDÚ Bohumín – Šunychl – rekonstrukce objektu
DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Plzeň – rekonstrukce střechy a podkroví
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15 000,00 tis. Kč
14 561,44 tis. Kč
5 746,00 tis. Kč
3 510,00 tis. Kč

Program 133 210 Podpora rozvoje a obnovy veřejných vysokých škol
Program je zaměřen na financování reprodukce majetku všech veřejných vysokých škol.
Zahrnuje akce typu novostaveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav, jimiž je třeba zajistit nebo
zkvalitnit užitkové plochy pro výuku, pracoviště pedagogů i nepedagogických zaměstnanců,
apod. Dokumentaci programu schválila vláda svým usnesením č. 653 ze dne 31.8.2011. Její
aktualizace byla schválena usnesením vlády č. 494 ze dne 24.6.2015. Dokumentace programu
byla prodloužena do 31.12.2019.
Schválený rozpočet činil 2 263 530,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 168 284,00
tis. Kč, konečný rozpočet činil 4 015 733,89 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši
1 833 150,34 tis. Kč, což je 84,54 % rozpočtu po změnách a 45,65 % konečného rozpočtu.
V programu byly použity finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši
1 215 598,73 tis. Kč.




















Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2015 se řadí:
UTB – Vzdělávací komplex
UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku
UPa – Dostavba a rek. ateliérové budovy FR Litomyšl
UPOL – Centrum kinantropologického výzkumu FTK
UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc
SU – Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava
VUT – Rekonstrukce opláštění budovy A1
OU – Stavební úpravy objektu S, dílčí část B, Ostrava
VŠE – budovy VŠE
VŠE – Rekonstrukce Staré budovy
UK – Výstavba Kampusu Albertov, část pořízení PD
UK – 1. LF – Stavební úpravy přednášk. sálu a praktik
UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni
UK – Kompletní rekonstrukce Celetná 13
UK – MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji
UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
ČVUT – CIIRC
ČVUT – Rekonstrukce LOP Monoblok Dejvice 3. a 4. etapa
ČZU - Mezifakultní centrum environmentálních věd - 2. část

15 481,00 tis. Kč
70 000,00 tis. Kč
25 700, 00 tis. Kč
58 610,00 tis. Kč
72 043,00 tis. Kč
70 754,88 tis. Kč
145 298,20 tis. Kč
42 124,00 tis. Kč
104 909,01 tis. Kč
28 082,70 tis. Kč
32 499,00 tis. Kč
220 067,20 tis. Kč
32 352,40 tis. Kč
25 000,00 tis. Kč
93 128,00 tis. Kč
82 630,00 tis. Kč
204 213,00 tis. Kč
51 387,10 tis. Kč
117 541,95 tis. Kč

Program 133 310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky
V programu poskytuje MŠMT investiční dotace na realizaci projektů za účelem vytvoření
nových výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných obcemi nebo
dobrovolnými svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního
vzdělávání.
Schválený rozpočet činil 300 000,00 tis. Kč, stejně tak rozpočet po změnách. Konečný
rozpočet činil 365 403,28 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 211 931,04 tis. Kč,
což je 70,64 % (58,00 % konečného rozpočtu. V programu byly použity finanční prostředky
nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 61 319,16 tis. Kč.
Nejvýznamnější akce programu v r. 2015 byly:
 Přístavba Mateřské školy MČ Praha Březiněves
 Novostavba mateřské školy Uhřice
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15 000,00 tis. Kč
15 000,00 tis. Kč

 Rekonstrukce (I. etapa) a novostavba 2 tříd MŠ Chýně
13 124,77 tis. Kč
 Nástavba MŠ Jiříkovice
9 501,38 tis. Kč
 Stavební úpravy a nástavba ZŠ Dyjská, Praha – Čakovice
12 632,76 tis. Kč
 Nová budova ZŠ Kbely
15 000,00 tis. Kč
 Přístavba a rekonstrukce ZŠ v Lesnici – I. etapa
14 935, 62 tis. Kč
 MŠ, Lánice č.p. 300, Velká Bíteš – II. etapa
7 251,06 tis. Kč

Program 133 410 – Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora
infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Cílem programu je dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora
infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 OP VaVpI
a posílení pozitivních dopadů realizace OP VaVpI, spolu s přínosy v oblasti inovativních
transferů technologií a znalostí, prostřednictvím zkvalitnění výuky spojené s výzkumem
a modernizace prostředí veřejných vysokých škol na území hlavního města Prahy.
Schválený rozpočet a rozpočet po změnách nebyl stanoven, konečný rozpočet činil
731 448,28 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 656 276,29 tis. Kč, což je 89,72 %
konečného rozpočtu. V programu byly použity výhradně finanční prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů.
Program byl k 31.12.2015 ukončen.








Nejvýznamnější částky byly v roce 2015 čerpány na akcích:
UK – Centrum pokročilého preklinického zobrazování
UK – Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku
UK – Vývojový inkubátor funkčních analýz 2. LF UK
UK – Rekonstrukce budovy dílen a zřízení IT centra
VŠCHT – Zvýšení kvality labor. výuky studentů
ČZU – Dřevařský pavilon FLD
ČZU – Pracoviště pro výzkum inovací techniky

36 556,80 tis. Kč
67 310,08 tis. Kč
21 338,08 tis. Kč
25 279,47 tis. Kč
245 082,99 tis. Kč
75 272,07 tis. Kč
27 869,56 tis. Kč

Program 133 510 – Podpora MTZ sportu
Program 133 510 navazuje na ukončený program 233 510 – „Rozvoj a obnova MTZ
sportu a tělovýchovy“. Byl schválen Ministerstvem financí pod č. j. 14/115 877/2010-142
ze dne 12.12.2010. Zahrnuje oblast investic především u NNO – spolků, jejichž náplní činnosti
je sport a tělovýchova, v některých jednotlivých případech rovněž na sportovní zařízení
v majetku obcí. Cílem je zlepšovat vybavenost občanské infrastruktury tak, aby výsledný efekt
postihoval co největší okruh zájemců, především se zřetelem ke sportům a sportovním
činnostem zaměřeným na všechny kategorie občanů, včetně zdravotně postižených.
Schválený rozpočet programu činil celkem 620 100,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
činil 514 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet dosahoval výše 520 138,97 tis. Kč. Čerpání bylo
vykázáno ve výši 519739,29 tis. Kč, což představuje 101,10 % (99,92 % konečného rozpočtu).
V programu byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 950,00 tis. Kč.
Z programu bylo do kapitoly Ministerstva vnitra rozpočtovým opatřením převedeno
29 000,00 tis. Kč.
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Formálně se tento program dělí na:


Podprogram 133 512 – „Podpora MTZ sportovních organizací“, který zahrnuje oblast
investic především u občanských sdružení ve sportu, v některých jednotlivých případech
rovněž na sportovní zařízení v majetku obcí. Cílem je zlepšovat vybavenost občanské
infrastruktury tak, aby výsledný efekt postihoval co největší okruh zájemců, především se
zřetelem ke sportům a sportovním činnostem zaměřeným na všechny kategorie občanů,
včetně zdravotně postižených. Rozpočet po změnách činil 223 830,09 tis. Kč, konečný
rozpočet činil 227 819,06 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 227 419,39 tis. Kč.



Podprogram 133 513 – „Podpora MTZ sportovní reprezentace“, který je zaměřen jednak
na oblast rezortních sportovních center a jednak na ta občanská sdružení,
která prokazatelně zajišťují sportovní činnost na úrovni vrcholového sportu, především
při přípravě sportovně talentovaných dětí a mládeže. Rozpočet po změnách činil
280 365,17 tis. Kč, konečný rozpočet 282 415,17 tis. Kč, skutečnost činila 282 415,17 tis.
Kč.











Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2015 se řadí:
Město Ostrava – Rekonstrukce sportovního areálu
TJ Mohelnice – Výstavba tribuny a soc. zázemí fotb. stadionu
Město Horní Benešov – Víceúčelové hřiště
TJ Olomouc – Rekonstrukce fotb. stadionu
TJ Uherské Hradiště – Rekonstrukce fotb. stadionu
TJ Znojmo, Hostan – Osvětlení fotb. stadionu
Spolek Račice – Rozvoj areálu
TJ Plzeň – Národní stadion – Severní věž tribuny
TJ Nové Město na Moravě – Zásobník sněhu biatlonu
Město Velké Meziříčí – Rekonstrukce objektu fotb. stadionu

38 000,00 tis. Kč
14 000,00 tis. Kč
10 000,00 tis. Kč
40 000,00 tis. Kč
70 000,00 tis. Kč
21 000,00 tis. Kč
35 000,00 tis. Kč
20 000,00 tis. Kč
24 761,00 tis. Kč
10 000,00 tis. Kč

Program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí
a mládeže
Tento program je vyjádřením požadavku státu na zabezpečení péče o volný čas dětí
a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací. V rámci tohoto programu
poskytuje MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení
volného času dětí a mládeže a minimalizaci příčin vzniku sociálně patologických jevů. Finanční
prostředky pro tuto oblast jsou určeny na udržování a obnovu zařízení pro rozvoj
volnočasových aktivit, vytváření takových technických podmínek, které povedou ke
zkvalitnění volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Program byl Ministerstvem
financí schválen k 1.5.2015.
Schválený rozpočet nebyl stanoven. Rozpočet po změnách činil 25 194,00 tis. Kč.
Čerpání dosáhlo 21 883,73 tis. Kč.





Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2015 se řadí:
ATOM-Stříbrné Hory – Rekonstrukce základny
JUNÁK-Praha 07, Bubeneč – Rekonstrukce objektu Celnice
Pionýr-Žumberk – Sanace vlhkosti objektu táborové základny
LLM-Chodová Planá – Rekonstrukce objektu Fara – Michalovy Hory
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3 150,00 tis. Kč
1 950,00 tis. Kč
1 686,00 tis. Kč
1 600,00 tis. Kč

1.3.3.2 Hodnocení výdajů v rámci programů EDS/SMVS
Z hlediska dodržení účelovosti čerpání prostředků programového financování kapitoly
školství lze konstatovat, že účelovost byla v průběhu roku 2015 v plném rozsahu zajištěna.
Prostředky státního rozpočtu byly použity v souladu se schválenými dokumentacemi
příslušných programů programového financování a v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu
programového financování kapitoly školství.
S finančními prostředky programového financování bylo v průběhu roku nakládáno
v souladu s rozpočtovými pravidly. Pro jejich efektivní využití a pro zajištění financování byly
v rámci schválených výdajových limitů provedeny mezi jednotlivými programy převody
finančních prostředků, a to jak v rámci jednoho závazného ukazatele, tak mezi ukazateli se
souhlasem Ministerstva financí.
Nečerpání prostředků státního rozpočtu roku 2015 činí 1 776 235,39 tis. Kč. Ministerstvo
jako správce programu se i nadále zasazuje o zajištění kvalitní přípravy akcí a s tím
souvisejících požadavků na kvalitu předkládaných podkladů, které významným způsobem
ovlivňují čerpání finančních prostředků. U víceletých akcí dochází k optimalizaci rozdělení
finančních prostředků do jednotlivých let v návaznosti na sledování stavu prací. Ve stavu
nečerpaných prostředků se projevila i skutečnost, že při realizaci vysokonákladových akcí
v r. 2015 se objevily významné komplikace vyplývající ze zadávacích řízení.
Nečerpané prostředky programového financování jsou v převážné míře účelově vázány
na rozestavěné akce a budou na ně v následujícím období použity.
Z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let zůstaly nečerpány například
prostředky programu 233 010 ve výši 42 539,75 tis. Kč určené na vybudování Památníku
romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu. Toto nečerpání odpovídá harmonogramu
realizace akce.
Do následujících let pokračují programy 233 010, 133 110, 133 210, 133 310, 133 710
a 133 510. Největší nečerpaná částka je v oblasti programového financování veřejných
vysokých škol.
Nejčastější důvody nízkého stavu čerpání (odpovídá stavu přípravy akcí) - pořadí dle
četnosti:
1. Investiční záměry dosud nejsou účastníky programu předloženy (přehodnocení
investičního plánu, akce je plánována na pozdější období, přípravná fáze v režii účastníka
programu se zpožďuje);
2. Akce je už od zahájení programu plánována na léta 2015-2016;
3. Komplikace při výběrovém řízení (nepřihlásil se dostatečný počet uchazečů, akce
skončila na ÚOHS);
4. Zpoždění přípravné fáze akce v důsledku komplikací v projednávání projektové
dokumentace dle stavebního zákona - komplikace při získání územního rozhodnutí
a stavebního povolení;
5. Dlouhý proces schvalování investičního záměru (nekvalitní podklady a připomínky
z hlediska koncepčního posouzení dalšího rozvoje /demografický pokles, zdůvodnění
redislokací a budoucího využití „opuštěných prostor“/);
6. Výrazné snížení nákladů akce na základě výsledku výběrového řízení - odpovídá situaci
na stavebním trhu;
7. Navýšení finančních prostředků v průběhu realizace akce vlivem víceprací;
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8. Investiční záměry byly zrušeny, případně nahrazeny jinými.
Návrh opatření:
 Nedočerpané prostředky zapojit prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do
financování konkrétních investičních plánů pokračujících programů v roce 2016.
 V rámci programu 233 010 dořešit optimalizaci a související investice v objektech MŠMT
a v objektech, se kterými mají příslušnost hospodařit státní příspěvkové organizace
zřizované MŠMT.
Souhrnný přehled čerpání finančních prostředků programového financování je uveden
v Tabulce č. 7 v příloze.
1.3.4 Bezúplatné převody majetku, církevní restituce
1.3.4.1 Bezúplatné převody majetku
V roce 2015 MŠMT bezúplatně nabylo od jiných účetních jednotek (s výjimkou
organizačních složek státu) nemovitý majetek v celkové výši ocenění 117 807,46 tis. Kč.
V souladu s § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo
z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU“), se sídlem Palackého 1946/1,
Brno, IČO 62157124, na MŠMT převedeno právo příslušnosti hospodařit s pozemkem parc.
č. 1812/10 o výměře 549 m2 ve výši ocenění 3,91 tis. Kč, který se nachází v katastrálním území
Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín. Zápis v katastru nemovitostí byl proveden ke dni
6. 2. 2015. Právo příslušnosti hospodařit s tímto pozemkem bylo v průběhu roku 2015 z MŠMT
převedeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, viz níže. Z VFU bylo na
MŠMT dále převedeno právo příslušnosti hospodařit s pozemkem parc. č. 832 o výměře
78,5 m2 ve výši ocenění 0,68 tis. Kč, který se nachází v katastrálním území Kunín, okres Nový
Jičín, a s pozemkem parc. č. 3406 o výměře 399 m2 ve výši ocenění 2,16 tis. Kč, který se nachází
v katastrálním území Kopřivnice, okres Nový Jičín. Zápis v katastru nemovitostí byl proveden
ke dni 28. 4. 2015.
Rovněž dle § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. byl ke dni 18. 3. 2015 proveden
v katastru nemovitostí zápis o změně práva příslušnosti hospodařit s majetkem z České
zemědělské univerzity v Praze, se sídlem Kamýcká 129, Praha-Suchdol, IČO 60460709, na
MŠMT. Předmětem zápisu byly pozemky parc. č. 293/1 o výměře 656 m2, parc. č. 340/2
o výměře 2 454 m2, parc. č. 340/6 o výměře 105 m2, parc. č. 343/2 o výměře 678 m2, parc.
č. 344/2 o výměře 1 126 m2, parc. č. 824/2 o výměře 24 m2, parc. č. 835/1 o výměře 89 m2
a ½ pozemku parc. č. 763/117 o výměře 210 m2, které se nacházejí v katastrálním území
Stochov, okres Kladno. Celkové ocenění pozemků dosahuje výše 51,58 tis. Kč. Také u těchto
pozemků došlo v roce 2015 k převodu práva příslušnosti hospodařit z MŠMT na ÚZSVM.
Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 600/11 ze dne 9. července 2013
a rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 20Co 185/2014 – 521 ze dne 12. června 2014 byla
MŠMT přiznána příslušnost hospodařit s nemovitostmi, které se nacházejí v katastrálním území
Nové Město, obec Praha. Předmětem příslušnosti hospodařit s majetkem státu je pozemek parc.
č. 142 o výměře 1 026 m2 ve výši ocenění 1 744,20 tis. Kč a stavba na tomto pozemku v ulici
Senovážné náměstí s číslem popisným 977, jejíž ocenění činí 116 004,93 tis. Kč. Soudní řízení
ve věci určení příslušnosti hospodařit s uvedeným majetkem nebylo doposud ukončeno, nelze
vyloučit další změnu příslušnosti hospodařit s tímto majetkem.
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S výjimkou nemovitého majetku realizovalo MŠMT také bezúplatné předání movitého
majetku, přičemž se jednalo především o výpočetní a komunikační techniku a kuchyňské
vybavení. Tento majetek byl převzat příspěvkovou organizací VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ZŠ
Moravský Krumlov, se sídlem Nádražní 698, Moravský Krumlov, IČO 49438905, jejímž je
MŠMT zřizovatelem.
Kromě výše uvedeného byly v roce 2015 uskutečněny bezúplatné převody nemovitého
majetku rovněž mezi MŠMT a organizační složkou státu – ÚZSVM.
ÚZSVM byl příslušný hospodařit s pozemky parc. č. 135 o výměře 55 m2 ve výši ocenění
1,76 tis. Kč a parc. č. 2854/5 o výměře 8 m2 ve výši ocenění 0,20 tis. Kč, které se nacházejí
v katastrálním území Bartošovice, okres Nový Jičín, a které byly do příslušnosti hospodařit
tohoto subjektu převedeny z VFU. Jelikož v souladu s § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.
mělo být právo příslušnosti hospodařit s tímto majetkem v dispozici MŠMT, uzavřelo MŠMT
s ÚZSVM souhlasné prohlášení o vzniku práva příslušnosti hospodařit s majetkem na základě
§ 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. Zápis v katastru nemovitostí byl proveden ke dni
22. 6. 2015.
Usnesením vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 471, o změně příslušnosti
hospodařit s vybraným majetkem České republiky na ÚZSVM, byla ve veřejném zájmu
schválena změna příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky z MŠMT na
ÚZSVM. V souladu s § 14 a následujícími vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřelo MŠMT s ÚZSVM zápis o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Předmětem
bezúplatného převodu byly pozemky v celkové výši ocenění 5 699,41 tis. Kč, které spadají do
katastrálního území Praha – Dejvice (4 917,02 tis. Kč), Lednice na Moravě (548,38 tis. Kč),
Židlochovice (80,25 tis. Kč), Stochov (51,58 tis. Kč), České Budějovice 3 (50,20 tis. Kč),
Ponava (31,89 tis. Kč), Příbor (9,10 tis. Kč), Šenov u Nového Jičína (5,61 tis. Kč), Žilina
u Nového Jičína (2,45 tis. Kč), Přísnotice (1,49 tis. Kč), Kunín (0,91 tis. Kč) a Ženklava
(0,54 tis. Kč).
1.3.4.2 Církevní restituce
V souvislosti se zmírňováním majetkových křivd (dále jen „církevní restituce“) na
základě zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů, požádala Kongregace
Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, se sídlem ul. Šporkova 321/12, Praha – Malá
Strana, IČO 00530204, o vydání majetku, s nímž byla příslušná hospodařit příspěvková
organizace VÚ, SŠ a ŠJ Žulová, Komenského 154, IČO 64988287. Zůstatková hodnota
majetku, který byl žadateli vydán, činila 8 990,46 tis. Kč. Většina právních řízení o vydání
majetku, o který se v rámci všech PŘO a OPŘO spadajících pod kapitolu MŠMT přihlásily
církevní a náboženské společnosti, nebyla v roce 2015 dosud ukončena. Lze proto očekávat, že
k vydání majetku bude postupně docházet také v dalších letech.
1.3.5 Návratné finanční výpomoci
Prostředky s charakterem návratné finanční výpomoci byly v kapitole 333 MŠMT
poskytovány v letech 2006 – 2010 MU v rámci programu 233 330 Rozvoj materiálně technické
základny MU. Jednalo se o prostředky pocházející z úvěrové tranše Evropské investiční banky.
Výše těchto prostředků činila za celé období poskytování celkem 1 775 000,00 tis. Kč. MU je
povinna provádět pravidelné splátky těchto prostředků.
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Protože závěrečná vyhodnocení všech akcí programu 233 330 Rozvoj materiálně
technické základny MU neprokázala porušení rozpočtových pravidel a závazné ukazatele
Programu byly v plném rozsahu dodrženy, požádala MU v souladu s usnesením vlády České
republiky č. 916 ze dne 23.7.2008, současně s předložením závěrečného vyhodnocení
programu, o snížení závazku plynoucího z návratné finanční výpomoci o 400,00 mil. Kč,
tj. z původních 1 775,00 mil. Kč na 1 375,00 mil. Kč. Materiál, řešící snížení závazku včetně
nového harmonogramu splátek, byl předložen vládě ČR. Závěrečné vyhodnocení programu
a snížení závazku o 400 mil. Kč na 1 375 mil. Kč schválila vláda svým usnesením č. 160 ze dne
14.3.2012.
K 1.1.2015 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil
1 008 000,00 tis. Kč. Dne 17.6.2015 byla provedena 5. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav
nesplacených návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2015 činil 920 000 tis. Kč.
K 1.1.2014 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 1 096 000,00
tis. Kč. K 24. 6. 2014 byla provedena 4. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav nesplacených
návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2014 činil 1 008 000 tis. Kč.
K 1.1.2013 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 1 184 000,00
tis. Kč. K 9.7.2013 byla provedena 3. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav nesplacených
návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2013 činil 1 096 000,00 tis. Kč.
K 1.1.2012 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 1 671 000,00
tis. Kč. K 25.7.2012 byla provedena 2. splátka ve výši 87 000,00 tis. Kč. Po snížení odvodu
návratné finanční výpomoci o částku 400 000,00 tis. Kč stav nesplacených návratných
finančních výpomocí tak k 31.12.2012 činil 1 184 000,00 tis. Kč.
1.3.6 Rezervní fond


Počáteční stav rezervních fondů OSS kapitoly 333 k 1. 1. 2015 činil 11 582,59 tis. Kč.

Rezervní fond úřadu MŠMT
Zůstatek rezervního fondu úřadu MŠMT ke dni 1.1.2015 činil 11 582,59 tis. Kč
v tom:
 prostředky z projektu OECD/ICILS ve výši

1 042,85 tis. Kč,

 prostředky na EUROSTARS ve výši

9 922,94 tis. Kč,

 prostředky na projekt IMPULS

616,80 tis. Kč.

Rezervní fondy ostatních OSS v působnosti MŠMT vykazovaly k 1.1.2015 nulové zůstatky.


Tvorba rezervních fondů v roce 2015 činila celkem 3 182,92 tis. Kč.

Rezervní fond úřadu MŠMT
V průběhu roku 2015 byl rezervní fond úřadu MŠMT v souladu s § 48 zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, posílen celkem o 2 892,92 tis. Kč. Jednalo se
o prostředky poskytnuté ze zahraničí ze sekretariátu EUREKA na program EUROSTARS.
Rezervní fondy ostatních OSS v působnosti MŠMT
Příjmem rezervního fondu VSC byly v roce 2015 neinvestiční dary podle § 48 odst. 2
písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 290,00 tis. Kč.
Nejvíce přispěla ERGO pojišťovna (100,00 tis. Kč), HZ Consult (60,00 tis. Kč) a firmy
Schenker spol. s.r.o. (40,00 tis. Kč) a Avers (40,00 tis. Kč).
ČŠI žádný příjem do rezervního fondu v roce 2015 nerealizovala.
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Čerpání rezervních fondů v roce 2015 činilo celkem 14 765,51 tis. Kč.

Rezervní fond úřadu MŠMT
V roce 2015 byl rezervní fond snížen celkem o 14 475,51 tis. Kč. Jednalo se o převod prostředků
do příjmů MŠMT v tomto členění:
 na OON a odvody související s ukončováním projektů 1
 program EUROSTARS
 projekt IMPULS programu Erasmus+

1 042,85 tis. Kč
12 815,85 tis. Kč
616,80 tis. Kč

Rezervní fondy ostatních OSS v působnosti MŠMT
VSC vyčerpalo prostředky rezervního fondu v plné výši získaných darů, tj. 290,00 tis.
Kč. Všechny prostředky byly použity v souladu s darovacími smlouvami na pokrytí potřeb
sportovní sekce plavání. ČŠI prostředky rezervního fondu nečerpala.
Ve výdajích k 31.12.2015 byla z prostředků rezervního fondu převedených do příjmů
v kapitole 333 MŠMT použita celková částka ve výši 6 343,50 tis. Kč. Úřad MŠMT použil
celkem 6 053,50 tis. Kč, VSC použilo 290 tis. Kč.


Konečný zůstatek rezervních fondů k 31.12.2015 činil 0 tis. Kč.

Rezervní fondy MŠMT, VSC a ČŠI vykazovaly nulové zůstatky.
Tabulka č. 8 Přehled o stavech a obratech rezervních fondů OSS kapitoly 333 MŠMT
v tis. Kč

OSS
MŠMT
ČŠI
VSC
Celkem

Příjmy RF v
Počáteční stav
hodnoceném
RF k 1.1.2015
období
11 582,59
2 892,92
0,00
0,00
0,00
290,00
11 582,59
3 182,92

Celkem
14 475,51
0,00
290,00
14 765,51

Výdaje
rezervních
fondů
14 475,51
0,00
290,00
14 765,51

Konečný
zůstatek k
31.12.2015
0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.7 Nároky z nespotřebovaných výdajů


Počáteční stav k 1.1.2015

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015 činil 13 247 604,43 tis. Kč. Stav
nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015 byl u jednotlivých OSS kapitoly následující:





VSC



ČŠI



MŠMT

0,00 tis. Kč
90 284,18 tis. Kč
13 157 320,25 tis. Kč

Snížení stavu nároků a jejich čerpání v průběhu roku 2015

U OSS ČŠI bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněno k překročení výdajů
celkem 89 195,32 tis. Kč (z toho 80 823,58 tis. Kč na programy OP VK). OSS VSC neuvolnilo

Prostředky, které EK refundovala MŠMT za účast v projektu ICILS (jednalo se o proplacení 75 % už prokazatelně
uhrazených nákladů), byly poskytnuty bez uvedení účelu, lze je chápat jako dar a je možno je, v souladu s § 48
odst. 4a) rozpočtových pravidel a s Metodickým pokynem MF pro přípravu rozpočtu 2016 za oblast EU/FM (bod
1.3.3.6.5), použít na výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby.
1
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k použití žádné finanční prostředky. Z nároků z nespotřebovaných výdajů úřadu MŠMT bylo
uvolněno k překročení výdajů celkem 12 923 844,68 tis. Kč.
V rámci celé kapitoly tak byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové
výši 13 013 039,99 tis. Kč v těchto závazných ukazatelích:
Věda a vysoké školy

10 318 699,74 tis. Kč

v tom: VŠ
VaVaI (vč. spolufin. programů z EU a FM)

Přímé výdaje regionálního školství a PŘO

2 978 898,17 tis. Kč
7 339 801,57 tis. Kč

187 058,05 tis. Kč

Podpora činnosti v oblasti mládeže

35 751,98 tis. Kč

Podpora činnosti v oblasti sportu

26 038,97 tis. Kč

Výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU jinde nezařazené
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

2 278 490,13 tis. Kč
167 001,11 tis. Kč

Za oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM byly nároky uvolněny
celkem v částce 8 543 922,54 tis. Kč na projekty v těchto programech:
OP VK

2 598 923,61 tis. Kč

OP VaVpI

5 742 898,18 tis. Kč
1 508,05 tis. Kč

OP LZZ
Komunitární programy

14 825,50 tis. Kč
185 767,20 tis. Kč

EHP/Norsko

Ve výdajích roku 2015 bylo v rámci kapitoly 333 MŠMT použito celkem 11 898 228,77
tis. Kč v těchto závazných ukazatelích:
Věda a vysoké školy

9 397 814,77 tis. Kč

v tom: VŠ
VaVaI (vč. spolufin.. programů z EU a FM)

2 271 875,02 tis. Kč
7 125 939,75 tis. Kč

Výdaje regionálního školství a PŘO

137 503,18 tis. Kč

Podpora činnosti v oblasti mládeže

30 000,00 tis. Kč

Podpora činnosti v oblasti sportu

5 950,00 tis. Kč

Výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU jinde nezařazené
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu

2 247 653,69 tis. Kč
79 307,13 tis. Kč

Za oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM byly nároky čerpány
celkem v částce 8 340 512,36 tis. Kč na projekty v těchto programech:
OP VK

2 554 303,03 tis. Kč

OP VaVpI

5 590 939,08 tis. Kč
1 246,02 tis. Kč

OP LZZ
Komunitární programy

14 733,00 tis. Kč
179 291,23 tis. Kč

EHP/Norsko
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Snížení stavu nároků v průběhu roku 2015 mimo uvolnění k čerpání

V souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly ve
stavu nároků v průběhu roku 2015 provedeny následující úpravy:
Ve sloupci „Ukončení NNV“ bylo provedeno snížení nároků z nespotřebovaných
profilujících výdajů u:
MŠMT v celkové výši 11 811,83 tis. Kč, v tom:
 217,60 tis. Kč - úprava stavu nároků o částky vratek nesprávně přijatých na výdajový účet
namísto depozitního, které byly k 31.12.2015 zaúčtovány na položce 5909 a zvyšovaly
tak stav nároků z nespotřebovaných výdajů (OP VaVpI),
 10 000,00 tis. Kč - prostředky poskytnuté v roce 2014 z VPS na podporu Mistrovství
světa MOTO GP Brno 2014 dle UV č. 522/2014,
 2,38 tis. Kč - prostředky poskytnuté v roce 2014 z VPS na navýšení prostředků na platy
o 3,5 % vč. příslušenství v měsících listopad a prosinec 2014 dle UV č. 779/2014 ve výši
2,38 tis. Kč,
 662,49 tis. Kč - nerealizovaná akce v programu 233 V01 Rekonstrukce obvodového
pláště administrativní budovy CERMAT (prostředky byly účelově určeny v rámci
OP ŽP),
 929,36 tis. Kč – ukončení programů OP LZZ (926,98 tis. Kč) a KP LLP (2,38 tis. Kč).
ČŠI v celkové výši 1 088,86 tis. Kč, v tom:
 1 088,86 tis. Kč na projekty OP VK, a to vzhledem ke skutečnosti, že projekt byl již
k 31.10.2015 ukončen a NNV tak nebylo možno dále využít,
 0,00 tis. Kč (konkrétně se jednalo celkem o 0,93 Kč) v případě 2 ukončených akcí
programu 233 V01.


Konečný stav k 31.12.2015

Konečný stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015 činil 221 663,74 tis. Kč,
celá tato částka zůstala neuvolněna v nárocích MŠMT.
1.3.8 Výdaje organizačních složek státu – hodnocení hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti
Při hodnocení efektivnosti a hospodárnosti je třeba brát v úvahu, že z výdajů
realizovaných kapitolou 333 MŠMT jsou financováni ve velkém rozsahu zaměstnanci
regionálního školství, dále jsou značné finanční prostředky vynakládány rovněž na financování
vysokého školství – v roce 2015 bylo v RgŠ vykázáno více než 218 tis. zaměstnanců, dalších
téměř 55 tis. zaměstnanců vykázaly vysoké, soukromé a církevní školy a další školy odměňující
mzdou. Celkové výdaje kapitoly nelze tak hodnotit jako výdaje „spotřebované“ ve vztahu
k zaměstnancům OSS, ale zejména jako výdaje na poskytování veřejné služby pro občany ČR.
Naprostá většina výdajů kapitoly je tvořena transfery (zahrnuto pod ostatní INV a NIV
transfery), jejichž nejvyšší část představují přímé výdaje na vzdělávání. Hlavním principem
pro přidělování přímých výdajů z rozpočtu MŠMT do rozpočtu jednotlivých krajů je
výkonové financování prostřednictvím „republikových normativů“, které stanovuje
MŠMT jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo
studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího
odborného vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky
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obcí na kalendářní rok. Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu
zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii.
Při rozhodování o přidělení účelových dotací z rezortu MŠMT se postupuje dle
stanovených pravidel v každém z vyhlašovaných dotačních či rozvojových programů. V zájmu
efektivního vynaložení prostředků ze státního rozpočtu je požadovanou součástí projektů
předkládaných k realizaci uvedení konkrétních cílů i termínů a stanovení indikátorů
(kvalitativních i kvantitativních), jichž bude realizací aktivity dosaženo. Rozhodování
o přidělení dotace se řídí dle stanovených kritérií – formálních, odborných (např. cíle
projektu a způsob jejich dosažení, cílová skupina, harmonogram realizace, odborná garance,
vyhodnocení rizik projektu) a finančních (např. přiměřenost a odůvodněnost nákladů na
realizaci projektu, zdůvodnění rozpočtu projektu, spoluúčast ostatních zdrojů na projektu).
Vlastní výdaje OSS kapitoly lze charakterizovat jako převážně oscilující nebo pozvolna
rostoucí – např. v případě výdajů na platy a souvisejících výdajů (seskupení položek 50**).
Tento nárůst souvisí se změnami příslušných právních předpisů upravujících odměňování
zaměstnanců ve státní správě a s růstem počtu zaměstnanců v důsledku rozšíření agend kapitoly
– zejména v návaznosti na programy spolufinancované z rozpočtu EU. V průběhu posledních
let došlo na MŠMT k nárůstu počtu zaměstnanců financovaných z prostředků operačních
programů, a to zejména v souvislosti s nutností zajištění kontrolních a certifikačních procesů
jednotlivých projektů. Dalším faktorem, který měl vliv na navýšení počtu zaměstnanců, byla
implementace služebního zákona a s ní spojená systemizace pracovních a služebních míst
správních úřadů. Do růstu platů se promítl rovněž 3% nárůst prostředků na platy oproti platům
roku 2014. Oproti prostředkům na platy došlo ke snížení výdajů na OPPP (zejména vlivem
ukončení některých individuálních projektů národních), v souhrnu tak výdaje na platy, OPPP
a pojistné byly vykázány prakticky ve stejné výši jako za rok 2014.
Lehký meziroční vzestup zaznamenaly výdaje určené na nákup materiálu (513*).
Nepatrný nárůst výdajů je spojen s nákupem propagačních předmětů v rámci projektů
Informovanost a publicita OP VK a OP VaVpI.
Pokles byl zaznamenán i u výdajů na nákup vody, paliv a energie (položky rozpočtové
skladby 515*). Na snížení výdajů se podílel výsledek soutěží na dodavatele těchto komodit
a mírnější zima.
Nárůst výdajů byl naopak meziročně zaznamenán u nákupu služeb a ostatních nákupů
(položky 516* a 517*). Na růstu výdajů v oblasti služeb se podílel nárůst výdajů na konzultační,
poradenské a právní služby (bezmála 40 mil. Kč bylo proplaceno v rámci projektu Metodika
firmě Technopolis Limited, která prováděla na základě výsledku veřejné zakázky práce na
zpracování metodiky hodnocení a zásad financování výzkumu a vývoje) a v oblasti nákupu
ostatních služeb kde byl v souvislosti s ukončováním OP VK a OP VaVpI nakoupen větší objem
mediálního prostoru pro zajištění publicity těchto programů. V rámci ostatních služeb došlo
také k mírnému nárůstu výdajů na stravování zaměstnanců, když začaly být zaměstnancům
poskytovány stravenky namísto závodního stravování (někteří zaměstnanci v závodní jídelně
jídla neodebírali, zatímco stravenky jsou nakupovány a vydávány všem zaměstnancům).
Růst výdajů v oblasti ostatních nákupů byl způsoben zejména vyššími výdaji na
cestovné a na úhradu účastnických poplatků na konferencích. I tento nárůst lze připsat na vrub
operačních programů, kdy v souvislosti s jejich ukončováním bylo nezbytné získat zkušenosti
a informace i od ostatních zainteresovaných subjektů. Zároveň vzrostla aktivita v těchto
oblastech i z důvodu přípravy a zahájení nového operačního programu OP VVV.
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Obecně lze konstatovat, že v oblasti vlastních výdajů OSS kapitoly došlo mezi lety 2014
a 2015 ke zvýšení zejména v souvislosti s ukončováním operačních programů, které také tyto
náklady hradí z prostředků svých projektů.
Příjmy kapitoly po vrcholu, kterého dosáhly v roce 2014, meziročně poklesy. Naprosto
dominantní část celkových příjmů kapitoly stále tvoří příjmy z operačních programů.
V důsledku pokračující certifikace výdajů a jejich proplacení ze strany Národního fondu na účet
MŠMT budou realizovány příjmy z obou končících operačních programů i v roce 2016.
Prakticky zanedbatelný je již význam převodů prostředků z rezervních fondů. V oblasti
vlastních příjmů došlo od roku 2011 k výraznému nárůstu objemu v důsledku zahájení splátek
návratné finanční výpomoci ze strany MU (v roce 2011 splátka ve výši 104 000 tis. Kč, v roce
2012 splátka ve výši 87 000 tis. Kč, od roku 2013 splátka 88 000 tis. Kč ročně).
K efektivnímu použití veřejných prostředků přispívá značnou měrou i Ekonomický
informační systému EIS JASU CS, který byl do provozu uveden v roce 2009. Tento systém
je propojen s rozpočtovým systémem ISROS a umožňuje zadávání a sledování závazků,
pohledávek a dalších operací v průběhu celého procesu, tzn. zadání rozhodnutí o poskytnutí
dotace (smlouvy, objednávky), řídící kontrolu na úrovni příkazce operace, správce rozpočtu
a hlavního účetního, provedení platby, její zaúčtování, vykazování a následnou kontrolu.
Systém EIS JASU CS je jedním ze základních nástrojů řídící kontroly (předběžné, průběžné
i následné) při hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Hlavními přínosy tohoto systému
jsou zejména zjednodušení a zrychlení prací běžné agendy, provázanost všech dat v systému,
vzájemná informovanost zaměstnanců, omezení duplicitního zadávání dat a tím zároveň
omezení chybovosti. Tento systém přináší přehled o ekonomických a finančních operacích
ve všech fázích procesu, ucelený přehled o hospodaření MŠMT a zvýšení bezpečnosti dat
a stability systému. Účetní operace jsou trvale uloženy a umožňují průběžnou a následnou
kontrolu. Systém umožňuje on-line komunikaci s portálem IISSP.
Systém EIS JASU CS je propojen s monitorovacím systémem operačních programů
MONIT 7+, v roce 2013 byl propojen i se systémem na evidenci dohod konaných mimo
pracovní poměr (OK Base), v současné době je realizováno propojení systému s monitorovacím
systémem operačních programů pro nové období – MS14+.
Rozvoj systému EIS JASU CS i nadále pokračuje zejména v souvislosti s aktuálními
potřebami v návaznosti na změny vyplývající z reformy účetnictví státu a celkové
implementace konceptu Integrovaného informačního systému státní pokladny – systém je stále
upravován o potřebné funkcionality jak v oblasti usnadnění PŘK, tak v oblasti výkaznictví.
Hodnocení a porovnání nákladovosti u jednotlivých zřizovaných příspěvkových
organizací nelze provést z toho důvodu, že mezi jednotlivými organizacemi jsou neměřitelné
rozdíly. Účely zřízení jednotlivých zařízení jsou značně odlišné, nelze proto srovnávat
jednotlivé organizace dle obecně stanovených jednotných ukazatelů.
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Tabulka č. 9 Vývoj výdajů kapitoly dle položek v časových řadách
Skut 2011 Skut 2012 Skut 2013 Skut 2014 Skut 2015
1 305
1 405
1 442
1 488
1 507
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
516 379
583 322
601 767
643 641
439 110
0
0
0
0
235 257
0
0
269
0
0
516 379
583 322
602 036
643 641
674 367
78 395
110 964
104 021
236 870
201 363
1 279
1 168
1 284
1 284
1 368
5 813
2 217
1 348
1 191
1 717
0
0
213
107
234
0
0
0
0
0

Počet zaměstnanců OSS
Položka
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy zaměstnanců ve služehním poměru
Ostaní platy
Výdaje na platy
Ostatní osobní výdaje
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Odstupné
Odchodné
Ostatní platby za jinou práci jinde nezařazené
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zam.
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Odměny za užití duševního vlastnictví
Mzdové náhrady
Výdaje na platy, OPPP a pojistné

5031
5032
504*
5051
50**

143 218
51 737
0
0
796 821

167 416
60 425
2 459
0
927 971

172 479
62 419
503
2 033
946 337

215 506
77 814
0
529
1 176 942

211 798
76 526
0
110
1 167 484

Nákupy materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje

513*
514*

31 105
207

24 151
276

32 344
270

29 045
289

Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky
Výdaje související s NIV nákupy, příspěvky, náhrady a
věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje celkem

515*
516*
517*
518*

24 955
358 597
54 631
0

28 668
243 680
67 756
0

31 523
219 895
45 211
0

519*
51**

518
470 014

1 046
365 577

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a
sociálnímu fondu obcí a krajů
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům

5342
536*

5 165
56 723

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

54**

10 933

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Neinvestiční transfery mezinárodním orgánům
Neinvestiční transfery do zahraničí
Ostatní NIV výdaje jinde nezařazené
Ostatní NIV transfery
Běžné výdaje celkem

5511
5512
55**
5909

Investiční nákupy a související výdaje
Ostatní INV transfery
Kapitálové výdaje celkem
Celkem výdaje kapitoly

61**
63**
6***

číslo
5011
5013
5019
501*
5021
5022
5024
5026
5029

5***

2011

2012

2013

2014

2015

tis. Kč/ zaměstnanec
396
0
0
396
60
1
4
0
0

415
0
0
415
79
1
2
0
0

417
0
0
418
72
1
1
0
0

433
0
0
433
159
1
1
0
0

421
506
0
447
134
1
1
0
0

110

119

120

145

141

40
0
0
611

43
2
0
660

43
0
1
656

52
0
0
791

51
0
0
775

30 518
328

24
0

17
0

22
0

20
0

20
0

24 200
243 471
53 481
0

22 124
332 973
58 629
11

19
275
42
0

20
173
48
0

22
152
31
0

16
164
36
0

15
221
39
0

2 037
331 281

1 299
351 784

2 058
446 640

0
360

1
260

1
230

1
236

1
296

5 834
967

6 018
543

6 436
2 162

6 750
5 291

4
43

4
1

4
0

4
1

4
4

12 543

8 487

7 189

8 729

8

9

6

5

6

3 909
3 909
380 429
694 221
816 658
3
3
264
467
542
276 106
276 106
0
0
0
212
197
0
0
0
282 468
404 994
384 504
700 522
822 236
216
288
267
471
546
27
425
-3 904
-218
0
0
0
-3
0
0
122 675 150 124 206 842 125 505 166 127 315 698 128 735 214 94 004 88 403 87 035 85 562 85 425
124 240 578 125 924 186 127 178 432 129 560 516 131 192 344 95 204 89 626 88 196 87 070 87 055
48 559
66 786
39 082
37 032
45 605
37
48
27
25
30
14 669 997 12 193 509 11 225 322 10 448 701 12 429 626 11 241 8 679 7 785 7 022 8 248
14 718 555 12 260 295 11 264 405 10 485 732 12 475 231 11 279 8 726 7 812 7 047 8 278
138 959 133 138 184 481 138 442 836 140 046 248 143 667 575 106 482 98 352 96 008 94 117 95 333

Poznámka: V ostatních NIV výdajích jinde nezařazených (položka 5909) je vykázáno v letech 2013 a 2014 záporné
čerpání. Tato hodnota je zapříčiněna chybným zasláním vratek od příjemců dotací na výdajový účet
v závěru roku. Správně měly být vratky zaslány na účet depozitní, avšak vzhledem k termínu zaslání vratek
v závěru měsíce prosince již nebylo možno realizovat převod na správný účet. Vratky se tak projevují jako záporné
čerpání výdajů.

Následující tabulky uvádí základní numerický přehled o hlavních ukazatelích efektivnosti
a nákladovosti v časové řadě 5 let.
Tabulka č. 10 Základní ukazatele rozpočtu kapitoly v časové řadě 5 let
v tis. Kč
2011
2012
2013
2014
2015
Příjmy celkem
5 672 713,37
7 081 604,00 15 577 179,25 23 457 644,16 16 390 063,39
v tom: příjmy ze zahr. (včetně NF)
5 547 124,36
6 965 061,72 15 438 067,69 23 317 331,99 16 250 195,71
převody z RF
6 850,20
2 762,18
22 023,03
27 801,74
14 765,51
vlastní příjmy a ostatní
118 738,81
113 780,10
117 088,53
112 510,43
125 102,17
Výdaje celkem
138 959 091,14 138 184 480,68 138 442 836,42 140 046 248,03 143 667 574,71
z toho běžné výdaje
124 240 536,03 125 924 185,52 127 178 431,87 129 560 515,60 131 192 344,01
Počet zaměstnanců OSS kapitoly
1 306
1 405
1 442
1 482
1507
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Tabulka č. 11 Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2011 - 2015
Efektivnost
Vlastní příjmy v Kč/mil. Kč výdajů
Příjmy celkem v Kč/mil. Kč výdajů
Nákladovost
Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance
Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zam.

2011

2012

2013

2014

2015

854,49
40 773,61

823,39
51 227,47

845,75
112 357,97

803,38
167 300,75

870,78
113 980,47

106,40
95,13

98,35
89,63

96,01
88,20

94,50
87,42

95,33
87,06

1.4 Hodnocení průběhu plnění příjmů a čerpání výdajů ze státního
rozpočtu
1.4.1 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.3.2015
Plnění závazných ukazatelů stanovených v oblasti příjmů kapitoly 333


Příjmy celkem

Příjmy celkem za I. čtvrtletí 2015 činily 8 634 453,04 tis. Kč, což představuje plnění
ve výši 120,13 % rozpočtu po změnách, který činil 7 187 780,72 tis. Kč. Na výši vykázaných
příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT částkou 8 633 222,27 tis. Kč. Česká školní inspekce
910,75 tis. Kč a Vysokoškolské sportovní centrum 320,03 tis. Kč.


Daňové příjmy

Daňové příjmy činily 79,40 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 19,85 % schváleného
rozpočtu, který činil 400,00 tis. Kč a nebyl v průběhu I. čtvrtletí 2015 měněn. Jedná se o správní
poplatky, které MŠMT vybírá na základě zákona č. 18/2004 Sb., o uznání odborné kvalifikace,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob
jeho ukončení.


Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem za I. čtvrtletí 2015 činily
8 634 373, 64 tis. Kč, což představuje plnění 120,13 % rozpočtu po změnách, který činil
7 187 380,72 tis. Kč. V tom:
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 6 632 966,34 tis. Kč,
což odpovídá 94,76 % rozpočtu po změnách, který činil 7 000 000,00 tis. Kč.
Příjmy z prostředků finančních mechanizmů celkem činily 21,26 tis. Kč, což představuje
plnění 0,02 % rozpočtu po změnách, který činil 97 828,72 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem činily 2 001 386,04
tis. Kč, což je plnění na 2 234,89 % rozpočtu, který činil 89 552,00 tis. Kč.
Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 8 630 558,54
tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 120,07 %.
Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2014 činily 8 167 185,06 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 65,88 % rozpočtu po změnách, který činil 12 397 426,67 tis. Kč. Na celkových
příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 8 135 626,90 tis. Kč,
ČŠI vykázala příjmy 31 214,65 tis. Kč a VSC 343,51 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů
převodů z RF OSS) činily 8 156 861,91 tis. Kč, tj. 65,79 % rozpočtu.
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Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2013 činily 7 179 593,53 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 40,24 % rozpočtu po změnách, který činil 17 841 765,00 tis. Kč. Na celkových
příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 7 093 603,53 tis. Kč,
ČŠI vykázala příjmy 85 870,43 tis. Kč a VSC 119,56 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů
převodů z RF OSS) činily 7 179 593,53 tis. Kč, tj. 40,24 % rozpočtu.
Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2012 činily 497 631,83 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 3,28 % rozpočtu po změnách, který činil 15 149 282,00 tis. Kč. Na celkových
příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 496 598,13 tis. Kč, ČŠI
vykázala příjmy 857,84 tis. Kč a VSC 175,87 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů převodů
z RF OSS) činily 497 631,83 tis. Kč, tj. 3,28 % rozpočtu.
Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2011 činily 433 292,12 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 4,48 % rozpočtu po změnách, který činil 9 673 621 tis. Kč. Na celkových příjmech
kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 432 197,25 tis. Kč, ČŠI vykázala
příjmy 777,88 tis. Kč a VSC 316,99 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů převodů z RF OSS)
činily 432 315,55 tis. Kč, tj. 4,47 % rozpočtu.


Výdaje celkem

Výdaje celkem za I. čtvrtletí roku 2015 dosáhly výše 51 652 811,97 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 38 % rozpočtu po změnách, který činil 135 934 884,25 tis. Kč. Konečný rozpočet
výdajů činil 145 572 257,96 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bylo vykázáno ve výši
48 059 391,15 tis. Kč, což představuje 37,66 % rozpočtu po změnách, který činil
127 601 504,26 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 593 420,82 tis. Kč, tj. 43,12 %
rozpočtu po změnách, který činil 8 333 379,98 tis. Kč.
V průběhu I. čtvrtletí roku 2015 bylo se souhlasem MF v kapitole 333 provedeno
10 rozpočtových opatření, závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány
3 rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl celkový rozpočet výdajů kapitoly
MŠMT v I. čtvrtletí navýšen o 30 360,83 tis. Kč.
Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2014 činily 43 819 880,78 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 31,95 % rozpočtu po změnách, který činil 137 160 281,90 tis. Kč, čerpání běžných
výdajů činilo 42 435 346,44 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 384 534,34 tis.
Kč.
Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2013 činily 46 372 347,02 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 33,06 % rozpočtu po změnách, který činil 140 279 408,00 tis. Kč, čerpání běžných
výdajů činilo 44 901 139,70 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 471 207,32 tis.
Kč.
Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2012 činily 46 985 607,91 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 34,12 % rozpočtu po změnách, který činil 137 707 510,00 tis. Kč, čerpání běžných
výdajů činilo 45 118 367,72 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 867 240,19 tis.
Kč.
Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2011 činily 38 942 857,41 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 29,86 % rozpočtu po změnách, který činil 130 436 701,00 tis. Kč, čerpání běžných
výdajů činilo 36 892 911,38 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 049 946,02 tis.
Kč.
1.4.2 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.6.2015
Příjmy celkem za I. - II. čtvrtletí 2015 vykázané na příjmovém účtu v České národní
bance činily 15 254 861,31 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 212,19 % rozpočtu
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po změnách, který činil 7 189 103,22 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad
MŠMT celkovým objemem 15 231 102,04 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 23 073,60 tis.
Kč a VSC 685,68 tis. Kč.


Daňové příjmy

Daňové příjmy činily 102,90 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 25,73 % rozpočtu po
změnách, který činil 400,00 tis. Kč a nebyl upravován. Jedná se o poplatky vybírané v souladu
s platnou legislativou za správní činnosti, které vykonává MŠMT.


Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ke dni 30. 6. 2015 činily
15 254 758,41 tis. Kč, což představuje plnění 212,20 % rozpočtu po změnách, který činil
7 188 703,22 tis. Kč.
V tom:
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 15 062 686,87 tis. Kč,
což odpovídá 215,14 % rozpočtu po změnách, který činil 7 001 322,50 tis. Kč.
Příjmy z prostředků finančních mechanizmů činily 69 404,45 tis. Kč, což představuje
plnění 70,94 % rozpočtu po změnách, který činil 97 828,72 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem činily 122 667,09
tis. Kč, což je plnění na 136,98 % rozpočtu, který činil 89 552,00 tis. Kč.
Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 15 250 250,01
tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 212,13 %.
Příjmy celkem za I. - II. čtvrtletí 2014 vykázané na příjmovém účtu v České národní bance činily
16 133 118,08 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 130,13 % rozpočtu po změnách, který činil
12 397 426,67 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT celkovým
objemem 16 079 258,27 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 53 206,53 tis. Kč a VSC 653,29 tis.
Kč. Příjmy po konsolidaci činily 16 105 407,34 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 129,91 %.
Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2013 vykázané na příjmových účtech v České národní bance
činily 12 310 231,81 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 69,00 % rozpočtu po změnách, který
činil 17 841 765,00 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT celkovým
objemem 12 216 419,55 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 93 512,00 tis. Kč, VSC 300,26 tis.
Kč. Příjmy po konsolidaci činily 12 288 268,79 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 68,88 %.
Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2012 vykázané na příjmových účtech v České národní bance
činily 1 692 968,22 tis. Kč (má být 1 692 968,03 Kč), což odpovídalo plnění ve výši 11,18 %
rozpočtu po změnách, který činil 15 149 282,00 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel
vlastní úřad MŠMT celkovým objemem 1 691 715,73 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši
1 048,93 tis. Kč, VSC 203,37 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci činily 1 791 491,86 tis. Kč, tj.
plnění rozpočtu ve výši 14,62 %.
Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2011 vykázané na příjmových účtech v České národní bance
činily 1 795 331,22 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 14,66 % rozpočtu po změnách, který
činil 12 249 621,00 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT celkovým
objemem 1 793 800,54 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 1 138,87 tis. Kč, VSC 391,80 tis.
Kč. Příjmy po konsolidaci činily 1 791 491,86 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 14,62 %.
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Výdaje celkem

Výdaje celkem za I. - II. čtvrtletí 2015 vykázané v účetní závěrce ke dni 30.6.2015 činily
90 739 345,64 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 66,81 % rozpočtu po změnách, který
činil 135 810 690,95 tis. Kč. Běžné výdaje činily 84 422,56 tis. Kč, což představuje 66,41 %
rozpočtu po změnách, který činil 127 121 820,74 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 6 316 787,33
tis. Kč, což odpovídá čerpání 72,70 % rozpočtu po změnách ve výši 8 688 870,20 tis. Kč.
V průběhu II. čtvrtletí 2015 bylo realizováno se souhlasem MF 13 rozpočtových
opatření. Závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány 6 rozpočtovými opatřeními.
Realizací těchto rozpočtových opatření došlo oproti I. čtvrtletí 2015 ke snížení rozpočtu výdajů
o 124 193,30 tis. Kč. Celkem bylo od počátku roku ke dni 30.6.2015 realizováno 23
rozpočtových opatření, závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány 9
rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet celkových výdajů
kapitoly MŠMT v I. pololetí snížen o 93 832,47 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. - II. čtvrtletí 2014 vykázané v účetní závěrce činily 86 654 030,86 tis. Kč,
což představuje čerpání ve výši 63,19 % rozpočtu po změnách, který činil 137 123 306,90 tis.
Kč. Běžné výdaje činily 82 606 517,31 tis. Kč, což představuje 63,59 % rozpočtu po změnách,
který činil 129 901 943,59 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 4 047 513,55 tis. Kč, což odpovídá
čerpání 56,05 % rozpočtu po změnách ve výši 7 221 363,32 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. - II. čtvrtletí roku 2013 vykázané v účetní závěrce činily 84 405 431,99 tis.
Kč, což představuje čerpání ve výši 60,18 % rozpočtu po změnách, který činil 140 251 882,00
tis. Kč. Běžné výdaje činily 80 827 069,05 tis. Kč, což představuje 64,60 % rozpočtu po
změnách, který činil 125 113 402,25 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 3 578 362,94 tis. Kč, což
odpovídá čerpání 23,64 % rozpočtu po změnách ve výši 15 138 479,75 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. - II. čtvrtletí roku 2012 vykázané v účetní závěrce činily 87 801 211,27 tis.
Kč, což představuje čerpání ve výši 63,85 % rozpočtu po změnách, který činil 137 504 234,00
tis. Kč. Běžné výdaje činily 83 363 604,34 tis. Kč, což představuje 67,93 % rozpočtu po
změnách, který činil 122 714 986,65 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 4 437 606,92 tis. Kč, což
odpovídá čerpání 30,01 % rozpočtu po změnách ve výši 14 789 247,35 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. - II. čtvrtletí roku 2011 vykázané v účetní závěrce činily 75 595 081,41 tis.
Kč, což představuje čerpání ve výši 56,89 % rozpočtu po změnách, který činil 132 878 204,00
tis. Kč. Běžné výdaje činily 69 677 255,37 tis. Kč, což představuje 57,60 % rozpočtu
po změnách, který činil 120 966 810,68 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 5 917 826,05 tis. Kč,
což odpovídá čerpání 49,68 % rozpočtu po změnách ve výši 11 911 393,32 tis. Kč.
1.4.3 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.9.2015
Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2015 byly vykázány ve výši 15 264 546,50 tis. Kč, což
představuje plnění ve výši 176,58 % rozpočtu po změnách, který činil 8 644 345,26 tis. Kč.
Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT objemem příjmů
15 240 615,28 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 23 224,33 tis. Kč a VSC 706,89 tis. Kč.


Daňové příjmy

Daňové příjmy činily 175,03 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 43,76 % rozpočtu,
který činil 400,00 tis. Kč a nebyl upravován.
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Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ke dni 30. 9. 2015 činily
15 264 371,47 tis. Kč, což představuje plnění 176,59 % rozpočtu po změnách, který činil
8 643 945,26 tis. Kč.
V tom:
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 15 062 686,87 tis. Kč,
což odpovídá 178,12 % rozpočtu po změnách, který činil 8 456 564,54 tis. Kč.
Příjmy z prostředků finančních mechanizmů celkem činily 75 438,13 tis. Kč, což
představuje plnění ve výši 77,11 % rozpočtu, který činil 97 828,72 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem činily 126 246,48
tis. Kč, což je plnění na 140,98 % rozpočtu, který činil 89 552,00 tis. Kč.
Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 15 259 935,20
tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 176,53 %.
Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2014 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši
16 137 889,97 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 130,17 % rozpočtu po změnách, který činil
12 397 426,67 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT
objemem příjmů 16 083 799,80 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 53 415,30 tis. Kč,
VSC 674,89 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci činily 16 110 179,24 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu
ve výši 129,95 %.
Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2013 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši
14 918 668,60 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 83,62 % rozpočtu po změnách, který činil
17 841 765,00 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT
objemem příjmů 14 824 462,22 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 93 853,02 tis. Kč,
VSC 353,36 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci činily 14 896 705,57 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu
ve výši 83,49 %.
Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2012 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši
3 642 787,75 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 21,30 % rozpočtu po změnách, který činil
17 099 363,00 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT
objemem příjmů 3 641 096,38 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 1 250,44 tis. Kč, VSC 440,93 tis. Kč.
Příjmy po konsolidaci činily 3 640 712,64 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 21,29 %.
Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2011 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši
3 553 630,96 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 25,33 % rozpočtu po změnách, který činil
14 031 981,00 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT
objemem příjmů 3 551 632,43 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 1 368,78 tis. Kč, VSC 629,76 tis. Kč.
Příjmy po konsolidaci činily 3 549 759,42 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 25,30 %.


Výdaje celkem

Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2015 byly vykázány ve výši 118 020 723,27 tis. Kč,
což představuje plnění ve výši 85,98 % rozpočtu po změnách, který činil 137 268 907,91 tis.
Kč. Běžné výdaje činily 109 025 944,78 tis. Kč, což odpovídá plnění 84,50 % rozpočtu po
změnách, který činil 129 021 081,02 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 8 994 778,49 tis. Kč, tj.
plnění na 109,06 % rozpočtu po změnách ve výši 8 247 826,89 tis. Kč.
Se souhlasem MF bylo v rozpočtové kapitole MŠMT v I. - III. čtvrtletí roku 2015
realizováno 29 rozpočtových opatření. Závazné limity regulace zaměstnanosti byly
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upravovány 14 rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet celkových
výdajů kapitoly MŠMT v I. – III. čtvrtletí navýšen o 1 364 384,50 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2014 byly vykázány ve výši 112 799 679,79 tis. Kč, což
představuje plnění ve výši 82,34 % rozpočtu po změnách, který činil 136 998 462,76 tis. Kč.
Běžné výdaje činily 104 383 104,33 tis. Kč, což odpovídá plnění 80,55 % rozpočtu po změnách,
který činil 129 594 456,70 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 8 416 575,46 tis. Kč, tj. plnění na
113,68 % rozpočtu po změnách ve výši 7 404 006,06 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2013 byly vykázány ve výši 108 306 030,46 tis. Kč,
což představuje plnění ve výši 77,28 % rozpočtu po změnách, který činil 140 148 423,50 tis.
Kč. Běžné výdaje činily 101 741 588,36 tis. Kč, což odpovídá plnění 81,57 % rozpočtu po
změnách, který činil 124 729 932,40 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 6 564 442,09 tis. Kč, tj.
plnění na 42,58 % rozpočtu po změnách ve výši 15 418 491,11 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2012 byly vykázány ve výši 110 939 837,28 tis. Kč,
což představuje plnění ve výši 79,54 % rozpočtu po změnách, který činil 139 474 462,00 tis.
Kč. Běžné výdaje činily 103 146 301,34 tis. Kč, což odpovídá plnění 82,36 % rozpočtu po
změnách, který činil 125 237 445,26 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 7 793 535,94 tis. Kč, tj.
plnění na 54,74 % rozpočtu po změnách ve výši 14 237 016,74 tis. Kč.
Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2011 byly vykázány ve výši 121 219 408,36 tis. Kč,
což představuje plnění ve výši 90,04 % rozpočtu po změnách, který činil 134 627 475,00 tis.
Kč. Běžné výdaje činily 111 204 949,05 tis. Kč, což odpovídá plnění 91,63 % rozpočtu po
změnách, který činil 121 369 283,02 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 10 014 459,31 tis. Kč, tj.
plnění na 75,53 % rozpočtu po změnách ve výši 13 258 191,98 tis. Kč.
1.4.4 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.12.2015
Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2015 činily 16 390 063,39 tis. Kč, což představuje
plnění ve výši 168,96 % rozpočtu po změnách, který činil 9 700 479,96 tis. Kč. Nárůst
oproti stavu k 30. 9. 2015 činil 1 125 516,89 tis. Kč.
Daňové příjmy činily 258,53 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP
16 163 489,39 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanizmů 86 706,32 tis. Kč a ostatní
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 139 609,16 tis. Kč (v tom
převody z RF 14 765,51 tis. Kč).
Příjmy celkem po konsolidaci činily 16 375 297,88 tis. Kč, meziroční index 2015/2014
celkem činí 69,87.
Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2014 činily 23 457 644,16 tis. Kč, což představuje plnění
ve výši 139,88 % rozpočtu po změnách, který činil 16 770 326,14 tis. Kč. Nárůst oproti stavu
k 30.9.2014 činil 7 319 754,19 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní
úřad MŠMT objemem příjmů 23 355 685,79 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 100 816,24 tis. Kč,
VSC 1 142,13 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2014 (bez vlivu převodů
z rezervních fondů OSS) činily 23 429 842,43 tis. Kč.
Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2013 činily 15 577 179,25 tis. Kč, což představuje plnění
ve výši 81,52 % rozpočtu po změnách, který činil 19 107 896,97 tis. Kč. Nárůst oproti stavu
k 30.9.2013 činil 2 539 926,87 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní
úřad MŠMT objemem příjmů 15 482 259,33 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 94 393,40 tis. Kč,
VSC 526,52 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2013 (bez vlivu převodů z rezervních
fondů OSS) činily 15 555 156,22 tis. Kč.
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Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2012 činily 7 081 604,00 tis. Kč, což představuje plnění ve výši
41,41 % rozpočtu po změnách, který činil 17 099 363,00 tis. Kč. Nárůst oproti stavu
k 30.9.2012 činil 3 438 816,25 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní
úřad MŠMT objemem příjmů 7 079 044,77 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 1 881,20 tis. Kč,
VSC 678,03 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2012 (bez vlivu převodů z rezervních
fondů OSS) činily 7 078 841,83 tis. Kč.
Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2011 činily 5 672 713,37 tis. Kč, což představuje plnění ve výši
33,40 % rozpočtu po změnách, který činil 16 986 501,00 tis. Kč. Nárůst oproti stavu
k 30.9.2011 činil 2 119 040,41 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní
úřad MŠMT objemem příjmů 5 669 283,50 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 2 493,56 tis. Kč,
VSC 936,30 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31. 12. 2011 (bez vlivu převodů z rezervních
fondů OSS) činily 5 665 863,17 tis. Kč.


Výdaje celkem

Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2015 činily 143 667 574,71 tis. Kč, což představuje
čerpání rozpočtu po změnách ve výši 103,23 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly
333 podle zákona č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, ve výši
135 904 523,42 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 46 rozpočtovými opatřeními MF, která
změnila závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů a 8 rozpočtovými opatřeními pouze
v oblasti limitů mzdové regulace (celkem v oblasti limitů mzdové regulace bylo realizováno 20
rozpočtových opatření), na rozpočet po všech změnách ve výši 139 175 500,57 tis. Kč. Celková
změna v rozpočtu výdajů včetně interních přesunů v rámci kapitoly 333 za rok 2015 činila
3 270 977,16 tis. Kč, v tom: v oblasti běžných výdajů došlo ke zvýšení rozpočtu
o 2 758 422,90tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů o 512 554,26 tis. Kč. Meziroční index
2015/2014 činil 102,59.
Běžné výdaje k 31.12.2015 činily celkem 131 192 344,01 tis. Kč, což představuje plnění
na 100,68 % (96,46 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 101,26.
Kapitálové výdaje k 31.12.2015 činily 12 475 230,70 tis. Kč, což představuje plnění
na 140,58 % (77,06 % konečného rozpočtu) v tom: investiční nákupy a související výdaje
45 604,56 tis. Kč a investiční transfery celkem 12 429 626,14 tis. Kč. Meziroční index
2015/2014 činil 118,97.
Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2014 činily 140 046 248,03 tis. Kč, což představuje čerpání
rozpočtu po změnách ve výši 98,28 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333 podle
zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, ve výši 137 301 155,90
tis. Kč byl v průběhu roku upravován 50 rozpočtovými opatřeními MF, která změnila závazné
ukazatele v oblasti výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši 142 497 962,31 tis. Kč. Běžné
výdaje k 31.12.2014 činily celkem 129 560 515,60 tis. Kč, což představuje plnění 99,08 %,
kapitálové výdaje k 31.12.2014 činily 10 485 732,44 tis. Kč, což představuje plnění 89,39 %
rozpočtu po změnách.
Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2013 činily 138 442 836,42 tis. Kč, což představuje čerpání
rozpočtu po změnách ve výši 97,80 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333
podle zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve výši
140 411 693,00 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 43 rozpočtovými opatřeními MF,
která změnila závazné ukazatele v oblasti výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši
141 557 591,47 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2013 činily celkem 127 178 431,87 tis. Kč,
což představuje plnění 100,15 %, kapitálové výdaje k 31.12.2013 činily 11 264 404,56 tis. Kč,
což představuje plnění 77,28 % rozpočtu po změnách.
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Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2012 činily 138 184 480,68 tis. Kč, což představuje čerpání
rozpočtu po změnách ve výši 99,02 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333
podle zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, ve výši
137 851 240,00 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 61 rozpočtovými opatřeními MF,
která změnila závazné ukazatele v oblasti výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši
139 551 426,00 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2012 činily celkem 125 924 185,52 tis. Kč,
což představuje plnění 99,76 %, kapitálové výdaje k 31.12.2012 činily 12 260 295,16 tis. Kč,
což představuje plnění 92,00 % rozpočtu po změnách.
Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2011 činily 138 959 133,14 tis. Kč, což představuje čerpání
rozpočtu po změnách ve výši 100,94 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333
podle zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ve výši
127 086 415,00 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 51 rozpočtovými opatřeními MF,
která změnila závazné ukazatele v oblasti výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši
137 660 290,00 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2011 činily celkem 124 240 578,03 tis. Kč,
což představuje plnění 99,89 %, kapitálové výdaje k 31.12.2011 činily 14 718 555,10 tis. Kč,
což představuje plnění 110,82 % rozpočtu po změnách.
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2 Vybrané ukazatele státního rozpočtu
2.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
2.1.1 Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2015
Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových
nákladů) a počty zaměstnanců byly schválené usnesením vlády č. 769/2014 k návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a k návrhům střednědobého výhledu státního
rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2016
a 2017. Tyto limity jsou stanovovány pro organizace, které odměňují platem
dle § 109 odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a státní
zaměstnance dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Jedná se o:
 státní správu (MŠMT, ČŠI),
 ostatní organizační složky státu (VSC),
 příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy jsou plně zabezpečovány z příspěvku
zřizovatele poskytovaného na provoz,
 školské právnické osoby zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí podle školského zákona.
Závazné ukazatele regulace zaměstnanosti nejsou stanoveny pro organizace, které
odměňují mzdou podle § 109, odst. 2, zákoníku práce. Jsou to zejména organizace, které
zřizuje:
 soukromá fyzická osoba, soukromá právnická osoba,
 církev, náboženské společenství.
Tyto organizace dostávají z rozpočtu zřizovatele prostředky na mzdy zaměstnanců a na
související zákonné odvody v rámci celkové dotace na běžné výdaje ze státního rozpočtu.
Mzdou, podle § 109, odst. 2, zákoníku práce odměňují též veřejné vysoké školy a veřejné
výzkumné instituce.
Na rok 2015 byly stanoveny závazné limity regulace zaměstnanosti kapitoly 333
MŠMT takto:
limit počtu zaměstnanců (včetně EU a FM)
218 699 osob
v tom: limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru
218 044 osob
limit počtu státních zaměstnanců
655 osob
mzdové prostředky celkem (včetně EU a FM)
62 364 361,27 tis. Kč
v tom: prostředky na platy
61 185 859,15 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru
60 910 202,05 tis. Kč
platy státních zaměstnanců
275 657,10 tis. Kč
prostředky na ostatní platby za provedenou
práci/ ostatní osobní náklady („OPPP“/“OON“)
1 178 502,12 tis. Kč
průměrný měsíční plat
23 314 Kč
v tom: průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru
23 279 Kč
průměrný měsíční plat státních zaměstnanců
35 071 Kč
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Závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS, PO a jednotlivé školské oblasti
(schválený rozpočet) jsou uvedeny v Tabulce č. 3 v příloze.
2.1.2 Limity mzdových prostředků a počty zaměstnanců kapitoly 333 po úpravách
provedených během roku 2015
Úpravy závazných ukazatelů kapitoly
V průběhu roku 2015 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za
provedenou práci/ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců upravován 20 rozpočtovými
opatřeními Ministerstva financí (z toho ve 4 případech se jedná pouze o nastavení limitů
v jednotlivých školských úsecích PO po vnitřních úpravách v kompetenci MŠMT). Celkový
objem mzdových prostředků se zvýšil o 305 723,031 tis. Kč. U prostředků na platy došlo
k navýšení o 305 724, 642 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci/ostatní
osobní náklady se snížily o 1,611 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl navýšen v ročním
průměru o 1 868 míst.
Změny závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti se uskutečnily na základě
rozpočtových opatření, schválených Ministerstvem financí. Mezi nejvýznamnější patří
následující úpravy:


Rozpočtovým opatřením č.j. MF-46392/2015/1402 ze dne 22.10.2015 byly navýšeny
prostředky na platy o 304 738,491 tis. Kč z kapitoly VPS dle usnesení vlády č. 748/2015
(nárůst platů o 3% na listopad a prosinec 2015).



Rozpočtovým opatřením č.j. MF-31909/2015/1402 ze dne 20.7.2015 byly navýšeny
prostředky na platy o 2 211,720 tis. Kč z kapitoly VPS ve vazbě na systemizaci dle
zákona o státní službě. Zároveň byl navýšen limit počtu zaměstnanců u ústředního
orgánu MŠMT o 8 míst.



Rozpočtovým opatřením č.j. MF-18 169/2015/1402 ze dne 28.4.2015 došlo ke snížení
prostředků na platy o 292,900 tis. Kč a prostředků na OON o 1 725, 811 tis. Kč
v souvislosti s převodem prostředků do kapitoly MK na projekty v oblasti podpory
vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy a podpory integrace romské
komunity.



Rozpočtovým opatřením č.j. MF-30876/2015/1402 ze dne 12.8.2015 byl navýšen limit
počtu zaměstnanců v úseku PO – RgŠ ÚSC o 1860 míst ve vazbě na výkony škol
a školských zařízení.



Na základě usnesení rozpočtového výboru PSP č. 362/2015 realizovalo MF dne
26.11.2015 rozpočtové opatření č.j. MF-52057/2015/1402. Jednalo se o přesun mezi
prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních zaměstnanců ve vazbě
na realizaci přechodu zaměstnanců služebního úřadu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a České školní inspekce do služebního poměru.

V průběhu roku 2015 byly v oblasti mzdových prostředků postupně uvolňovány nároky
z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 4 písm. a) bodu 1 až 3 zákona č. 218/2000 Sb.,
v celkovém objemu 377 853,708 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT: 348 505,437 tis. Kč a OSS ČŠI:
29 348, 271 tis. Kč), v tom prostředky na platy ve výši 105 671,183 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT:
96 781, 285 tis. Kč a OSS ČŠI: 8 889,898 tis. Kč) a prostředky na ostatní platby za provedenou
práci/ostatní osobní náklady ve výši 272 182,525 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT: 251 724,152 tis.
Kč a OSS ČŠI: 20 458,273 tis. Kč).
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Tyto prostředky byly uvolněny na:
OP VK (včetně ČŠI):
MP celkem: 332 396,791 tis. Kč, v tom platy: 96 407,456 tis. Kč, OPPP /OON: 235 989,335
tis. Kč
OP VaVpI:
MP celkem: 26 200,000 tis. Kč, v tom platy: 7 200,000 tis. Kč, OPPP: 19 000,000 tis. Kč
OP LZaZ:
MP celkem: 201,727 tis. Kč, v tom platy: 201,727 tis. Kč, OON: 0,000 tis. Kč
OPŘO:
MP celkem: 18 449,000 tis. Kč, v tom platy: 1 862,000 tis. Kč, OON: 16 587,000 tis. Kč
Soutěže:
MP celkem: 35,000 tis. Kč, v tom platy: 0,000 tis. Kč, OON: 35,000 tis. Kč
ČŠI (mimo OP VK):
MP celkem:
571,190 tis. Kč, v tom platy: 0,000 tis. Kč, OPPP: 571,190 tis. Kč
Zároveň byly v roce 2015 použity prostředky rezervního fondu MŠMT ve výši 1 094,852
tis. Kč na OPPP v oblasti dohod (např. na projekt Erasmus+).
O tyto prostředky bylo možné v roce 2015 překročit stanovené limity mzdové regulace.
Tabulka č. 12 Upravené závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS a PO a na
jednotlivé školské oblasti (rozpočet po všech změnách)
v tom:
Prostředky na platy a
ostatní platby za
provedenou práci v Kč

I. Organizační složky státu CELKEM
z toho: prostředky na vědu a výzkum

v tom
v tom

Ostatní platby
za provedenou
práci v Kč

Prostředky
na platy
v Kč

státních
zaměstnanců

zaměstananců v
pracovním poměru

Počet
zaměstnanců

státní
zaměstnanci

v tom

zam. v
pracovním
poměru

Průměrný
plat
v Kč

státních
zaměstnanců

zam.
v prac.
poměru

848 494 499
134 505 228

192 902 724
33 255 026

655 591 775 307 894 196
101 250 202
43 366 361

412 239 824
57 883 841

1 577
209

662
101

915
108

34 643
40 371

38 758
35 781

37 545
44 663

810 623 471
134 505 228

190 920 383
33 255 026

619 703 088 243 351 951
101 250 202
43 366 361

376 351 137
57 883 841

1 481
208

662
98

819
110

34 870
40 565

30 633
36 876

38 294
43 851

620 734 329

177 507 197

443 227 132 178 809 706

264 417 426

971

459

512

38 039

32 464

43 037

227 465 799
8 670 000
132 033 548
123 035 228

18 572 527
8 670 000
26 608 215
23 585 026

208 893 272
0
105 425 333
99 450 202

77 428 706
0
33 980 762
42 466 361

131 464 566
0
71 444 571
56 983 841

460
0
264
205

203
0
121
97

257
0
143
108

37 843
33 278
40 427

31 785
23 403
36 483

42 628
41 634
43 969

126 729 754
0
2 800 000
189 889 142

99 071 429
0
1 000 000
13 413 186

27 658 325
0
1 800 000
176 475 956

24 033 877
0
900 000
64 542 245

3 624 448
0
900 000
111 933 711

39
0
3
510

37
0
1
203

2
0
2
307

59 099
50 000
28 836

54 130
75 000
26 495

- **)
37 500
30 384

183 889 729
5 999 413
37 871 028

8 092 523
5 320 663
1 982 341

175 797 206
678 750
35 888 687

63 863 495
678 750
-

111 933 711
0
35 888 687

507
3
96

201
2
-

306
1
96

28 895
18 854
31 153

26 477
28 281
-

30 483
31 153

1 982 341

35 888 687

-

35 888 687
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-

v tom:

1) státní správa celkem
z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:
ústřední orgán státní správy MŠMT celkem
v tom:

ústřední orgán
VaVaI
OP VK
OP VaVpI
OP VVV
OP LZZ
EHP/Norsko
Česká školní inspekce
v tom:

kmenová činnost
OP VK

2) ost. organiz. složky státu
v tom:

Vysokoškolské sportovní centrum

II. Příspěvkové organizace CELKEM
z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:

OPŘO
v tom: kmenová činnost, projekty, ostatní
OP VK
prostředky na vědu a výzkum
EHP/Norsko
OP VVV
ostatní (sport,drogy,menšiny, kriminalita)

Regionální školství územních celků
z toho: programy spolufinancované s EU

Regionální školství MŠMT
z toho: programy spolufinancované s EU

CELKEM KAPITOLA 333 MŠMT

96

31 153

-

31 153

61 821 589 804
4 871 000

37 871 028

985 597 785 60 835 992 019
1 948 000
2 923 000

- 60 835 992 019 218 990
2 923 000
1

- 218 989
1

23 150
*)

-

*)

424 563 672
275 116 251
40 156 896
4 871 000
1 796 061
102 623 464
0
60 000 413 282
37 983 227
1 396 612 850
0

199 496 394
83 038 448
32 385 832
1 948 000
654 588
81 469 526

225 067 278
785
192 077 803
653
7 771 064
68
2 923 000
1
1 141 473
3
21 153 938
60
- 59 237 223 965 213 899
13 072 238
58
- 1 373 700 776
4 306
-

784
653
67
1
3
60
- 213 899
58
4 306
-

23 892
24 512
9 523
*)
31 708
29 380
23 078
18 782
26 585
0

-

62 670 084 303 1 178 500 509 61 491 583 794 307 894 196 61 248 231 843 220 567

662 219 904

23 232

38 758

225 067 278
192 077 803
7 771 064
2 923 000
1 141 473
21 153 938

763 189 317 59 237 223 965
24 910 989
13 072 238
22 912 074 1 373 700 776

23 923
24 512
9 666
*)
31 708

23 078
18 782
26 585
23 210

*)průměrný plat nebyl vyčíslen, neboť rozpočtovaný objem prostředků na platy se nevztahuje pouze k limitu počtu
zaměstnanců, ale finanční prostředky jsou určeny též na odměny mimo tento limit
**) průměrný plat nebyl vyčíslen, neboť rozpočtovaný objem prostředků na platy se nevztahuje pouze k limitu
počtu zaměstnanců, ale je v něm zahrnuta i cílená úspora pro další období
(do nároků z nespotřebovaných výdajů vstupuje za rok 2015 objem ve výši 3 299 448 Kč)
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2.1.3 Skutečné čerpání mzdových prostředků kapitoly 333 a plnění počtu zaměstnanců
Komentář k plnění závazných ukazatelů SR kapitoly 333 bez mimorozpočtových zdrojů
a nároků z nespotřebovaných výdajů
Z porovnání upravených závazných limitů mzdových nákladů se skutečným čerpáním
mzdových prostředků celkem ze státního rozpočtu kapitoly 333 vyplynulo, že celkové upravené
závazné limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců za rok 2015 nebyly překročeny.
Závazné limity byly nastaveny s ohledem na použití nároků z nespotřebovaných výdajů
minulých let.
Organizační složky státu
Od 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a z toho
vyplynula nutnost sledovat plnění nastavených limitů mzdové regulace v členění údajů zvlášť
za pracovní a služební poměr zaměstnanců. Ke změnám při přecházení zaměstnanců
z pracovního do služebního poměru docházelo v průběhu celého II. pololetí 2015. Postupným
převáděním zaměstnanců z pracovního do služebního poměru se však nepodařilo dosáhnout
rovnováhy mezi jednotlivými dílčími ukazateli z hlediska plnění obou limitů. Tato skutečnost
negativně ovlivnila i výši rozpočtovaného průměrného platu.


MŠMT


činnost ústředního orgánu státní správy
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 98,60 %,
 limit OPPP byl čerpán na 80,70 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 4 přepočtené úvazky, což představuje
plnění na 99,13 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše průměrného platu byla plněna na 99,46 %.



Operační programy – k 30. 11. 2015 bylo ukončeno financování platů a ostatních
osobních nákladů z OP VK a OP VaVpI, nevyčerpané prostředky byly převedeny do
OP VVV
v tom:


OP VK
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 100,00 %,
 limit OPPP byl čerpán na 99,05 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 26 přepočtených úvazků, což
představuje plnění na 90,15 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše průměrného platu přesáhla o 10,92 % rozpočtovaný plat.



OP VaVpI
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 100,00 %,
 limit OPPP byl čerpán na 100,00 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 8 přepočtených úvazků, což
představuje plnění na 96,10 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše skutečného průměrného platu přesáhla o 4,06 % rozpočtovaný plat.



OP VVV
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 58,18 %,
 limit OPPP byl čerpán na 2,41 %,
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 limit počtu zaměstnanců byl plněn na 94,87 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše skutečného průměrného platu dosáhla 61,32 % rozpočtovaného platu.


OP LZZ - na rok 2015 nebyly na tento program rozpočtovány žádné prostředky,
v realizaci zůstal poslední projekt zaměřený na zvýšení právního povědomí
zaměstnanců MŠMT. Všechny náklady byly zabezpečeny z nároků
z nespotřebovaných profilujících výdajů.



Finanční mechanizmy (EHP/Norsko)
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 53,42 %,
 limit OPPP byl čerpán na 32,71 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 1 přepočtený úvazek, což představuje
plnění na 66,67 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše průměrného platu dosáhla 80,13 % rozpočtovaného platu.



ČŠI CELKEM
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 99,49 %,
 OPPP byl čerpán na 89,19 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 30 přepočtených úvazků, což představuje
plnění na 94,12 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše průměrného platu přesáhla o 5,71 % rozpočtovaný plat.
v tom:


ČŠI kmenová činnost
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 99,68 %,
 limit OPPP byl čerpán na 97,56 %,
 limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 43 přepočtených úvazků, což
představuje plnění na 91,52 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše průměrného platu přesáhla o 8,92 % rozpočtovaný plat.



ČŠI OP VK
 Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 50,39 %,
 limit OPPP byl čerpán na 76,46 %,
 limit počtu zaměstnanců byl plněn na 433,33 % rozepsaného upraveného limitu,
 výše skutečného průměrného platu dosáhla pouze 9,45 % rozpočtovaného platu.
ČŠI čerpala naprostou většinu finančních prostředků určených na OP VK z nároků
z nespotřebovaných výdajů, v rámci kterých nedochází k rozpočtování pracovních
úvazků. Tato skutečnost pak ovlivňuje zásadně plnění limitu zaměstnanců a rovněž
vykázaný průměrný plat bez zahrnutí mimorozpočtových zdrojů.



VSC





Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 100,00 %,
limit OPPP byl čerpán na 100,00 %,
limit počtu zaměstnanců byl plněn na 100,00 %,
výše průměrného platu dosáhla 100,00 % rozpočtovaného platu.

Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2015 v rozdělení podle kategorií vázaných na
zákon o státní službě a zákoník práce dle organizací, kterých se v kapitole 333 změna týká
(MŠMT a ČŠI), je uveden v následující tabulce.
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Tabulka č. 13 Evidenční počet zaměstnanců
MŠMT celkem
v tom:
ústřední orgán
OP VVV
FM EHP/Norska
ČŠI
celkem za kapitolu

položka 5011
72

položka 5013
847

celkem
919

58
14
0
61
133

410
434
3
408
1 255

468
448
3
469
1 388

Příspěvkové organizace


RgŠ územních samosprávných celků
 Čerpání prostředků na platy ve výši 59 204 081,072 tis. Kč představuje 99,94 %
celoročního rozepsaného limitu,
 čerpání prostředků na OON ve výši 749 128,213 tis. Kč představuje 98,16 %
celoročního rozepsaného limitu,
 nebyl plněn limit počtu zaměstnanců o 4 412 tj. plnění na 97,94 % celoročního
limitu,
 dosažený průměrný měsíční plat ve výši 23 551 Kč byl o 473 Kč vyšší oproti
rozpočtovanému, tj. o 2,05 %.



PŘO
 Čerpání prostředků na platy ve výši 1 350 800,624 tis. Kč představuje 98,33 %
celoročního rozepsaného limitu,
 čerpání prostředků na OON ve výši 22 806,600 tis. Kč dosáhlo 99,54 %,
 nebyl plněn limit počtu zaměstnanců o 140, což představuje plnění na 96,75 %
celoročního limitu,
 průměrný měsíční plat proti rozpočtovanému byl vyšší o 435 Kč, tj. o 1,64 %.



OPŘO
 Čerpání prostředků na platy ve výši 194 776,684 tis. Kč představuje 86,54 %
celoročního rozepsaného limitu,
 čerpání prostředků na OON ve výši 113 870,886 tis. Kč dosáhlo 57,08 %,
 nebyl plněn limit počtu zaměstnanců o 69, což představuje plnění na 91,21 %
celoročního limitu,
 průměrný měsíční plat proti rozpočtovanému byl nižší o 1 223 Kč, což představuje
plnění na 94,88 % celoročního limitu.

V kapitole 333 MŠMT celkem nebyly čerpány limity mzdové regulace v plném rozsahu,
u platů čerpané prostředky (bez zahrnutí mimorozpočtových zdrojů) představují plnění na
99,83 %. Při neplnění limitu počtu zaměstnanců o 4 691 dosáhl skutečný průměrný plat výše
23 698 Kč, což představuje nárůst o 2,00 % (o 466 Kč) proti rozpočtovanému (23 232 Kč).
Prostředky na OPPP (OON) byly čerpány na 82,53 %.
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Tabulka č. 14 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 pouze
ze státního rozpočtu bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů
v tom:
Prostředky na platy a
Ostatní platby
ostatní platby za
provedenou práci v Kč za provedenou
práci v Kč

I. Organizační složky státu CELKEM

Prostředky
na platy
v Kč

v tom

v tom
v tom

státních
zaměstnanců

zaměstananců v
pracovním poměru

Počet
zaměstnanců

státní
zaměstnanci

zam. v
pracovním
poměru

Průměrný
plat
v Kč

státních
zaměstnanců

zam. v
pracovním
poměru

726 229 780
147 679 895

86 868 881
47 268 190

639 360 899 231 417 276
100 411 705 42 959 329

407 943 623
57 452 376

1 507
199

465
67

1 042
132

35 355 41 473
42 048 53 432

32 625
36 270

688 358 752
129 601 795

84 886 540
29 190 090

603 472 212 231 417 276
100 411 705 42 959 329

372 054 936
57 452 376

1 411
199

465
67

946
132

35 641 41 473
42 048 53 432

32 774
36 270

500 811 401

72 923 181

427 888 220 167 211 727

260 676 493

931

305

626

38 300

45 686

34 701

220 949 623
5 277 942
131 780 048
123 035 225
18 479 935
0
1 288 628

14 988 941
5 277 942
26 354 715
23 585 023
2 389 435
0
327 125

205 960 682
0
105 425 333
99 450 202
16 090 500
0
961 503

74 506 136
0
33 980 762
42 466 361
15 765 500
0
492 968

131 454 546
0
71 444 571
56 983 841
325 000
0
468 535

456
0
238
197
37
1
2

144
0
58
66
36
0
1

312
0
180
131
1
1
1

37 639
0
36 914
42 069
36 240
0
40 063

43 117
0
48 823
53 619
36 494
0
41 081

35 111
0
33 076
36 249
27 083
0
39 045

Česká školní inspekce
v tom:

187 547 351

11 963 359

175 583 992

64 205 549

111 378 443

480

160

320

30 483

33 440

29 005

kmenová činnost
OP VK

183 136 935
4 410 416

7 894 997
4 068 362

175 241 938
342 054

63 863 495
342 054

111 378 443
0

464
16

159
1

305
15

31 473
1 782

33 471
28 505

30 431
0

37 871 028

1 982 341

35 888 687

0

35 888 687

96

31 153

-

31 153

1 982 341

35 888 687

0

35 888 687

96
0
96

0

37 871 028

0

96

31 153

-

31 153

214 369
0
0
716
603
110
0
3
0
209 487
299
4 166

23 616
0

-

23 616
0

27 020

-

215 411

23 698

41 473

z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:

1) státní správa celkem
z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:
ústřední orgán státní správy MŠMT celkem

v tom:
ústřední orgán
VaVaI
OP VK
OP VaVpI
OP VVV
OP LZZ
EHP/Norsko

2) ost. organiz. složky státu
v tom:

Vysokoškolské sportovní centrum

II. Příspěvkové organizace CELKEM
z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:

OPŘO
v tom: kmenová činnost, projekty, ostatní
OP VK
prostředky na vědu a výzkum
EHP/Norsko
OP VVV
Regionální školství územních celků

61 635 464 079 885 805 699 60 749 658 380
161 904
161 904
0

0 60 749 658 380 214 369
0
0
0
0
0
0
194 776 684
716
0
185 864 152
603
0
7 771 059
110
0
0
0
0
1 141 473
3
0
0
0
0 59 204 081 072 209 487
0
10 556 354
299
0 1 350 800 624 4 166

Regionální školství MŠMT

308 647 570 113 870 886
194 776 684
266 532 722 80 668 570
185 864 152
40 156 883 32 385 824
7 771 059
161 904
161 904
0
1 796 061
654 588
1 141 473
0
0
0
59 953 209 285 749 128 213 59 204 081 072
34 750 600 24 194 247
10 556 354
1 373 607 224 22 806 600 1 350 800 624

CELKEM KAPITOLA 333 MŠMT

62 361 693 858 972 674 579 61 389 019 279 231 417 276 61 157 602 003 215 876

z toho: programy spolufinancované s EU
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22 670
25 686
5 887
0
31 708
0
23 551

22 670
25 686
5 887
0
31 708
0
23 551
27 020
23 659

2.1.3.1 Mimorozpočtové zdroje kapitoly 333 v roce 2015
Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování mzdových prostředků v roce 2015
u příspěvkových organizací kapitoly 333 MŠMT činily celkem 4 327 560,515 tis. Kč, v tom:






rezervní fond 55 641,802 tis. Kč,
fond odměn 189 683,858 tis. Kč,
ostatní zdroje (např. granty, příspěvky, dary, komunit. programy) 3 386 884,182 tis. Kč,
nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel
374 572,971 tis. Kč,
výdaje vyčleněné z limitů mzdové regulace 320 777,702 tis. Kč.
Výsledky z ostatní činnosti (dříve hospodářské činnosti) se do hodnocení nezahrnují.

Tabulka č. 15 Rozdělení mimorozpočtových zdrojů podle jednotlivých školských úseků
Čerpání mimorozpočtových zdrojů
Ostatní mimorozpočtové zdroje
Nároky z nespotřebovaných
Vyčleněné z limitů
(příspěvky, dary, dotace státních
Rezervní fond PO
výdajů z minulých let
regulace zaměstnanosti
fondů, fin.mech, komunitár.
(rozpočtované MŠMT)
programy, apod.)
Fond odměn
CELKEM
v tom
v tom
v tom
v tom
OON
OON
platy
platy
OON
platy
OON
platy
(OPPP)
OSS
896 150
0 116 918 038 35 006 258
0
0
0
0
0
152 820 446
OPŘO
43 957 916 10 787 736 76 791 816 39 605 330
0
0
18 501 390
14 880 037
1 724 272
206 248 497
RgŠ
0
0 77 158 122 29 093 406 258 678 221 61 651 051 2 062 394 623 1 289 376 657 184 226 615 3 962 578 695
PŘO
0
0
0
0
438 430
10 000
1 636 820
94 655
3 732 971
5 912 876
Celkem 44 854 066 10 787 736 270 867 976 103 704 994 259 116 651 61 661 051 2 082 532 833 1 304 351 349 189 683 858 4 327 560 515
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2.1.4 Závěrečné vyhodnocení údajů mzdové oblasti včetně mimorozpočtových zdrojů
Organizační složky státu
Celkové mzdové prostředky kapitoly 333 byly čerpány ve výši 879 050,226 tis. Kč, což
představuje meziroční pokles o 4 042,127 tis. Kč, tj. o 0,46 %; v tom činily prostředky na platy
674 367,157 tis Kč (nárůst o 30 725,978 tis. Kč, tj. 4,77 %) a prostředky na OPPP 204 683,069
tis. Kč (pokles o 34 768,105 tis. Kč, tj. 14,52 %). Počet zaměstnanců za OSS celkem dosáhl
1 507, což představuje meziroční nárůst o 19 zaměstnanců, tj. 1,27 %. K nárůstu došlo u MŠMT
o 32 přepočtených úvazků, ČŠI zaznamenala pokles o 13 úvazků.
Průměrný plat dosáhl výše 37 291 Kč, což představuje proti dosažené skutečnosti roku
2014 (36 046 Kč) nárůst o 3,45 %.
Příspěvkové organizace
Celkové mzdové prostředky byly čerpány ve výši 65 810 204,148 tis. Kč, což znamená
meziroční nárůst o 4,15 %. Z toho u prostředků na platy činil nárůst 3,13 % a u prostředků na
OON nárůst 27,07 %.
Počet zaměstnanců dosáhl 219 233 (v roce 2014 dosáhl 216 618), meziročně došlo
k nárůstu o 2 615 přepočtených úvazků, tj. 1,21 %. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 23 713
Kč. V porovnání ke skutečně dosaženému platu za rok 2014 ve výši 23 271 Kč dosahuje nárůst
443 Kč, tj. 1,90 %.
Údaje zahrnují, kromě mimorozpočtových zdrojů vykázaných samotnými organizacemi,
objemy poskytnuté z MŠMT. Rozdíl tvoří objem nevyčerpaných prostředků převedených do
fondů organizací.
Tabulka č. 16 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 za rok
2015 včetně mimorozpočtových zdrojů
v tom:
Prostředky na platy
a ostatní platby za
Ostatní platby
provedenou práci v za provedenou práci
Kč
v Kč

I. Organizační složky státu CELKEM
z toho: prostředky na vědu a výzkum

státních
zaměstnanců

zaměstananců v
pracovním poměru

z toho: prostředky na vědu a výzkum

ústřední orgán
VaVaI
OP VK
OP VaVpI
OP VVV
OP LZZ
EHP/Norsko
Česká školní inspekce
v tom:

kmenová činnost
OP VK

2) ost. organiz. složky státu

státní
zaměstnanci

zam. v
pracovním
poměru

Průměrný
státních zam. v
plat
zaměstprac.
v Kč
nanců poměru

204 683 069
47 268 190

674 367 157 235 257 366
107 611 705 42 959 329

439 109 791
64 652 376
0

1 507
199

465
67

1 042
132

37 291 42 161 35 118
45 064 53 432 40 816

841 179 198
154 879 895

202 700 728
47 268 190

638 478 470 235 257 366
107 611 705 42 959 329

1 411
199

465
67

946
132

37 708 42 161 35 520
45 064 53 432 40 816

626 071 336

170 310 096

455 761 240 171 051 817

403 221 104
64 652 376
0
284 709 423

931

305

626

40 795 46 735 37 901

456
0
238
197
37
1
2
480

144
0
58
66
36
0
1
160

312
0
180
131
1
1
1
320

37 639
0
44 085
45 114
36 240
16 070
40 063
31 722

464
16

159
1

305
15

0

96

0

v tom:
ústřední orgán státní správy MŠMT celkem
v tom:

Počet
zaměstnanců

879 050 226
154 879 895

v tom:

1) státní správa celkem

v tom

v tom
v tom

Prostředky
na platy
v Kč

0

221 845 773
5 277 942
230 672 891
148 313 325
18 479 935
192 842
1 288 628
215 107 862

15 885 091
5 277 942
104 767 380
41 663 123
2 389 435
0
327 125
32 390 632

205 960 682
0
125 905 511
106 650 202
16 090 500
192 842
961 503
182 717 230

74 506 136
0
37 820 852
42 466 361
15 765 500
0
492 968
64 205 549

183 708 125
31 399 737

8 466 187
23 924 445

175 241 938
7 475 292

63 863 495
342 054

131 454 546
0
88 084 659
64 183 841
325 000
192 842
468 535
118 511 681
0
111 378 443
7 133 238

37 871 028

1 982 341

35 888 687

0

35 888 687
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1 982 341

35 888 687

0

35 888 687
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43 117
0
54 340
53 619
36 494
0
41 081
33 440

35 111
0
40 780
40 829
27 083
16 070
39 045
30 862

31 473 33 471 30 431
38 934 28 505 39 629
31 153

0 31 153

v tom:

Vysokoškolské sportovní centrum

II. Příspěvkové organizace CELKEM
z toho: prostředky na vědu a výzkum
v tom:

OPŘO
v tom: kmenová činnost, projekty, ostatní
OP VK
prostředky na vědu a výzkum
EHP/Norsko
OP VVV

Regionální školství územních celků
z toho: programy spolufinancované s EU

Regionální školství MŠMT
z toho: programy spolufinancované s EU

CELKEM KAPITOLA 333 MŠMT

37 871 028
65 810 204 148
304 442
514 896 067
374 725 535
138 070 029
304 442
1 796 061
0
63 915 787 980
461 331 401
1 379 520 100
448 430
66 689 254 373

96

31 153

0 31 153

0 62 384 841 111 219 233
0
0
0

0 219 233
0
0

23 713
0

0 23 713
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

724
611
110
0
3
0

30 131
29 340
34 481
0
31 708
0

30 131
29 340
34 481
0
31 708
0

0 214 339
0
542

23 626
15 575

23 626
15 575

4 170
0

4 170

27 071
0

27 071

3 630 046 106 63 059 208 267 235 257 366 62 634 267 044 220 740

465 220 275

3 425 363 037 62 384 841 111
304 442
0
253 122 008
159 607 338
92 555 640
304 442
654 588
0

261 774 059
215 118 197
45 514 389
0
1 141 473
0

3 147 359 179 60 768 428 801
360 030 590
101 300 811
24 881 850
438 430

1 354 638 250
10 000
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261 774 059
215 118 197
45 514 389
0
1 141 473
0

724
611
110
0
3
0

0 60 768 428 801 214 339
0
101 300 811
542
0
0

1 354 638 250
10 000

23 806 42 161 23 695

Průměrný plat v kapitole 333 MŠMT
Průměrný měsíční plat v kapitole 333 dosáhl částky 23 695 Kč, což představuje meziroční
nárůst (v roce 2014 dosahoval průměrný plat výše 23 358Kč) o 337 Kč, tj. 1,44 %.
Od roku 2011 bylo dosaženo změn ve vývoji průměrných měsíčních platů
ve školství u všech zřizovatelů odměňujících platem podle zákona č. 262/2006 Sb., což vyplývá
z následujícího přehledu:
Tabulka č. 17 Vývoj průměrných výdělků za období 2011 – 2015
období
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

výše průměrného
měsíčního platu
v Kč
22 129
22 947
22 857
23 358
23 695

meziroční porovnání
v Kč

porovnání 200X/2011
v Kč

v%
522
818
-90
501
337

2,42
3,70
-0,39
2,19
1,44

v%
0
818
728
1 229
1 566

0,00
3,70
3,29
5,55
7,08

Počet zaměstnanců
Počet zaměstnanců v roce 2015 při započítání zaměstnanců, kteří byli placeni
i z mimorozpočtových zdrojů, zaznamenal meziroční nárůst o 2 634 přepočtených úvazků,
tj. o 1,16 %.
Tabulka č. 18 Vývoj skutečného počtu zaměstnanců v období 2011 – 2015
období
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015

skutečný počet
meziroční porovnání
zaměstnanců v abs. vyjádření
v%
218 198
216 772
216 529
218 106
220 740

-1 174
-1 426
-243
1 577
2 634

porovnání 200X/2011
v abs. vyjádření

-0,54
-0,65
-0,11
0,73
1,16

0
-2 600
-2 843
-1 266
2 542

v%

0,00
-0,65
-0,76
-0,04
1,16

2.1.5 Hodnocení organizací odměňujících mzdou
U organizací odměňujících mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. činil v roce
2015 celkový přepočtený počet 54 604 pracovníků. Celkový objem vyplacený na mzdy činil
21 708 814,841 tis. Kč. Průměrný měsíční plat dosáhl v roce 2015 výše 33 130 Kč.
Veřejné vysoké školy vykázaly za rok 2015 průměrnou měsíční mzdu ve výši 36 324
Kč, což představuje meziroční nárůst o 203 Kč, tj. 0,6 % (v roce 2014 činila výše průměrné
mzdy 36 121 Kč). Průměrný přepočtený počet pracovníků činil 39 844. U akademických
pracovníků dosáhla průměrná měsíční mzda výše 44 790 Kč (42 223 Kč v roce 2014), což
představuje meziroční nárůst o 2 567 Kč, tj. 6,1 %. Nejvyšší průměrná měsíční mzda byla
vykázána v kategorii profesorů 72 498 Kč (v roce 2014 dosáhla 69 853 Kč) – meziroční nárůst
o 3,8 %, nejnižší v kategorii asistentů 28 805 Kč (26 970 Kč v roce 2014) – meziroční nárůst
činil 6,8 %.
Soukromé vysoké školy vykázaly za rok 2015 průměrnou měsíční mzdu ve výši
35 433 Kč (36 992 Kč v roce 2014).
Soukromé a církevní školy RGŠ vykázaly za rok 2015 průměrnou měsíční mzdu
ve výši 23 708 Kč (23 159 Kč v roce 2014).
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Ostatní přímo řízená organizace CSVŠ, v. v. i. vykázala průměrnou mzdu ve výši
28 059 Kč (34 916 Kč v roce 2014).

2.2 Příspěvky a transfery
2.2.1 Neinvestiční příspěvky a transfery
V této stati je sledován finanční tok neinvestičních příspěvků a transferů. Patří sem
seskupení položek rozpočtové skladby 52 – neinvestiční transfery soukromoprávním
subjektům, podseskupení položek 532 – neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně a podseskupení položek 533 – neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným
organizacím.
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 125 592 053,55 tis. Kč, rozpočet po změnách
128 306 349,85 tis. Kč, konečný rozpočet 133 220 270,26 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve
výši 128 735 213,98 tis. Kč, plnění 100,33 % (96,63 % konečného rozpočtu). Meziroční index
2015/2014 činil 101,11.
Skutečnost roku 2014 činila 127 315 697,95 tis. Kč plnění 99,04 %, meziroční index 2014/2013
činil 101,44.
Skutečnost roku 2013 činila 125 505 166,38 tis. Kč plnění 100,58 %, meziroční index 2013/2012
činil 101,05.
Skutečnost roku 2012 činila 124 205 874,86 tis. Kč plnění 100,08 %, meziroční index 2012/2011
činil 101,29.
Skutečnost roku 2011 činila 122 618 426,51 tis. Kč plnění 100,32 %, meziroční index 2011/2010
činil 105,43.
2.2.1.1 Neinvestiční příspěvky a dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným
MŠMT na rok 2015 (položky rozpočtové skladby 5331 a 5336) činil 4 007 784,02 tis. Kč,
rozpočet po změnách činil 3 494 360,83 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl 3 725 109,21 tis. Kč,
skutečnost činila 3 314 273,04 tis. Kč, plnění na 94,85 % (88,97 % konečného rozpočtu),
meziroční index 2015/2014 činil 95,51.
Skutečnost roku 2014 činila 3 470 240,24 tis. Kč, plnění na 81,13 %, meziroční index 2014/2013
činil 98,94.
Skutečnost roku 2013 činila 3 507 483,93 tis. Kč, plnění na 91,80 %, meziroční index 2013/2012
činil 103,82.
Skutečnost roku 2012 činila 3 378 578,75 tis. Kč, plnění na 91,88 %, meziroční index 2012/2011
činil 93,05.
Skutečnost roku 2011 činila 3 630 746,75 tis. Kč, plnění na 84,00 %, meziroční index 2011/2010
činil 103,26.
Ke dni 31.12.2015 působilo v kapitole 333 celkem 78 příspěvkových organizací s přímým
vztahem ke kapitole 333, v tom 69 PŘO a 9 OPŘO.
Podrobný přehled příspěvkových organizací zřízených MŠMT je uveden ve stati č. 4.1.2.
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Tabulka č. 19 Přehled neinvestičních příspěvků a dotací PŘO a OPŘO
Příspěvek
Platy
OON
Zákonné pojistné
FKSP
ONIV
Celkem NIV

Skutečnost
Schválený
Rozpočet po
Konečný
2014
rozpočet 2015 změnách 2015 rozpočet 2015
1 573 460,60
1 608 053,49 1 598 768,05
1 638 521,23
334 454,62
246 569,13
222 408,47
299 224,89
627 331,71
622 259,90
580 911,36
615 113,37
15 701,02
16 825,67
16 778,66
17 204,99
919 292,30
1 514 075,84 1 075 494,29
1 155 044,73
3 470 240,24
4 007 784,02 3 494 360,83
3 725 109,21

v tis. Kč
Skutečnost
Index
% plnění
2015
2015/2014
1 585 182,64
99,15
100,74
213 469,30
95,98
63,83
588 725,26 101,35
93,85
15 855,52
94,50
100,98
911 040,32
84,71
99,10
3 314 273,04
94,85
95,51

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním příspěvkových organizací zřizovaných
ústředním orgánem k 31.12.2015 vykázaný v sumáři výkazu zisku a ztráty byl ve výši 67 342,96
tis. Kč, v tom hlavní činnost 63 294,56 tis. Kč, hospodářská činnost 4 048,40 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění činil 63 088,04 tis. Kč, v tom hlavní činnost 59 383,30 tis.
Kč, hospodářská činnost 3 704,74 tis. Kč.
Přímo řízené organizace
K 31.12.2015 z celkového počtu 69 PŘO hospodařilo 60 organizací se ziskem, 9 organizací
vykázalo nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 40 501,26 tis. Kč,
v tom hlavní činnost 37 939,54 tis. Kč a hospodářská činnost 2 561,72 tis. Kč. Hospodářský
výsledek po zdanění činil 40 300,00 tis. Kč, v tom hlavní činnost 37 968,02 tis. Kč
a hospodářská činnost 2 331,97 tis. Kč.
V roce 2014 z celkového počtu 70 PŘO hospodařilo 66 organizací se ziskem, 3 organizace
vykázaly nulový hospodářský výsledek a 1 organizace (DDŠ, ZŠ a ŠJ Načeradec, organizace
byla k 31. 12. 2014 zrušena) vykázala ztrátu ve výši 159,07 tis. Kč. Celkový HV před zdaněním
činil 54 028,37 tis. Kč, v tom hlavní činnost 52 286,98 tis. Kč a hospodářská činnost 1 741,39
tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 53 887,17 tis. Kč, v tom hlavní činnost 52 145,78
tis. Kč, hospodářská činnost 1 741,39 tis. Kč.
V roce 2013 z celkového počtu 71 PŘO hospodařilo 67 organizací se ziskem, 4 organizace
vykázaly nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 74 324,03 tis. Kč, v tom
hlavní činnost 72 764,87 tis. Kč a hospodářská činnost 1 559,16 tis. Kč. Hospodářský výsledek
po zdanění činil 73 626,01 tis. Kč, v tom hlavní činnost 72 066,85 tis. Kč, hospodářská činnost
1 559,16 tis. Kč.
V roce 2012 z celkového počtu 71 PŘO hospodařilo 68 organizací se ziskem, 2 organizace
vykázaly nulový hospodářský výsledek a 1 organizace (DDŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava) vykázala ztrátu
ve výši 2 654,89 tis. Kč. Celkový HV před zdaněním činil 19 350,50 tis. Kč, v tom hlavní činnost
17 445,70 tis. Kč a hospodářská činnost 1 904,80 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění
činil 19 230,43 tis. Kč, v tom hlavní činnost 17 325,63 tis. Kč, hospodářská činnost 1 904,80
tis. Kč.
V roce 2011 z celkového počtu 73 PŘO hospodařilo 63 organizací se ziskem, 10 organizací
vykázalo nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 33 263,79 tis. Kč, v tom
hlavní činnost 31 781,56 tis. Kč a hospodářská činnost 1 482,23 tis. Kč. Hospodářský výsledek
po zdanění činil 32 983,85 tis. Kč, v tom hlavní činnost 31 501,62 tis. Kč, hospodářská činnost
1 482,23 tis. Kč.
Schválený rozpočet provozních prostředků na rok 2015 činil 2 163 906,52 tis. Kč,
rozpočet po změnách 2 196 623,03 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl stejné výše jako rozpočet
po změnách. Skutečnost byla vykázána ve výši 2 166 097,51 tis. Kč. Plnění dosáhlo 98,61 %.
Meziroční index 2015/2014 činil 102,06.
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Změny rozpočtu PŘO souvisely zejména s aktuálními potřebami jednotlivých organizací,
s výsledky mzdových inventur a specifiky jednotlivých organizací (zejména dorovnání ONIV
u škol). Rozpočet prostředků na platy a související odvody byl navýšen rozpočtovým opatřením
č.j.: MF-46 392/2015/1402-3 ze dne 23.10.2015, kdy došlo ke zvýšení prostředků na platy
a související odvody na měsíce listopad a prosinec o 3 %. V případě PŘO činil nárůst celkem
9 222,51 tis. Kč a prostředky byly v celé výši poskytnuty jednotlivým organizacím.
Rozpočet výdajů na PŘO byl v roce 2015 součástí výdajového bloku „Výdaje
regionálního školství a přímo řízených organizací“.
Skutečnost roku 2014 činila 2 122 290,11 tis. Kč, plnění 99,80 %, meziroční index 2014/2013
činil 98,77.
Skutečnost roku 2013 činila 2 148 825,00 tis. Kč, plnění 97,97 %, meziroční index 2013/2012
činil 105,60.
Skutečnost roku 2012 činila 2 034 824,77 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2012/2011
činil 96,27.
Skutečnost roku 2011 činila 2 113 748,19 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2011/2010
činil 101,00.
V roce 2015 bylo financováno celkem 69 přímo řízených organizací – 58 ústavů
(diagnostických, výchovných a dětských domovů se školou) a 11 škol se speciálními
výchovnými programy.
Přímo řízeným organizacím byly dále mimo provozních prostředků poskytnuty
prostředky rozvojových programů ve výši 1 379,65 tis. Kč, prostředky určené na projekty
OP VK ve výši 4 732,56 tis. Kč, prostředky v oblasti prevence kriminality a drog ve výši 45,68
tis. Kč, prostředky určené na soutěže ve výši 757,55 tis. Kč, prostředky na podporu romských
žáků středních škol ve výši 64,18 tis. Kč a neinvestiční prostředky v rámci EDS/SMVS ve výši
7 269,31 tis. Kč.
Celkově tak bylo poskytnuto PŘO 2 180 346,64 tis. Kč. Na financování rozpočtových
potřeb organizací se podílí také vlastní příjmy organizací.
Ostatní přímo řízené organizace
K 31.12.2015 hospodařilo všech 9 OPŘO se ziskem. Celkový HV před zdaněním činil
26 841,70 tis. Kč, v tom hlavní činnost 25 355,02 tis. Kč a hospodářská činnost 1 486,69 tis. Kč.
Hospodářský výsledek po zdanění činil 22 788,04 tis. Kč, v tom hlavní činnost 21 415,28 tis.
Kč, hospodářská činnost 1 372,76 tis. Kč.
V roce 2014 z celkového počtu 10 OPŘO vykázala záporný hospodářský výsledek NTK ve výši
3 497,67 tis. Kč a Komise J. W. Fulbrighta ve výši 683,36 tis. Kč. Celkový HV před zdaněním
činil 18 666,76 tis. Kč, v tom hlavní činnost 18 026,09 tis. Kč a hospodářská činnost 640,67 tis.
Kč, po zdanění činil hospodářský výsledek 13 043,13 tis. Kč, v tom hlavní činnost 12 402,46 tis.
Kč, hospodářská činnost 640,67 tis. Kč.
V roce 2013 z celkového počtu 10 OPŘO vykázala záporný hospodářský výsledek NTK ve výši
3 497,67 tis. Kč a Komise J. W. Fulbrighta ve výši 683,36 tis. Kč. Celkový HV před zdaněním
činil 18 666,76 tis. Kč, v tom hlavní činnost 18 026,09 tis. Kč a hospodářská činnost 640,67 tis.
Kč, po zdanění činil hospodářský výsledek 13 043,13 tis. Kč, v tom hlavní činnost 12 402,46 tis.
Kč, hospodářská činnost 640,67 tis. Kč.
V roce 2012 z celkového počtu 10 OPŘO vykázala záporný hospodářský výsledek NTK, a to ve
výši 142 462,68 tis. Kč. Celkový HV před zdaněním činil -114 452,59 tis. Kč, v tom hlavní
činnost -115 170,90 tis. Kč a hospodářská činnost 718,31 tis. Kč, po zdanění činil hospodářský
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výsledek -115 632,24 tis. Kč, v tom hlavní činnost -116 322,62 tis. Kč, hospodářská činnost
690,38 tis. Kč.
V roce 2011 z celkového počtu 11 OPŘO vykázala záporný hospodářský výsledek ÚIV,
a to ve výši 482,17 tis. Kč, tato organizace byla k 31.12.2011 zrušena. Celkový HV
před zdaněním činil 134 167,09 tis. Kč, v tom hlavní činnost 133 216,45 tis. Kč a hospodářská
činnost 950,63 tis. Kč, po zdanění činil hospodářský výsledek 131 590,31 tis. Kč, v tom hlavní
činnost 130 645,04 tis. Kč, hospodářská činnost 945,27 tis. Kč.
Na realizaci projektů VISK (Veřejné informační služby knihoven) byly převedeny do
kapitoly 333 MŠMT finanční prostředky rozpočtovým opatřením č. j.: MF-28 440/1402 ze dne
17.6.2015 v celkové výši 545,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na stanovený
účel v plné výši v následujícím členění:


pro Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. Komenského ve výši 85 tis. Kč na
projekt „Retrospektivní konverze unikátní kartotéky učebnic“



pro Národní technickou knihovnu v celkové výši 460 tis. Kč na projekty:


„Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015“ (32 tis. Kč),

 „Reformátování titulů z historického fondu NTK“ (138 tis. Kč),
 „Zajištění provozu Oborové brány TECH, instalace nového vyhledávacího nástroje,
upgrade CMS portálu a mobilní aplikace“ (84 tis. Kč),
 „Vývoj technologie rozpoznávání a indexování obsahů monografií“ (94 tis. Kč),
 „Harmonizace databáze personálních autorit NTK se souborem národních autorit
NK ČR: etapa X“ (84 tis. Kč),
 „Využití NFC technologie pro evidenci prezenčních výpůjček“ (28 tis. Kč).
V souvislosti se zabezpečením projektů Systém péče a podpory nadání v ČR a přípravou
implementace karierního systému učitelů bylo provedeno rozpočtové opatření
č. j.: MF-19 919/2015/1402 ze dne 30.4.2015. Finanční prostředky byly poskytnuty v celé výši
PO NIDV na stanovený účel.
Rozpočet prostředků na platy a související odvody byl navýšen rozpočtovým opatřením
č.j.: MF-46 392/2015/1402-3 ze dne 23.10.2015, kdy došlo ke zvýšení prostředků na platy
a související odvody na měsíce listopad a prosinec o 3 %. V případě OPŘO činil nárůst celkem
1 380,15 tis. Kč a prostředky byly jednotlivým organizacím poskytnuty ve výši 1 067,60 tis.
Kč.
Celkově obdržely OPŘO v roce 2015 v rámci neinvestičních výdajů prostředky ve výši
1 133 926,40 tis. Kč, v tom 227 173,63 tis. Kč na projekty OP VK, 336,25 tis. Kč z OP VaVpI,
na projekt CZ 07 FM EHP/Norsko bylo poskytnuto celkem 47 904,67 tis. Kč, částka
858 511,85,00 tis. Kč byla poskytnuta ze státního rozpočtu na kmenovou činnost a účelově
určené úkoly mimo spolufinancované programy.
2.2.1.2 Neinvestiční transfery vysokým školám
Neinvestiční transfery vysokým školám byly v rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2015
zahrnuty zejména ve výdajovém bloku „Věda a vysoké školy“.
Schválený rozpočet celkových neinvestičních transferů vysokým školám na rok 2015
(položka rozpočtové skladby 5332) činil 27 500 235,17 tis. Kč. Rozpočet po změnách
dosáhl výše 28 665 007,26 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 30 730 652,30 tis. Kč,
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skutečnost činila 28 665 121,15 tis. Kč, plnění na 100,00 % (93,28 % konečného rozpočtu),
meziroční index 2015/2014 činil 96,54. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno
2 006 403,75 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 29 692 685,76 tis. Kč, plnění na 98,67 %, meziroční index
2014/2013 činil 97,35.
Skutečnost roku 2013 činila 30 499 465,31 tis. Kč, plnění na 103,30 %, meziroční index
2013/2012 činil 103,51.
Skutečnost roku 2012 činila 29 465 894,19 tis. Kč, plnění na 103,58 %, meziroční index
2012/2011 činil 104,26.
Skutečnost roku 2011 činila 28 260 832,32 tis. Kč, plnění na 102,59 %, meziroční index
2011/2010 činil 104,49.
Finanční prostředky jsou poskytovány veřejným vysokým školám formou příspěvku na
činnost VVŠ a formou dotace VVŠ. Příspěvek je poskytován v souladu s § 18 odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb., na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů
celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační
uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Dotace je poskytována v souladu s § 18 odst. 5 zákona
č. 111/1998 Sb., na rozvoj vysoké školy a na ubytování a stravování studentů. MŠMT poskytuje
příspěvky a dotace na základě Rozhodnutí MŠMT.
Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-10 692/2015/1402 ze dne 9.3.2015 byly v rámci
kapitoly 333 MŠMT vyčleněny výdaje ve výši 100,00 tis. Kč určené na financování projektu
KULTURJAM. Finanční prostředky byly v plném rozsahu poskytnuty Západočeské univerzitě
na stanovený účel.
Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-47 341/2015/1402 ze dne 27.10.2015 došlo k navýšení
celkového rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT o částku 500 tis. Kč určenou pro podporu činnosti
vysokých škol v roce 2015. Finanční prostředky byly v celém rozsahu poskytnuty příjemcům
na stanovený účel.
Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-50 515/2015/1402 ze dne 13.11.2015 byl navýšen
rozpočet kapitoly MŠMT o částku 2 000,00 tis. Kč určenou na podporu studia ukrajinských
studentů na českých veřejných vysokých školách. Finanční prostředky nebyly v roce 2015
čerpány, docházelo k čerpání prostředků poskytnutých na stejný účel v roce 2014, které byly
k dispozici v nárocích z nespotřebovaných výdajů.
V roce 2015 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol, které jsou v působnosti MŠMT,
v tom 24 VVŠ je vysokými školami univerzitními a 2 VVŠ jsou neuniverzitní – Vysoká škola
polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.
Veřejné vysoké školy obdržely v roce 2015 na činnost (§ 321100) finanční prostředky
ve výši 19 651 139,74 tis. Kč – v tom 18 684 434,82 tis. Kč neinvestiční příspěvek, 966 704,92
tis. Kč neinvestiční dotace (včetně 59 004,58 tis. Kč v rámci EDS/SMVS a 299 081,90 tis. Kč
v rámci OP VK).
Celkově obdržely veřejné vysoké školy v roce 2015 na položce rozpočtové skladby 5332
prostředky ve výši 28 620 622,63 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků (příspěvek +
dotace mimo EDS a operační programy) získala Univerzita Karlova v Praze – 3 480 005,08 tis.
Kč a Masarykova univerzita – 2 203 963,23 tis. Kč.
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Veřejným vysokým školám byly poskytnuty prostředky zejména:


na vzdělávací činnost příspěvek v celkové výši 16 098 343,82 tis. Kč,



na doktorská stipendia v prezenčním studiu příspěvek ve výši 1 041 277,50 tis. Kč,



na fond vzdělávací politiky příspěvek a dotace v celkové výši 139 682,07 tis. Kč,



na ubytovací stipendia příspěvek ve výši 776 966,00 tis. Kč,



na sociální stipendia příspěvek ve výši 33 582,52 tis. Kč,



na ubytování a stravování dotace ve výši 147 527,00 tis. Kč.

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta VVŠ ve výši 8 710 339,32 tis.
Kč (z toho OP VK 544 053,73 tis. Kč a OP VaVpI 934 128,48 tis. Kč).
Výzkum a vývoj je podrobně uveden ve stati 2.3.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2015 činily u VVŠ
19 910 323,32 tis. Kč a u SVŠ 34 890,24 tis. Kč, celkem 19 945 213,55 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2014 činily u VVŠ 20 042 205,35 tis. Kč
a u SVŠ 39 688,45 tis. Kč, celkem 20 081 893,80 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2013 činily u VVŠ 20 929 354,06 tis. Kč
a u SVŠ 67 961,66 tis. Kč, celkem 20 997 315,72 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2012 činily u VVŠ 20 272 544,02 tis. Kč
a u SVŠ 64 830,85 tis. Kč, celkem 20 337 374,87 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2011 činily u VVŠ 20 884 968,73 tis. Kč
a u SVŠ 66 289,64 tis. Kč, celkem 20 951 258,37 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2015 činily u VVŠ
28 620 662,63 tis. Kč a u SVŠ 44 458,51 tis. Kč, celkem 28 665 121,15 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2014 činily u VVŠ 29 642 327,48 tis.
Kč a u SVŠ 50 358,27 tis. Kč, celkem 29 692 685,76 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2013 činily u VVŠ 29 233 670,05 tis.
Kč a u SVŠ 82 232,74 tis. Kč, celkem 29 315 902,80 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2012 činily u VVŠ 28 470 642,20 tis.
Kč a u SVŠ 75 889,30 tis. Kč, celkem 28 546 531,50 tis. Kč.
Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2011 činily u VVŠ 28 227 118,83 tis.
Kč a u SVŠ 75 057,66 tis. Kč, celkem 28 302 176,49 tis. Kč.
V roce 2015 působilo v České republice celkem 43 soukromých vysokých škol.
Prostředky určené na činnost SVŠ (§321100) byly poskytnuty jako platba za závazek veřejné
služby, za uskutečňování akreditovaného studijního programu „ošetřovatelství“ soukromé
vysoké škole – Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. v celkové výši 6 825,00 tis. Kč. Dále byly
poskytnuty celkem 34 soukromým vysokým školám dotace na sociální a ubytovací stipendia
v celkové výši 27 686,58 tis. Kč a Vysoké škole finanční a správní byla dále poskytnuta dotace
ve výši 19,00 tis. Kč na program CEEPUS. SVŠ bylo rovněž poskytnuto na § 321100 celkem
359,66 tis. Kč v rámci OP VK.
Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám v rámci položky 5332 na činnost
34 890,24 tis. Kč, meziroční index 2015/2014 činil 87,91.
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Na výzkum a vývoj na položce 5332 bylo SVŠ poskytnuto 9 568,27 tis. Kč v rámci OP
VK. Na realizaci projektů OP VK tak obdržely SVŠ napříč různými § rozpočtové skladby
celkem 9 927,93 tis. Kč.
SVŠ tak obdržely na položce 5332 finanční prostředky v celkové výši 44 458,51 tis. Kč,
meziroční index 2015/2014 činil 88,28. Mimo položku 5332 obdržely SVŠ na VaVaI (účelový
i institucionální) 15 292,35 tis. Kč, jednalo se o položky rozpočtové skladby 5213 a 5221.
Tabulka č. 20 Neinvestiční výdaje VVŠ a SVŠ v druhovém členění
v tis. Kč
Neinvestiční dotace
Činnost vysokých škol
v tom: veřejné VŠ
soukromé VŠ
VŠ koleje a menzy
Vzděl. národn. menšin
Ost. zálež. vzdělávání
Vzdělávání celkem (bez VaVaI)
Využ. vol. času dětí a ml.
Prevence před drogami, alkoholem,
nikotinem a jinými návykovými
látkami
Prevence kriminality
Rozvoj. zahr. pomoc
Ostatní zahraniční pomoc
NIV dotace bez VaVaI
Výzkum a vývoj
v tom: veřejné VŠ
soukromé VŠ
Ost. VV odvětv. nespec.
Celkem položka 5332

Skutečnost
2014
§3211

Schválený
rozpočet 2015

Rozpočet po
změnách 2015

Konečný
rozpočet 2015

Skutečnost
2015

% plnění

§3421

19 753 487,62
19 713 799,17
39 688,45
155 937,95
0,00
72 427,92
19 981 853,49
2 560,31

18 562 611,35
18 552 611,35
10 000,00
200 000,00
0,00
4 070,56
18 766 681,91
1 695,00

19 185 278,91
19 150 378,67
34 900,24
147 527,00
327,00
1 970,00
19 335 102,91
7 158,88

19 927 095,72
19 892 195,48
34 900,24
147 527,00
327,00
2 668,43
20 077 618,16
7 158,88

19 686 029,97
19 651 139,74
34 890,24
147 527,00
327,00
2 585,68
19 836 469,65
7 112,20

102,61
102,61
99,97
100,00
100,00
131,25
102,59
99,35

§3541

415,40

0,00

296,00

296,00

296,00

100,00

§5399
§6222
§6229

372,50
96 216,10
476,00
20 081 893,80
8 509 534,51
8 498 864,69
10 669,82
1 101 257,44
29 692 685,75

0,00
109 550,00
0,00
18 877 926,91
7 544 647,60
7 544 647,60
0,00
1 077 660,66
27 500 235,17

182,00
109 540,00
2 000,00
19 454 279,78
7 572 118,49
7 567 746,20
4 372,29
1 638 609,00
28 665 007,26

182,00
111 040,00
3 524,00
20 199 819,03
8 404 233,97
8 394 665,70
9 568,28
2 126 599,30
30 730 652,30

182,00
99 640,07
1 513,64
19 945 213,55
7 885 337,57
7 875 769,30
9 568,27
834 570,02
28 665 121,15

100,00
90,96
75,68
102,52
104,14
104,07
218,84
50,93
100,00

§3221
§3292
§3299

§3212

§3809

V roce 2014 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na
uskutečňování akreditovaných studijních programů, ve kterých studují studenti s těžkým
zdravotním postižením v celkové výši 8 219,00 tis. Kč, dále byly poskytnuty finanční prostředky
na sociální a ubytovací stipendia 34 SVŠ ve výši 30 012,92 tis. Kč. Soukromým vysokým školám
byly rovněž poskytnuty finanční prostředky ve výši 12 126,36 tis. Kč v rámci OP VK. Celkem
bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 50 358,27 tis. Kč, meziroční index 2014/2013 činil
75,64.
V roce 2013 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na
uskutečňování akreditovaných studijních programů, ve kterých studují studenti s těžkým
zdravotním postižením v celkové výši 7 270,00 tis. Kč, dále byly poskytnuty finanční prostředky
na sociální a ubytovací stipendia 35 SVŠ ve výši 33 109,81 tis. Kč. Soukromým vysokým školám
byly rovněž poskytnuty finanční prostředky ve výši 26 194,01 tis. Kč v rámci OP VK. Celkem
bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 66 573,82 tis. Kč, meziroční index 2013/2012 činil
103,40.
V roce 2012 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na
uskutečňování akreditovaných studijních programů, ve kterých studují studenti s těžkým
zdravotním postižením v celkové výši 6 663,00 tis. Kč, dále byly poskytnuty finanční prostředky
na sociální a ubytovací stipendia 35 SVŠ ve výši 34 053,81 tis. Kč. Soukromým vysokým školám
byly rovněž poskytnuty finanční prostředky ve výši 23 668,87 tis. Kč v rámci OP VK. Celkem
bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 64 385,69 tis. Kč, meziroční index 2012/2011 činil
100,50.
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V roce 2011 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na
uskutečňování akreditovaného studijního programu v „ošetřovatelství“ v celkové výši
9 503,00 tis. Kč, jako platba za závazek veřejné služby. Dále byly poskytnuty finanční
prostředky na sociální stipendia ve výši 2 275,25 tis. Kč a na ubytovací stipendia ve výši
32 071,96 tis. Kč. Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám v rámci položky 5332
64 066,31 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 173,88. Prostředky na činnost SVŠ byly dále
poskytnuty i na položce 5213 v celkové výši 202,00 tis. Kč. Na výzkum a vývoj bylo SVŠ
poskytnuto celkem 8 970,02 tis. Kč.
Při posuzování financování vysokého školství za celou Českou republiku je nutno vzít
v úvahu rovněž státní vysoké školy v působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.
2.2.1.3 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Schválený rozpočet na rok 2015 (položka 5334) byl stanoven ve výši 414 515,10 tis. Kč,
rozpočet po změnách činil 1 089 135,72 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 1 662 079,12
tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 459 454,26 tis. Kč, plnění na 134,00 % (87,81 %
konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 95,74. Pokles výdajů oproti roku 2014
souvisel zejména s výrazným meziročním poklesem prostředků poskytnutých na projekty OP
VK z důvodu jejich ukončování.
V roce 2014 byla vykázána skutečnost ve výši 1 524 398,44 tis. Kč, plnění na 111,12 %,
meziroční index 2014/2013 činil 117,24.
V roce 2013 byla vykázána skutečnost ve výši 1 300 217,05 tis. Kč, plnění na 106,94 %,
meziroční index 2013/2012 činil 103,39.
V roce 2012 byla vykázána skutečnost ve výši 1 257 619,26 tis. Kč, plnění na 114,18 %,
meziroční index 2012/2011 činil 102,77.
V roce 2011 byla vykázána skutečnost ve výši 1 223 724,18 tis. Kč, plnění na 125,88 %,
meziroční index 2011/2010 činil 112,42.
Poskytnuté prostředky byly určeny pro CSVŠ, které obdrželo neinvestiční dotaci ve výši
17 450,19 tis. Kč (z toho 8 437,00 tis. Kč na projekty programu CZ 09 FM EHP/Norska
a 7 924,57 tis. Kč na projekty OP VK), a ostatní veřejné výzkumné instituce, které obdržely
1 442 004,07 tis. Kč.
CSVŠ obdrželo v roce 2014 neinvestiční dotaci ve výši 9 143,06 tis. Kč. Dalším veřejným
výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 515 255,38 tis. Kč.
CSVŠ obdrželo v roce 2013 neinvestiční dotaci ve výši 4 830,00 tis. Kč. Dalším veřejným
výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 295 387,05 tis. Kč.
CSVŠ obdrželo v roce 2012 neinvestiční dotaci ve výši 6 955,00 tis. Kč. Dalším veřejným
výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 250 664,26 tis. Kč.
CSVŠ obdrželo v roce 2011 neinvestiční dotaci ve výši 8 432,00 tis. Kč. Dalším veřejným
výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 215 292,18 tis. Kč.
Veřejným výzkumným institucím byly poskytnuty prostředky určené na výzkum a vývoj
v celkové výši 1 459 454,26 tis. Kč. Poskytnuté prostředky výzkumu a vývoje byly určeny na
podporu projektů v rámci programů: programy aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, velké infrastruktury pro výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráce –
dofinancování 8. až 11. vlny, mobilita výzkumných pracovníků, výzkumné organizace podle
zhodnocení jimi dosažených výsledků, v celkové výši 825 866,31 tis. Kč, dále na OP VK ve
výši 78 748,73 tis. Kč, OP VaVpI ve výši 481 802,75 tis. Kč a na projekty EHP/Norsko ve výši
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73 036,46 tis. Kč. Nejvyšší částku obdržely Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu,
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, nebo Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Mimo výzkum a vývoj nebyly na této položce poskytnuty žádné prostředky.
2.2.1.4 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím jiných
zřizovatelů (položka rozpočtové skladby 5339) na rok 2015 činil 442 992,00 tis. Kč, rozpočet
po změnách činil 768 716,22 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl 1 004 433,10 tis. Kč a skutečnost
byla vykázána ve výši 669 511,50 tis. Kč, plnění 87,09 % (66,66 % konečného rozpočtu),
meziroční index 2015/2014 činil 167,67. Nárůst výdajů oproti roku 2014 byl zapříčiněn
zejména zvýšením prostředků poskytnutých na projekty OP VaVpI v souvislosti s jejich
dokončováním.
Skutečnost roku 2014 činila 399 301,97 tis. Kč, plnění 94,61 %, meziroční index 2014/2013
činil 123,67.
Skutečnost roku 2013 činila 322 869,00 tis. Kč, plnění 106,70 %, meziroční index 2013/2012
činil 136,68.
Skutečnost roku 2012 činila 236 214,26 tis. Kč, plnění 90,30 %, meziroční index 2012/2011
činil 91,69.
Skutečnost roku 2011 činila 257 628,30 tis. Kč, plnění 108,42 %, meziroční index 2011/2010
činil 268,07.
Vykázané prostředky jsou určeny na projekty výzkumu a vývoje. Poskytování finančních
prostředků se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., který umožňuje mimo jiné příspěvkovým
organizacím jiných zřizovatelů převádět dotaci na výzkum a vývoj přímo na jejich účet.
V roce 2015 byly příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů na projekty v rámci
programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, velkých infrastruktur pro
výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráce – dofinancování projektů 8. až 11. vlny,
METROLOGIE, mobility výzkumných pracovníků nebo projekty JTI, poskytnuty prostředky
ve výši 193 297,56 tis. Kč (účelová podpora činila 64 459,04 tis. Kč a institucionální podpora
dosahovala výše 128 838,52 tis. Kč). Mezi příjemci byla například Česká geologická služba,
Český metrologický institut, IKEM, Státní zdravotní ústav, Psychiatrické centrum Praha,
Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav či Národní knihovna.
Na projekty OP VaVpI bylo příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 476 213,94
tis. Kč.
Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny ve stati 2.3.
2.2.1.5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně – regionální školství
územních samosprávných celků
Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ÚSC (podseskupení
položek 532) na rok 2015 činil celkem 88 541 339,03 tis. Kč, v tom položka rozpočtové skladby
5321 – neinvestiční dotace obcím (zejména MHMP) 9 923 643,00 tis. Kč, položka 5323 –
neinvestiční dotace krajům 78 617 696,03 tis. Kč, pro položku 5329 - ostatní neinvestiční
dotace veřejným rozpočtům územní úrovně rozpočet nebyl stanoven.
Rozpočet po změnách činil 89 304 643,69 tis. Kč, v tom: obce 11 234 250,20 tis. Kč,
kraje 78 070 248,55 tis. Kč a ostatní transfery 144,94 tis. Kč. Konečný rozpočet byl stanoven
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ve výši 90 192 419,14 tis. Kč, v tom: obce 11 601 868,42 tis. Kč, kraje 78 589 888,21 tis. Kč
a ostatní transfery 662,52 tis. Kč. Skutečnost roku 2015 činila 89 077 316,50 tis. Kč, v členění
obce 11 584 936,14 tis. Kč, kraje 77 491 779,24 tis. Kč a ostatní transfery 601,13 tis. Kč, plnění
na 99,75 % rozpočtu (98,76 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 103,17.
Skutečnost roku 2014 činila 86 336 160,60 tis. Kč, plnění na 100,09 %, meziroční index
2014/2013 činil 101,58.
Skutečnost roku 2013 činila 84 993 061,22 tis. Kč, plnění na 99,99 %, meziroční index
2013/2012 činil 100,25.
Skutečnost roku 2012 činila 84 782 686,96 tis. Kč, plnění na 98,93 %, meziroční index
2012/2011 činil 100,03.
Skutečnost roku 2011 činila 84 757 907,18 tis. Kč, plnění na 99,94 %, meziroční index
2011/2010 činil 105,79.
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
v roce 2015 činily 89 077 316,50 tis. Kč a zahrnovaly přímé výdaje na vzdělávání ve výši
79 232 197,00 tis. Kč, přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 70 000,00
tis. Kč, neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 4 238 874,12 tis. Kč, prostředky na
zvýšení platů pracovníků v regionálním školství ÚSC ve výši 2 660 177,91 tis. Kč, prostředky
na zvýšení platů pracovníků v soukromém školství ve výši 45 670,60 tis. Kč, prostředky na
financování asistentů pedagogů ve výši 140 110,15 tis. Kč, prostředky určené pro bezplatnou
přípravu dětí azylantů k začlenění do základního vzdělávání ve výši 2 722,48 tis. Kč, prostředky
na podporu odborného vzdělávání ve výši 199 880,74 tis. Kč, na podporu organizace maturitní
zkoušky v podzimním období 11 153,13 tis. Kč, rozvojový program pro děti cizince ze 3. zemí
7 874,55 tis. Kč, prostředky na podporu logopedické prevence ve výši 7 694,45 tis. Kč, na
podporu školních psychologů ve výši 80 360,45 tis. Kč, na vybavení škol pomůckami
kompenzačního a rehabilitačního charakteru ve výši 8 870,77 tis. Kč, prostředky na OP VK ve
výši 2 291 445,77 tis. Kč, projekty integrace romské komunity ve výši 3 729,32 tis. Kč, program
integrace cizinců 376,14 tis. Kč, program protidrogové politiky 1 526,75 tis. Kč, sociální
prevence a prevence kriminality 2 424,72 tis. Kč, podpora vzdělávání v jazycích národnostních
menšin a multikulturní výchovy 2 146,00 tis. Kč, informační centra mládeže 2 456,39 tis. Kč
a soutěže 25 651,68 tis. Kč, program excelence středních škol ve výši 19 546,21 tis. Kč,
prostředky v rámci EDS/SMVS (program 133 110) ve výši 7 934,54 tis. Kč a další výdaje ve
výši 14 492,65 tis. Kč.
Rozpočtovým opatření č. j.: MF-46 392/2015/1402 ze dne 25.10.2015 došlo k navýšení
celkového rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o částku
411 396,96 tis. Kč na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa. Prostředky byly určeny na
navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství v měsících listopad a prosinec 2015.
Na výdaje regionálního školství bylo určeno celkem 397 753,97 tis. Kč. Tyto finanční
prostředky byly ÚSC poskytnuty pod samostatným účelovým znakem (UZ 33061), nedočerpání
těchto prostředků činí 2,77 tis. Kč (vratka v závěru roku).
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2014
činily 86 336 160,60 tis. Kč a zahrnovaly přímé výdaje na vzdělávání ve výši 78 536 733,00 tis.
Kč, přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 70 000,00 tis. Kč, neinvestiční
dotace pro soukromé školství ve výši 4 093 501,36 tis. Kč, prostředky na rozvojové programy
(zejména na zvýšení platů pracovníků regionálního školství, podporu odborného vzdělávání,
financování asistentů pedagogů, na podporu inkluzívního vzdělávání, na podporu školních
psychologů, na podporu výuky dalšího cizího jazyka, na podporu logopedické prevence
v předškolním vzdělávání) v celkové výši 1 072 027,41 tis. Kč, prostředky na OP VK ve výši
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2 486 967,09 tis. Kč (z toho 1 646,44 tis. Kč pod položkou 5329 poskytnuto DSO Zlatý vrch),
prostředky na OP VaVpI ve výši 16 947,29 tis. Kč, projekty integrace romské komunity ve výši
3 123,08 tis. Kč, program integrace cizinců 348,77 tis. Kč, program protidrogové politiky
1 610,30 tis. Kč, sociální prevence a prevence kriminality 2 736,51 tis. Kč, podpora vzdělávání
v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 1 690,00 tis. Kč, soutěže 24 861,80
tis. Kč, program excelence středních škol ve výši 19 748,83 tis. Kč a další výdaje ve výši
5 865,17 tis. Kč.
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2013
činily 84 993 061,22 tis. Kč a zahrnovaly přímé výdaje na vzdělávání ve výši 77 388 191,00 tis.
Kč, přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 70 000,00 tis. Kč, neinvestiční
dotace pro soukromé školství ve výši 4 004 119,17 tis. Kč, prostředky na rozvojové programy
(zejména na financování asistentů pedagogů, na podporu inkluzívního vzdělávání, dále např.
na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání) v celkové výši 200 413,51 tis. Kč,
prostředky na OP VK ve výši 3 264 344,33 tis. Kč, prostředky na OP VaVpI ve výši 6 218,20
tis. Kč, projekty integrace romské komunity ve výši 3 939,65 tis. Kč, program integrace cizinců
207,68 tis. Kč, program protidrogové politiky 1 474,90 tis. Kč, prevenci kriminality 2 287,60
tis. Kč, podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 1 725,00
tis. Kč, soutěže 24 720,05 tis. Kč, program excelence středních škol 19 739,40 tis. Kč, a další
výdaje ve výši 5 680,76 tis. Kč.
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2012
činily 84 782 686,96 tis. Kč a zahrnovaly přímé výdaje na vzdělávání ve výši 76 100 943,00 tis.
Kč, přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 69 946,00 tis. Kč, neinvestiční
dotace pro soukromé školství ve výši 3 984 927,00 tis. Kč, prostředky na rozvojové programy
(zejména na financování asistentů pedagogů a na podporu inkluzívního vzdělávání) v celkové
výši 226 960,23 tis. Kč, prostředky na OP VK ve výši 4 328 492,51 tis. Kč, prostředky na OP
VaVpI ve výši 10 788,94 tis. Kč, projekty integrace romské komunity ve výši 5 282,98 tis. Kč,
program integrace cizinců 504,90 tis. Kč, program protidrogové politiky 2 538,22 tis. Kč,
prevence kriminality 2 617,27 tis. Kč, podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy 1 347,00 tis. Kč, soutěže 24 972,46 tis. Kč, a další výdaje ve výši
23 365,45 tis. Kč.
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2011
činily 84 757 907,18 tis. Kč a zahrnovaly přímé výdaje na vzdělávání ve výši 72 402 382,00 tis.
Kč, přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 62 322,00 tis. Kč, neinvestiční
dotace pro soukromé školství ve výši 4 008 208,00 tis. Kč, prostředky na rozvojové programy
(např. posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, RP Hustota a Specifika, asistenti
pedagogů) v celkové výši 2 995 817,87 tis. Kč, prostředky na OP VK ve výši 5 244 890,55 tis.
Kč, projekty integrace romské komunity ve výši 6 946,37 tis. Kč, program integrace cizinců
70,00 tis. Kč, program protidrogové politiky 3 526,00 tis. Kč, prevence kriminality 3 640,00 tis.
Kč, podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 1 616,00 tis.
Kč, soutěže 24 840,00 tis. Kč, a další výdaje ve výši 3 648,29 tis. Kč.
Regionální školství ve správě ÚSC – přímé náklady na vzdělávání
V roce 2015 bylo regionální školství ve správě ÚSC součástí závazného ukazatele
„Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“.
Schválený rozpočet na rok 2015 – přímých nákladů na vzdělávání pro školy zřizované
ÚSC a pro soukromé školy byl stanoven ve výši 85 801 928,33 tis. Kč.
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V průběhu roku byl celkový rozpočet pro regionální školství ve správě ÚSC postupně
upravován rozpočtovými opatřeními. Rozpočet po změnách i konečný rozpočet činil
83 535 923,34 tis. Kč.
Skutečnost k 31.12.2015 ve výši 83 471 071,12 tis. Kč představuje skutečné transfery
poskytnuté na krajské úřady a MHMP v členění na přímé náklady na vzdělávání pro školy
zřízené ÚSC 79 232 197,00 tis. Kč (účelový znak 33 353) a transfery soukromým školám
4 238 874,12 tis. Kč (účelový znak 33 155).
Přímé výdaje RgŠ ÚSC , které byly zaslány na krajské úřady v roce 2015 ve výši
79 232 197,00 tis. Kč celkem, byly odbory školství jednotlivých krajů přerozděleny takto:


Přímé výdaje pro školy zřizované obcí a svazky obcí

52 129 315,00 tis. Kč



Přímé výdaje pro školy zřizované kraji

27 102 882,00 tis. Kč

Ve srovnání s rokem 2014 byl rozpočet přímých výdajů v roce 2015 vyšší celkem
o 695 464,00 tis. Kč. Navýšení finančních prostředků se projevilo především v oblasti mezd
(477 728,00 tis. Kč) a OON (24 903,00 tis. Kč). S nárůstem počtu dětí a žáků především
v mateřských školách a na 1. stupni základních škol, bylo kraji požadováno navýšení počtu
limitu zaměstnanců. V návaznosti na tyto požadavky byl limit oproti roku 2014 navýšen
o 2 497,92 zaměstnanců.
Hlavním principem pro přidělování přímých nákladů na vzdělávání z rozpočtu MŠMT do
rozpočtu jednotlivých krajů a MHMP bylo i v roce 2015 výkonové financování prostřednictvím
„republikových normativů“.
Republikové normativy stanovuje MŠMT podle ustanovení § 161 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako výši výdajů připadajících na vzdělávání
a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti
předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských
zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. Součástí republikových
normativů je také vyjádření limitů počtu zaměstnanců připadajících na 1 000 dětí, žáků
nebo studentů v dané věkové kategorii.
Republikové normativy byly stanoveny pro 5 základních kategorií:
1.
2.
3.

4.
5.

dítě v předškolním vzdělávání (kategorie 3-5 let),
žák plnící povinnou školní docházku (kategorie 6-14 let),
žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní
docházku, vč. žáků 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání (kategorie
15-18 let),
student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (kategorie 19-21 let),
počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy (kategorie 3-18 let v KZÚV).

2.2.1.6 Neinvestiční transfery soukromému školství
Neinvestiční dotace soukromému školství je součástí neinvestičních transferů veřejným
rozpočtům územní úrovně (položka rozpočtové skladby 5323 a 5321, účelový znak 33 155).
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 3 946 040,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil
4 256 040,00 tis. Kč. Skutečně poskytnuto bylo 4 238 874,12 tis. Kč, a to v následujícím
členění: MHMP 1 143 092,00 tis. Kč a ostatní kraje 3 095 782,12 tis. Kč, plnění 99,60 %,
meziroční index 2015/2014 činil 103,55. K navýšení výdajů na přímé náklady soukromých škol
došlo zejména v důsledku nárůstu počtu žáků v MŠ a ZŠ.
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Ve školním roce 2014/2015 byly poskytnuty dotace 793 soukromým školám a školským
zařízením v oblasti regionálního školství.
Rozpočtovým opařením č.j.: MF-8 720/2015/1402 ze dne 4. 3. 2015 byl navýšen celkový
rozpočet prostředků kapitoly 333 – MŠMT o 140 000,00 mil. Kč. Tyto finanční prostředky
byly, v souladu s usnesením vlády ČR č. 88 ze dne 9.2.2015, účelově určeny na zvýšení objemu
prostředků v oblasti poskytování dotací soukromým školám. Finanční prostředky byly v celém
rozsahu poskytnuty pod ÚZ 33 155 v průběhu roku 2015 na stanovený účel.
Mimo uvedených prostředků ÚZ 33 155 byl rozpočet transferů pro soukromé školství
posílen i rozpočtovým opatřením č.j.: MF-26 891/2015/1402 ze dne 17.6.2015 o finanční
prostředky na zabezpečení nárůstu mzdových prostředků o 3,5 % pro soukromé školy ve výši
45 873,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly příjemcům poskytnuty v plné výši, v závěru roku
však bylo realizováno několik vratek, vyčerpáno tak k 31.12.2015 bylo 45 670,60 tis. Kč. Tyto
finanční prostředky byly poskytnuty pod ÚZ 33 059 – Zvýšení platů pracovníků soukromého
a církevního školství.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-26 891/2015/1402 ze dne 17.6.2015 byl posílen
rozpočet kapitoly o finanční prostředky na zabezpečení nárůstu mzdových prostředků o 3,5 %
pro soukromé školy ve výši 45 873,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly příjemcům poskytnuty
v plné výši, v závěru roku však bylo realizováno několik vratek, vyčerpáno tak k 31.12.2015
bylo 45 670,60 tis. Kč.
Ve skutečnosti roku 2014 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto
transferem na ÚSC celkem 4 093 501,36 tis. Kč, plnění 99,97 %, meziroční index 2014/2013
činil 102,23. Ve školním roce 2013/2014 byly poskytnuty dotace 742 soukromým školám
a školským zařízením v oblasti regionálního školství.
Ve skutečnosti roku 2013 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto
transferem na ÚSC celkem 4 004 119,17 tis. Kč, plnění 99,98 %, meziroční index 2013/2012
činil 100,48. Ve školním roce 2012/2013 byly poskytnuty dotace 690 soukromým školám
a školským zařízením v oblasti regionálního školství.
Ve skutečnosti roku 2012 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto
transferem na ÚSC celkem 3 984 927,00 tis. Kč, plnění 100,00 %, meziroční index 2012/2011
činil 99,42. Ve školním roce 2011/2012 byly poskytnuty dotace 674 soukromým školám
a školským zařízením v oblasti regionálního školství.
Ve skutečnosti roku 2011 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto
transferem na ÚSC celkem 4 008 208,00 tis. Kč, plnění 100,00 %, meziroční index 2011/2010
činil 98,21. Ve školním roce 2010/2011 byly poskytnuty dotace 642 soukromým školám
a školským zařízením v oblasti regionálního školství.
Dotace soukromému školství jsou určeny k financování neinvestičních výdajů
souvisejících s výchovou a vzděláváním.
2.2.1.7 Neinvestiční transfery církevnímu školství a náboženským společnostem
Schválený rozpočet celkových neinvestičních transferů církvím a náboženským
společnostem (položka rozpočtové skladby 5223) na rok 2015 činil 1 234 060,00 tis. Kč,
rozpočet po změnách činil 1 383 102,46 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši
1 388 474,74 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 1 375 001,15 tis. Kč, což představuje
plnění 99,41 % (99,03 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 107,95.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 1 273 781,42 tis. Kč, což představuje plnění
103,27 %, meziroční index 2014/2013 činil 103,43.
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Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 1 231 562,02 tis. Kč, což představuje plnění
99,96 %, meziroční index 2013/2012 činil 105,55.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 1 166 844,18 tis. Kč, což představuje plnění
98,32 %, meziroční index 2012/2011 činil 106,03.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 1 100 447,08 tis. Kč, což představuje plnění 104,85
%, meziroční index 2011/2010 činil 106,73.
V průběhu roku 2015 bylo financováno 139 církevních škol a školských zařízení.
Financována jsou školská zařízení a školy různého charakteru, od škol mateřských, přes
základní, speciální, střední a vyšší odborné až po střediska mládeže (obdoba domů dětí
a mládeže).
Počet zařazených církevních škol k 31.12.2014 činil 136, financováno z MŠMT bylo 127.
Počet zařazených církevních škol k 31.12.2013 činil 127, financováno z MŠMT bylo 127.
Počet zařazených církevních škol k 31.12.2012 činil 127, financováno z MŠMT bylo 123.
Počet zařazených církevních škol k 31.12.2011 činil 123, financováno z MŠMT bylo 123.
Dotace na činnost církevnímu školství (provozní dotace) v roce 2015 činila ve
schváleném rozpočtu 1 234 000,00 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2014
o 51 810,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosahoval výše 1 307 924,00 tis. Kč. Skutečnost
byla vykázána ve výši 1 295 471,00 tis. Kč, plnění ve výši 99,05 %. Meziroční index 2015/2014
činil 104,29. Při financování církevního školství je uplatňován normativní rozpis rozpočtu.
Dotace církevnímu školství je poskytována v souladu s ustanovením § 162 a § 160 odst. 1 písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při rozpisu rozpočtu byla použita
soustava normativů stanovená MŠMT. Soustavu tvoří základní normativy a normativní
příplatky (např. na rozšířenou výuku jazyků, na rozšířenou výuku hudební výchovy, normativní
příplatky na individuální integraci dětí, žáků a studentů).
Rozpočtované prostředky zahrnují finanční prostředky na vzdělávání včetně zájmového
studia ve výši 1 217 413,00 tis. Kč a na využití volného času dětí a mládeže ve výši 90 511,00
tis. Kč (patří sem Salesiánská střediska mládeže, která jsou zařazená v síti škol a školských
zařízení a fungují jako domy dětí a mládeže).
V roce 2014 činila provozní dotace 1 242 168,00 tis. Kč, meziroční index 2014/2013 činil
104,45.
V roce 2013 činila provozní dotace 1 189 255,00 tis. Kč, meziroční index 2013/2012 činil
106,54.
V roce 2012 činila provozní dotace 1 116 258,00 tis. Kč, meziroční index 2012/2011 činil
107,03.
V roce 2011 činila provozní dotace 1 042 981,00 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil
104,11.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-26 891/2015/1402 ze dne 17.6.2015 byl posílen
rozpočet kapitoly o finanční prostředky na zabezpečení nárůstu mzdových prostředků o 3,5 %
pro církevní školy ve výši 12 626,30 tis. Kč. Finanční prostředky byly příjemcům odeslány
v celkové výši 12 600,82 tis. Kč.
Církevnímu školství byly, kromě uvedené provozní dotace a prostředků pro navýšení
platů uvedených v předchozím odstavci, v roce 2015 poskytovány i další účelové dotace –
prostředky na asistenty pedagogů pro žáky se zdravotním či sociálním znevýhodněním ve výši
21 855,87 tis. Kč, na vybavení škol kompenzačními pomůckami 730,60 tis. Kč, na podporu
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implementace etické výchovy 530,05 tis. Kč, na podporu odborného vzdělávání 108,78 tis. Kč,
prostředky pro školní psychology ve výši 129,91 tis. Kč, na předškolní logopedickou péči 58,64
tis. Kč v rámci OP VK 37 643,98 tis. Kč (výzvy 56 a 57 zaměřené zejména na zkvalitnění
jazykového vzdělávání), na zajištění podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin
100,00 tis. Kč, na ubytování španělských lektorů 61,80 tis. Kč, na program integrace romské
komunity 573,82 tis. Kč, na program protidrogové politiky 160,00 tis. Kč, Excelence 441,06
tis. Kč, soutěže 30,00 tis. Kč a další prostředky ve výši 397,81 tis. Kč.
V roce 2015 bylo z celkové částky 1 375 001,15 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství
1 370 894,14 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 4 107,01 tis. Kč.
V roce 2014 bylo z celkové částky 1 273 781,42 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství
1 270 267,56 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 3 513,86 tis. Kč.
V roce 2013 bylo z celkové částky 1 231 562,02 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství
1 226 690,87 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 4 871,15 tis. Kč.
V roce 2012 bylo z celkové částky 1 166 844,18 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství
1 163 701,66 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 3 142,52 tis. Kč.
V roce 2011 bylo z celkové částky 1 100 447,08 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství
1 095 910,98 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 4 536,10 tis. Kč.
2.2.1.8 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Podseskupení položek rozpočtové skladby 521 neinvestiční transfery podnikatelským
subjektům se dále člení podle příjemců na fyzické a právnické osoby.
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 460 551,90 tis. Kč, rozpočet po
změnách činil 743 775,61 tis. Kč, konečný rozpočet 1 439 305,69 tis. Kč, skutečnost byla
vykázána ve výši 1 279 501,44 tis. Kč, plnění 172,03 % (88,90 % konečného rozpočtu),
meziroční index 2015/2014 činil 82,72.
Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2015, které činily 131 192 344,01 tis. Kč
(100 %), činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,98 %.
Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2014, které činily 129 560 515,60 tis. Kč (100 %),
činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1,19 %.
Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2013, které činily 127 178 431,87 tis. Kč (100 %),
činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,50 %.
Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2012, které činily 125 924 185,52 tis. Kč (100 %),
činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,62 %.
Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2011, které činily 124 240 578,03 tis. Kč (100 %),
činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,55 %.


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám
(položka rozpočtové skladby 5212)

Schválený rozpočet pro rok 2015 činil 5 375,00 tis. Kč, rozpočet po změnách i konečný
rozpočet byl stanoven ve výši 4 973,70 tis. Kč, skutečnost činila 673,70 tis. Kč, plnění 13,55 %,
meziroční index 2015/2014 činil 55,10. Výrazné meziroční snížení výdajů je důsledkem toho,
že v roce 2015 nebyly poskytnuty na této položce rozpočtové skladby finanční prostředky
výzkumu a vývoje, zatímco v roce 2014 bylo poskytnuto v rámci programu EUREKA téměř
530 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši poskytnuty v rámci programu sociální
prevence a prevence kriminality.
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Skutečnost roku 2014 činila 1 222,60 tis. Kč, plnění 24,48 %, meziroční index 2014/2013 činil
31,61.
Skutečnost roku 2013 činila 3 868,35 tis. Kč, plnění 51,55 %, meziroční index 2013/2012 činil
50,93.
Skutečnost roku 2012 činila 7 595,61 tis. Kč, plnění 99,32 %, meziroční index 2012/2011 činil
124,06.
Skutečnost roku 2011 činila 6 122,51 tis. Kč, plnění 162,75 %, meziroční index 2011/2010 činil
67,61.


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým
osobám (položka rozpočtové skladby 5213)

Schválený rozpočet na rok 2015 činil 455 176,90 tis. Kč, rozpočet po změnách činil
738 801,91 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 1 434 331,99 tis. Kč, skutečnost byla
vykázána ve výši 1 278 827,74 tis. Kč, plnění 173,09 % (89,16 % konečného rozpočtu),
meziroční index 2015/2014 činil 82,74.
Skutečnost roku 2014 činila 1 545 528,23 tis. Kč, plnění 88,83 %, meziroční index 2014/2013
činil 242,97.
Skutečnost roku 2013 činila 636 104,81 tis. Kč, plnění 102,57 %, meziroční index 2012/2011
činil 82,58.
Skutečnost roku 2012 činila 770 305,19 tis. Kč, plnění 111,85 %, meziroční index 2012/2011
činil 114,51.
Skutečnost roku 2011 činila 672 721,98 tis. Kč, plnění 111,53 %, meziroční index 2011/2010
činil 78,64.
V roce 2015 byly poskytnuty finanční prostředky na financování programů v rámci
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, institucionální podpory
výzkumných záměrů, výzkumných organizací podle zhodnocení jejich výsledků a rámcové
programy celkově ve výši 412 091,92 tis. Kč, z toho částku ve výši 1 579,16 tis. Kč obdržela
soukromá vysoká škola – Univerzita Jana Amose Komenského Praha na podporu
institucionálního (779,71 tis. Kč) i účelového (799,45 tis. Kč) výzkumu a vývoje. Dále
prostředky obdržel např. VÚTS, a.s., Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Výzkumný a zkušební
letecký ústav, a.s. a další.
Poskytnuty byly rovněž prostředky na spolufinancování programu EUROSTARS ve výši
19 191,00 tis. Kč, finanční prostředky na OP VK 594 682,81 tis. Kč a OP VaVpI
249 039,83 tis. Kč.
Dále byly podnikatelům – právnickým osobám poskytnuty finanční prostředky
na projekty integrace příslušníků romské komunity (podpora žáků středních škol) ve výši
675,05 tis. Kč, na vydávání učebnic zejména pro žáky speciálního školství a žáky
se specifickými poruchami učení 1 493,34 tis. Kč, na soutěže 1 600 tis. Kč a na program sociální
prevence a prevence kriminality 53,80 tis. Kč.


Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům (položka rozpočtové
skladby 5230)
V roce 2015 nebyly poskytnuty nedotační transfery podnikatelským subjektům.

Skutečnost roku 2014 činila 34,92 tis. Kč, plnění 99,77 %, meziroční index 2014/2013 činil
115,71.
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Skutečnost roku 2013 činila 30,18 tis. Kč, plnění 86,23 %.
V roce 2012 nebyly na položce 5230 vykázané žádné finanční prostředky.
Skutečnost roku 2011 činila 200,00 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2011/2010 činil
400,00.
2.2.1.9 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Schválený rozpočet neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na rok
2015 (podseskupení položek rozpočtové skladby 522 – mimo položky 5223 a dále položka
5240) byl stanoven ve výši 2 990 576,33 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 857 608,06 tis.
Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 3 077 796,97 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve
výši 2 895 034,94 tis. Kč, plnění 101,31 % (94,06 % konečného rozpočtu), meziroční index
2015/2014 činil 94,23.
Tabulka č. 21 Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím
v tis. Kč
Skutečnost
2014
Spolky (občanská sdružení )
(položka 5222)
Obecně prospěšné společnosti
(položka 5221)
Neziskové a podobné organizace
(položka 5229)
Neziskové a podobné organizace nedotační transfery (položka 5240)
Celkem NNO

Schválený
rozpočet
2015

Rozpočet po
změnách
2015

Konečný
rozpočet
2015

Skutečnost
2015

2 482 477,64 2 133 556,35 2 296 079,39 2 423 943,90 2 401 101,10

%
plnění

Index
2015/2014

104,57

96,72

240 291,60

111 974,98

174 450,27

251 700,13

148 318,13

85,02

61,72

349 306,03

745 045,00

387 078,40

402 152,94

345 615,71

89,29

98,94

268,50
0,00
0,00
0,00
0
3 072 343,77 2 990 576,33 2 857 608,06 3 077 796,97 2 895 034,94

x
101,31

x
94,23

Transfery pro oblast mládeže jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.4.
Transfery na sportovní reprezentaci jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.5.1.
Transfery na tělovýchovu jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.5.2.
Skutečnost roku 2014 činila 3 072 343,77 tis. Kč, plnění 97,48 %, meziroční index 2014/2013
činil 102,05.
Skutečnost roku 2013 činila 3 010 504,51 tis. Kč, plnění 98,50 %, meziroční index 2013/2012
činil 95,87.
Skutečnost roku 2012 činila 3 140 136,47 tis. Kč, plnění 103,66 %, meziroční index 2012/2011
činil 158,96.
Skutečnost roku 2011 činila 1 975 443,46 tis. Kč, plnění 100,73 %, meziroční index 2011/2010
činil 107,66.
 Spolky, občanská sdružení (položka 5222)
Spolky (občanská sdružení) obdržely prostředky v celkové výši 2 401 101,10 tis. Kč,
z toho finanční prostředky na OP VK 98 659,37 tis. Kč, projekty vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy ve výši 7 388,77 tis. Kč, prostředky na projekty
integrace příslušníků romské komunity ve výši 6 733,96 tis. Kč. Dále prostředky protidrogové
politiky ve výši 4 453,28 tis. Kč, účelové prostředky výzkumu a vývoje v celkové výši 5 809,00
tis. Kč, prostředky na sociální prevenci a prevenci kriminality ve výši 2 959,00 tis. Kč a finanční
prostředky na realizaci dalších výdajů ve výši 3 225,75 tis. Kč.
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Nejvyšší objem prostředků je na § 341900 ostatní tělovýchovná činnost ve výši
1 484 202,85 tis. Kč – viz stať 2.5.2, § 341100 sportovní reprezentace ve výši 626 207,20 tis.
Kč - viz stať 2.5.1 a § 342100 využití volného času dětí a mládeže ve výši 161 461,92 tis. Kč
– viz stať 2.4. Mezi největší příjemce dotací patřila tato občanská sdružení: Fotbalová asociace
ČR, Český olympijský výbor, Česká obec sokolská nebo Český svaz ledního hokeje.
 Obecně prospěšné společnosti (položka 5221)
V roce 2015 bylo obecně prospěšným organizacím poskytnuto jako neinvestiční dotace
celkem 148 318,13 tis. Kč. Na projekty spolufinancované v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla v roce 2015 poskytnuta částka ve výši 108 435,88
tis. Kč Úspěšní řešitelé projektů výzkumu a vývoje mimo operační programy získali 25 148,65
tis. Kč, z toho Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola finanční a správní a Škoda Auto
Vysoká škola získaly podporu v celkové výši 13 713,19 tis. Kč. Na projekty v rámci Program
na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy bylo
poskytnuto 2 055,00 tis. Kč. Na soutěže a podporu mládeže byly poskytnuty dotace ve výši
2 730,00 tis. Kč. Na projekty vzdělávacích akcí k integraci Romů bylo určeno 2 430,20 tis. Kč,
na projekty na protidrogové prevence 3 795,83 tis. Kč a na projekty v rámci prevence
kriminality 1 415,74 tis. Kč. Na rozvojové programy byly určeny prostředky ve výši 955,37 tis.
Kč. Na další aktivity bylo poskytnuto 1 351,46 tis. Kč. Největšími příjemci dotací byly tyto
obecně prospěšné společnosti: ENKI o.p.s., Člověk v tísni nebo Česká kosmická kancelář.
Pokles dotací v této oblasti je důsledkem ukončování podpory projektů OP VK
a OP VaVpI.
 Ostatní neziskové a podobné organizace (položka 5229)
V roce 2015 bylo ostatním neziskovým organizacím poskytnuto jako neinvestiční dotace
celkem 345 615,71 tis. Kč. Organizace obdržely v rámci výzkumu a vývoje mimo operační
programy prostředky na účelovou podporu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální
vývoj a inovace, mezinárodní spolupráci, na výzkumné záměry a na podporu výzkumných
organizací ve výši 330 470,71 tis. Kč. Příjemci dotací byla zájmová sdružení právnických osob
(CESNET, Technologické centrum AV ČR).
Dále příjemci obdrželi finanční prostředky OP VK ve výši 14 026,70 tis. Kč, dotace
na vzdělávání v jazycích národnostních menšin ve výši 238,00 tis. Kč, na podporu konference
k výročí školních jídelen finanční prostředky ve výši 200,00 tis. Kč, finanční prostředky určené
na volnočasové aktivity dětí a mládeže a na podporu soutěží ve výši 590,00 tis. Kč a na
protidrogovou politiku ve výši 90,30 tis. Kč.
2.2.2 Investiční transfery
Schválený rozpočet investičních transferů (seskupení položek 63) v roce 2015 činil
celkem 8 332 450,12 tis. Kč, rozpočet po změnách 8 839 412,79 tis. Kč, konečný rozpočet byl
stanoven ve výši 16 108 942,88 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 12 429 626,14
tis. Kč, plnění 140,62 % (77,16 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil
118,96.
Skutečnost roku 2014 činila 10 448 700,55 tis. Kč, plnění 89,43 %, tj. snížení proti roku 2013
o 776 621,94 tis. Kč. Meziroční index 2014/2013 činil 93,08.
Skutečnost roku 2013 činila 11 225 322,49 tis. Kč, plnění 77,32 %, tj. snížení proti roku 2012
o 968 186,31 tis. Kč. Meziroční index 2013/2012 činil 92,06.
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Skutečnost roku 2012 činila 12 193 508,80 tis. Kč, plnění 91,85 %, tj. snížení proti roku 2011
o 2 476 487,73 tis. Kč. Meziroční index 2012/2011 činil 83,12.
Skutečnost roku 2011 činila 14 669 996,53 tis. Kč, plnění 110,96 %, tj. navýšení proti roku
2010 o 8 188 284,73 tis. Kč. Meziroční index 2011/2010 činil 226,33.
2.2.2.1 Investiční transfery příspěvkovým organizacím, vysokým školám a veřejným
výzkumným institucím
Schválený rozpočet investičních transferů příspěvkovým organizacím, vysokým školám
a veřejným výzkumným institucím (podseskupení položek rozpočtové skladby 635) na rok
2015 činil 7 470 416,12 tis. Kč, rozpočet po změnách 7 373 129,67 tis. Kč, konečný rozpočet
14 222 869,47 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 10 696 036,15 tis. Kč, což představuje
plnění na 145,07 % (75,20 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 138,02.
Skutečnost roku 2014 činila 7 749 833,15 tis. Kč, což představuje plnění na 86,44 %, meziroční
index 2014/2013 činil 87,49.
Skutečnost roku 2013 činila 8 858 061,79 tis. Kč, což představuje plnění na 70,64 %, meziroční
index 2013/2012 činil 87,88.
Skutečnost roku 2012 činila 10 079 952,25 tis. Kč, což představuje plnění na 85,55 %, meziroční
index 2012/2011 činil 79,89.
Skutečnost roku 2011 činila 12 616 597,61 tis. Kč, což představuje plnění na 105,20 %,
meziroční index 2011/2010 činil 220,05.
Tabulka č. 22 Členění investičních transferů příspěvkovým organizacím, vysokým školám
v tis. Kč
Skutečnost
2014
PO zřizované MŠMT
(položka 6351)
Vysoké školy (položka
6352)
Veř. výzkumné instituce
(položka 6354)
PO jiných zřizovatelů
(položka 6359)
Celkem podseskupení
položek 635

Schválený
rozpočet 2015

Rozpočet po
změnách 2015

Konečný
rozpočet 2015

Skutečnost
2015

% plnění
KR

% plnění

Index
2015/2014

76 812,36

515 167,23

194 405,94

381 581,15

137 270,96

70,61

35,97

178,71

5 661 943,14

6 887 469,89

5 563 554,75

10 009 858,80

6 784 203,24

121,94

67,78

119,82

1 720 418,73

62 079,00

1 294 141,50

3 068 874,06

3 017 109,25

233,14

98,31

175,37

290 658,91

5 700,00

321 027,50

762 555,45

757 452,70

235,95

99,33

260,60

7 749 833,15

7 470 416,12

7 373 129,67

14 222 869,47

10 696 036,15

145,07

75,20

138,02

Investiční transfery PO zřizovaným MŠMT činily 137 270,96 tis. Kč, jedná se plně
o výdaje EDS/SMVS v členění na program 233 010 ve výši 36 538,52 tis. Kč a program
133 110 ve výši 100 732,43 tis. Kč. Vyšší čerpání je zejména důsledkem většího objemu
financovaných akcí v programu 133 110.
Investiční transfery VŠ v celkové výši 6 784 203,24 tis. Kč představují kapitálové výdaje
zařazené v EDS/SMVS ve výši 2 430 422,05 tis. Kč a kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS ve
výši 4 353 781,19 tis. Kč v členění na:
-

finanční prostředky určené na OP VaVpI ve výši

-

finanční prostředky určené na OP VK ve výši

-

finanční prostředky určené na EHP/Norsko ve výši

-

příspěvek a dotace na činnost VVŠ

625 813,33 tis. Kč,

-

výzkum a vývoj mimo programy EU ve výši

245 030,56 tis. Kč.
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3 475 520,81 tis. Kč,
7 168,83 tis. Kč,
247,65 tis. Kč,

Na celkově vyšších investičních transferech určených vysokým školám se největší měrou
podílelo zvýšení dotací poskytnutých v rámci EDS/SMVS.
Příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů bylo poskytnuto 757 452,70 tis. Kč, v tom
7 640,00 tis. Kč účelových prostředků na výzkum a vývoj a 749 812,70 tis. Kč na OP VaVpI.
Veřejným výzkumným institucím bylo poskytnuto 3 017 109,25 tis. Kč, v tom: na
výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí 49 904,60 tis. Kč (v tom
42 920,00 tis. Kč účelových prostředků na výzkum a vývoj, 6 984,60 tis. Kč prostředků na
institucionální podporu výzkumu a vývoje), 2 966 437,34 tis. Kč na OP VaVpI, 72,77 tis. Kč
na OP VK a 694,54 tis. Kč na projekty EHP/Norsko.
Investiční transfery jsou podrobně rozebrány ve stati 1.3.2.1 Kapitálové výdaje
nezahrnuté v EDS/SMVS a ve stati 1.3.3.1 Přehled programů EDS/SMVS.
2.2.2.2 Investiční transfery podnikatelským subjektům
Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům (podseskupení
položek 631) na rok 2015 byl stanoven ve výši 20 800,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil
615 253,77 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 953 366,67 tis. Kč, skutečné čerpání
činilo 940 895,80 tis. Kč, plnění 152,93 % (98,69 % konečného rozpočtu), meziroční index
2015/2014 činil 100,18. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 337 141,78 tis. Kč,
z rezervního fondu 113,25 tis. Kč.
Finanční prostředky byly poskytnuty v následujícím členění: prostředky OP VK ve výši
122,50 tis. Kč, OP VaVpI ve výši 926 094,30 tis. Kč, EUROSTARS 453,00 tis. Kč výzkum
a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí 14 226 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 939 205,69 tis. Kč, což představuje plnění na 94,94 %, meziroční
index 2014/2013 činil 165,29.
Skutečnost roku 2013 činila 568 209,67 tis. Kč, plnění 170,72 %, meziroční index 2013/2012
činil 149,38.
Skutečnost roku 2012 činila 380 369,38 tis. Kč, plnění 128,31 %, meziroční index 2012/2011
činil 42,14.
Skutečnost roku 2011 činila 902 699,35 tis. Kč, plnění 778,50 %, meziroční index 2011/2010
činil 1 163,72. Výrazný nárůst výdajů souvisí s poskytováním projektů OP VaVpI.
2.2.2.3 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím
(podseskupení položek 632) na rok 2015 činil 698 234,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil
492 364,61 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 501 148,58 tis. Kč, skutečnost byla
vykázána ve výši 491 390,54 tis. Kč, plnění 99,80 % (98,05 % konečného rozpočtu), meziroční
index 2015/2014 činil 42,73. Meziroční snížení poskytnutých prostředků bylo důsledkem
ukončování projektů OP VaVpI a rovněž nižší poskytnutou částkou v programu EDS/SMVS
133 510.
Skutečnost roku 2014 činila 1 149 912,65 tis. Kč, plnění 136,13 %, meziroční index 2014/2013
činil 75,69.
Skutečnost roku 2013 činila 1 519 325,72 tis. Kč, plnění 116,81 %, meziroční index 2013/2012
činil 108,28.
Skutečnost roku 2012 činila 1 403 125,69 tis. Kč, plnění 140,83 %, meziroční index 2012/2011
činil 135,21.
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Skutečnost roku 2011 činila 1 037 701,96 tis. Kč, plnění 102,96 %, meziroční index 2011/2010
činil 164,24.
Investiční transfery obecně prospěšným společnostem (položka 6321) činily 800,00 tis.
Kč, jednalo se o finanční prostředky poskytnuté ENKI o.p.s. v rámci institucionální podpory na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace dle výsledků.
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (položka 6323) nebyly v roce
2015 poskytnuty.
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (položka 6329) ve výši
38 837,00 tis. Kč byly poskytnuty na výzkum a vývoj mimo evropské projekty, z toho 37 600,00
tis. Kč na účelovou podporu velkých infrastruktur.
Investiční transfery spolkům, občanským sdružením (položka 6322) ve výši 451 753,64
tis. Kč byly využity v oblastech:


Všeobecná sportovní činnost – finanční prostředky v celkové výši 429 869,90 tis.
Kč byly použity v EDS/SMVS na program 133 510 Výstavba a obnova sportovních
zařízení. Jednalo se o úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací
sportovních center (viz stať 2.5 a stať 1.3.3.1).



Využití volného času dětí a mládeže – finanční prostředky ve výši 21 883,73 tis. Kč
byly poskytnuty v EDS/SMVS na program 133 710 Rozvoj materiálně technické
základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Dotace z tohoto Programu jsou
poskytovány na investiční výdaje na rekonstrukci a modernizaci základen, kluboven
a dalších staveb a zařízení, které jsou výhradně v majetku NNO (viz stať 2.4 a stať
1.3.3.1).

2.2.2.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet investičních transferů obcím a krajům (podseskupení položek
rozpočtové skladby 634) na rok 2015 byl stanoven ve výši 143 000,00 tis. Kč, rozpočet
po změnách celkem činil 358 664,73 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši
431 558,16 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 301 303,55 tis. Kč, plnění 84,01 %
(69,82 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 49,41. Výrazný pokles oproti
roku 2014 byl způsoben značným poklesem výdajů operačních programů. V roce 2014 bylo
v rámci OP VK a OP VaVpI poskytnuto ÚSC cca 485 mil. Kč, zatímco v roce 2015 pouze cca
13 mil. Kč. Oproti roku 2014 naopak vzrostly výdaje EDS/SMVS, které částečně zmírnily
propad poskytnutých investičních prostředků.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 609 749,06 tis. Kč, plnění 68,93 %, meziroční index
2014/2013 činil 217,98.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 279 725,33 tis. Kč, plnění 80,97 %, meziroční index
2013/2012 činil 84,75.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 330 061,48 tis. Kč, plnění 165,23 %, meziroční
index 2012/2011 činil 292,10.
Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 112 997,61 tis. Kč, plnění 107,78 %, meziroční
index 2011/2010 činil 291,75.


Investiční transfery obcím (položka 6341)

Schválený rozpočet nebyl stanoven, rozpočet po změnách činil 273 042,58 tis. Kč a konečný
rozpočet činil 340 828,92 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 288 448,63 tis. Kč, plnění
105,64 %, meziroční index 2015/2014 činil 225,99. Jedná se o prostředky EDS/SMVS ve výši
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203 996,50 tis. Kč na program 133 310 - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol zřizovaných územně samosprávnými celky, podprogram 133 512 – Podpora MTZ
sportovních organizací ve výši 79 964,66 tis. Kč a program 233 010 Rozvoj a obnova MTZ
systému řízení MŠMT (národní program Mobility) ve výši 4 487,48 tis. Kč. Na růstu výdajů
v meziročním srovnání se podílely výdaje v rámci EDS/SMVS, kde pokračovala realizace
programů, zahájených v roce 2014.
Skutečnost roku 2014 činila 127 635,07 tis. Kč, plnění 77,42 %, meziroční index 2014/2013
činil 1 493,00. Na extrémním růstu výdajů v meziročním srovnání se podílely výdaje v rámci
EDS/SMVS, kde byla zahájena realizace nových programů.
Skutečnost roku 2013 činila 8 548,88 tis. Kč, plnění 94,95 %, meziroční index 2013/2012 činil
9,31. Výrazný meziroční pokles investičních transferů byl způsoben propadem podpory
investičních akcí v EDS/SMVS (oproti roku 2012 pokles o více než 43 mil. Kč) i projektů v rámci
OP VaVpI (pokles téměř 40 mil. Kč).
Skutečnost roku 2012 činila 91 823,24 tis. Kč, plnění 159,93 %, meziroční index 2012/2011
činil 563,61.
Skutečnost roku 2011 činila 16 291,92 tis. Kč, plnění 99,99 %, meziroční index 2011/2010 činil
53,37.


Investiční transfery krajům (položka 6342)

Schválený rozpočet na rok 2015 dosahoval výše 143 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
činil 85 622,16 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 90 729,23 tis. Kč, skutečnost
činila 12 854,92 tis. Kč, plnění 15,01 % (14,17 % konečného rozpočtu), meziroční index
2015/2014 činil 2,67. Na této položce byly čerpány kapitálové výdaje určené na OP VK.
Výrazný pokles výdajů oproti roku 2014 je způsoben zejména absencí podpory projektů v rámci
OP VaVpI.
Skutečnost roku 2014 činila 482 113,99 tis. Kč, plnění 66,99 %, meziroční index 2014/2013
činil 177,79.
Skutečnost roku 2013 činila 271 176,45 tis. Kč, plnění 80,60 %, meziroční index 2013/2012
činil 113,83.
Skutečnost roku 2012 činila 238 238,23 tis. Kč, plnění 167,37 %, meziroční index 2012/2011
činil 246,35.
Skutečnost roku 2011 činila 96 705,69 tis. Kč, plnění 109,22 %, meziroční index 2011/2010
činil 1 178,20.
Investiční transfery ÚSC jsou uvedeny v Tabulkách č. 5 a 6 v příloze.

2.3 Výzkum, experimentální vývoj a inovace
Schválený rozpočet výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace včetně programů
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů činil v roce 2015 celkem
17 226 663,26 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 11 263 617,26 tis. Kč a kryté příjmem
ze zahraničí 5 963 046,00 tis. Kč.
Rozpočet po změnách dosahoval výše 18 317 113,18 tis. Kč, v tom 11 297 932,49 tis. Kč
ze státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem ze zahraničí 7 019 180,70 tis. Kč.
Konečný rozpočet byl stanoven na 25 669 730,61 tis. Kč, v tom 13 928 692,14 tis. Kč ze
státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem ze zahraničí 11 741 038,47 tis. Kč.
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Skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 21 686 788,12 tis. Kč, výdaje státního rozpočtu
dosáhly výše 12 007 760,72 tis. Kč, příjmem ze zahraničí bylo kryto 9 679 027,40 tis. Kč.
Plnění rozpočtu na 118,40 % (84,48 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činí
101,83. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 7 125 939,75 tis. Kč, z rezervního
fondu bylo v rámci výzkumu a vývoje čerpáno celkem 4 911,00 tis. Kč.
Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti vysokého školství včetně
soukromých vysokých škol činily 12 458 530,57 tis. Kč (což odpovídá 57,45 % z celkových
výdajů na výzkum a vývoj) v členění na běžné výdaje ve výši 8 735 199,94 tis. Kč (z toho SVŠ
24 860,62 tis. Kč včetně dotace ve výši 1 579,16 tis. Kč na pol. 5212 a 13 713,19 tis. Kč na
položce 5221) a kapitálové výdaje 3 723 330,63 tis. Kč (pouze VVŠ).
Z celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace připadá na programy
spolufinancované ze zahraničí (OP VK, OP VaVpI, komunitární program EUROSTARS
a projekty EHP/Norsko) částka 11 433 578,81 tis. Kč.
Poskytování finančních prostředků se v roce 2015 řídilo zákonem č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcím předpisem – nařízením vlády
č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací lze v souladu se zákonem
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnout ze státního rozpočtu
ve formě účelové nebo institucionální podpory.
Podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně infrastruktury lze
poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací.
Skutečnost roku 2014 dosáhla výše 21 296 175,73 tis. Kč tis. Kč, plnění na 99,71 %, v tom SR
11 384 728,43 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 9 911 447,29 tis. Kč.
Meziroční index 2014/2013 činí 99,50. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství
činily 13 699 890,04 tis. Kč (což odpovídá 64,33 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj).
Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadá na programy spolufinancované ze zahraničí (OP
VK, OP VaVpI, Komunitární program EUROSTARS a dofinancování EHP/Norsko) částka
11 695 444,26 tis. Kč.
Skutečnost roku 2013 dosáhla výše 21 403 715,81 tis. Kč, plnění na 94,25 %, v tom SR
10 382 873,13 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 11 020 842,68 tis. Kč.
Meziroční index 2013/2012 činí 100,31. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství
činily 15 045 035,13 tis. Kč (což odpovídá 70,29 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj).
Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadá na programy spolufinancované ze zahraničí (OP
VK, OP VaVpI, Komunitární program EUROSTARS a dofinancování EHP/Norsko) částka
12 986 908,72 tis. Kč.
Skutečnost roku 2012 dosáhla výše 21 337 814,16 tis. Kč, plnění na 100,55 %, v tom SR
10 154 294,13 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 11 183 520,02 tis. Kč.
Meziroční index 2012/2011 činí 100,81. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství
činily 14 355 299,48 tis. Kč (což odpovídá 67,28 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj).
Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadá na programy spolufinancované ze zahraničí (OP
VK, OP VaVpI, Komunitární program EUROSTARS a dofinancování EHP/Norsko) částka
13 182 385,28 tis. Kč.
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Skutečnost roku 2011 dosáhla výše 21 166 976,29 tis. Kč, plnění na 106,95 %, v tom SR
10 604 276,10 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 10 562 700,19 tis. Kč.
Meziroční index 2011/2010 činí 201,27. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství
činily 15 585 204,98 tis. Kč (což odpovídá 73,63 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj).
Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadá na programy spolufinancované ze zahraničí (OP
VK, OP VaVpI, Komunitární program EUROSTARS a dofinancování EHP/Norsko) částka
12 465 815,81 tis. Kč.
Tabulka č. 23 Výdaje na výzkum a vývoj v programech spolufinancovaných ze zahraničí
v členění podle nástroje a zdroje
v tis. Kč
Výdaje celkem
Běžné výdaje
ze SR
v tom:
z EU (Norska)
OP VaVpI
ze SR
v tom:
z EU
OP VK
ze SR
v tom:
z EU
OP VVV
v tom:
ze SR
v tom:
z EU
EUROSTARS
ze SR
v tom:
z EU
EHP/Norsko
ze SR
v tom:
z Norska
v tom:
Kapitálové výdaje
ze SR
v tom:
z EU (Norska)
OP VaVpI
ze SR
v tom:
z EU
OP VK
ze SR
v tom:
z EU
OP VVV
v tom:
ze SR
v tom:
z EU
EUROSTARS
ze SR
v tom:
z EU
EHP/Norsko
ze SR
v tom:
z Norska
SR celkem
EU celkem

Skutečnost
2014
11 695 444,26
4 494 899,23
703 310,86
3 791 588,37
2 417 939,77
362 702,94
2 055 236,83
1 967 836,65
295 175,50
1 672 661,15
0,00
0,00
0,00
18 756,00
18 756,00
0,00
90 366,81
26 676,42
63 690,39
7 200 545,03
1 080 686,10
6 119 858,92
7 188 665,85
1 078 299,88
6 110 365,97
10 804,18
1 620,63
9 183,55
0,00
0,00
0,00
620,00
620,00
0,00
455,00
145,60
309,40
1 783 996,96
9 911 447,29

Schválený
Rozpočet po
Konečný
rozpočet 2015 změnách 2015 rozpočet 2015
6 599 046,16
7 655 417,26 13 933 665,52
2 464 636,16
2 949 491,96
4 800 978,37
501 590,16
385 495,71
880 268,29
1 963 046,00
2 563 996,25
3 920 710,08
1 303 229,16
1 263 639,75
2 582 452,06
303 229,16
78 943,95
391 874,67
1 000 000,00
1 184 695,80
2 190 577,39
1 062 407,00
340 340,86
677 600,24
159 361,00
0,00
113 512,66
903 046,00
340 340,86
564 087,58
0,00
1 246 511,35
1 246 511,35
0,00
267 551,76
267 551,76
0,00
978 959,59
978 959,59
10 000,00
10 000,00
36 857,17
10 000,00
10 000,00
24 485,00
0,00
0,00
12 372,17
89 000,00
89 000,00
257 557,55
29 000,00
29 000,00
82 844,20
60 000,00
60 000,00
174 713,35
4 134 410,00
4 705 925,30
9 132 687,14
134 410,00
250 740,84
1 312 358,75
4 000 000,00
4 455 184,46
7 820 328,40
4 134 410,00
3 859 018,55
8 283 104,42
134 410,00
190 627,73
1 251 031,60
4 000 000,00
3 668 390,82
7 032 072,82
0,00
2 055,02
2 682,77
0,00
0,00
469,04
0,00
2 055,02
2 213,72
0,00
844 851,73
844 851,73
0,00
60 113,11
60 113,11
0,00
784 738,62
784 738,62
0,00
0,00
784,18
0,00
0,00
340,50
0,00
0,00
443,68
0,00
0,00
1 264,05
0,00
0,00
404,50
0,00
0,00
859,55
636 000,16
636 236,55
2 192 627,04
5 963 046,00
7 019 180,71 11 741 038,48

Skutečnost
Čerpání Čerpání
2015
%
% KR
11 433 578,81
149,35
82,06
3 302 112,01
111,96
68,78
534 399,41
138,63
60,71
2 767 712,60
107,95
70,59
2 454 811,19
194,27
95,06
368 236,82
466,45
93,97
2 086 574,37
176,13
95,25
663 632,45
194,99
97,94
99 544,87
x
87,69
564 087,58
165,74
165,74
0,00
x
x
0,00
x
x
0,00
x
x
19 191,00
191,91
52,07
14 393,25
143,93
58,78
4 797,75
x
38,78
164 477,37
184,81
63,86
52 224,47
180,08
63,04
112 252,89
187,09
64,25
8 131 466,80
172,79
89,04
1 220 151,99
486,62
92,97
6 911 314,81
155,13
88,38
8 127 467,23
210,61
98,12
1 219 120,09
639,53
97,45
6 908 347,15
188,32
98,24
2 604,38
126,73
97,08
390,66
x
83,29
2 213,72
107,72
100,00
0,00
x
x
0,00
x
x
0,00
x
x
453,00
x
57,77
339,75
x
99,78
113,25
x
25,53
942,19
x
74,54
301,50
x
74,54
640,69
x
74,54
1 754 551,40
275,77
80,02
9 679 027,41
137,89
82,44

2.3.1 Účelová podpora projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze SR
Účelová podpora je poskytována v souladu se zákonem o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací na:


programový projekt, ve kterém příjemce vyjadřuje, jakým způsobem a za jakých podmínek
přispěje k naplnění cílů programu; řešení programového projektu může obsahovat
i nezbytné činnosti základního výzkumu, pokud na ně navazují činnosti aplikovaného
výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací,
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specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty
při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů
a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním,



velkou infrastrukturu pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Schválený rozpočet účelových prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace
na rok 2015 činil 4 483 685,10 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 481 663,93 tis. Kč, konečný
rozpočet byl stanoven ve výši 5 125 910,80 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 922 314,12 tis.
Kč (z toho 626 187,93 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let), což
představuje plnění ve výši 87,52 % (76,52 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014
činil 113,78.
Skutečnost roku 2014 činila 3 447 364,22 tis. Kč, což představuje plnění na 88,85 %. Meziroční
index 2014/2013 činil 126,83.
Skutečnost roku 2013 činila 2 718 123,64 tis. Kč, což představuje plnění na 96,21 %. Meziroční
index 2013/2012 činil 109,10.
Skutečnost roku 2012 činila 2 491 322,47 tis. Kč, což představuje plnění na 96,46 %. Meziroční
index 2012/2011 činil 65,70.
Skutečnost roku 2011 činila 3 792 195,07 tis. Kč, což představuje plnění na 108,31 %.
Meziroční index 2011/2010 činil 97,96.
V gesci MŠMT je účelová podpora od roku 2010 realizována prostřednictvím následujících
výdajových okruhů:
-

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

-

Účelová podpora specifického vysokoškolského výzkumu

-

Účelová podpora velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

2.3.1.1 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací
Schválený rozpočet roku 2015 činil 2 522 632,10 tis. Kč, rozpočet po změnách
2 532 632,10 tis. Kč, konečný rozpočet 3 134 490,97 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše
1 996 314,56 tis. Kč, což odpovídá 78,82 % (63,69 % konečného rozpočtu). Meziroční index
2015/2014 činil 134,47. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 586 819,93 tis. Kč.
Nárůst výdajů v meziročním porovnání souvisí zejména s nárůstem financování v rámci
Národního programu udržitelnosti, na který bylo v roce 2015 poskytnuto cca 1 102 mil. Kč.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-53 862/2015/1402 ze dne 9.12.2015 byl rozpočet
kapitoly 333 MŠMT navýšen o částku 10 000,00 tis. Kč na vrub kapitoly Úřadu vlády. Finanční
prostředky byly určeny na podporu projektů řešených v rámci programu ERC CZ. Finanční
prostředky nebyly čerpány, budou uvolněny příjemcům v roce 2016 z nároků
z nespotřebovaných výdajů.
Skutečnost roku 2014 byla vykázána ve výši 1 484 600,20 tis. Kč, což odpovídá 76,86 %.
Meziroční index 2013/2012 činil 184,61.
Skutečnost roku 2013 byla vykázána ve výši 804 182,96 tis. Kč, což odpovídá 92,07 %.
Meziroční index 2013/2012 činil 117,92.
Skutečnost roku 2012 byla vykázána ve výši 681 986,91 tis. Kč, což odpovídá 94,85 %.
Meziroční index 2012/2011 činil 30,35.
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Skutečnost roku 2011 byla vykázána ve výši 2 247 043,12 tis. Kč, což odpovídá 115,46 %.
Meziroční index 2011/2010 činil 80,16.
V rámci tohoto ukazatele byla v roce 2015 poskytována podpora následujícím
programům:


Program ERC CZ
Cílem programu je podpora projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících
hranici poznání bez ohledu na to, zda jde o základní nebo aplikovaný výzkum) českých,
mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, které uspěly v hodnocení prováděném
odbornými panely Evropské rady pro výzkum, ale nebyly doporučeny k financování
z důvodu nedostatku prostředků.
V roce 2015 tak probíhalo financování 8 projektů vybraných v rámci tohoto projektu
v minulých letech. Řešitelem 3 z nich je Univerzita Karlova.



Program NÁVRAT
Hlavním cílem programu NÁVRAT je vytvořit podmínky k návratu špičkových
pracovníků VaVaI do České republiky, stimulovat zájem těchto perspektivních osobností
o kvalifikovanou práci v české výzkumné sféře a stimulovat i zájem českých výzkumných
organizací o tyto osobnosti.
Na základě první a druhé veřejné soutěže bylo vybráno a podpořeno 19 projektů, jejichž
financování v roce 2015 pokračovalo.



KONTAKT II
Cílem programu je podpořit dvoustrannou případně vícestrannou mezinárodní spolupráci
institucí zabývajících se výzkumem a vývojem v oblasti základního a aplikovaného
výzkumu České republiky s důrazem na spolupráci se státy, které nejsou členy Evropské
unie. Vzhledem k plnému členství České republiky v EU již od roku 2004 a možnostem
zapojení České republiky do všech aktivit EU založených na Smlouvě o založení
Evropských společenství a budování Evropského výzkumného prostoru, které mají své
vlastní způsoby podpory, potřebuje Česká republika více rozvíjet spolupráci se státy, které
nejsou členy EU, např. Ruskem, Japonskem, Jižní Koreou, ČLR, Izraelem, USA, popř.
i Indií, Jihoafrickou republikou, Argentinou, Chile, Ukrajinou, Běloruskem atd.
Pro podporu spolupráce ve výzkumu a vývoji s těmito státy další možnosti nejsou.



COST CZ
Cílem programu COST CZ je podpořit mnohostrannou mezinárodní spolupráci v oblasti
výzkumu experimentálního vývoje a inovací se zaměřením na základní a aplikovaný
výzkum výzkumných institucí České republiky s obdobnými institucemi členských států
COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). COST
koordinuje výzkum a vývoj formou tzv. Akcí (výzkumných programů), k nimž se mohou
instituce zabývající se výzkumem a vývojem z členských států COST připojovat svými
vlastními projekty.



EUREKA CZ
Program EUREKA je nástrojem evropské strategie pro mezinárodní spolupráci v oblasti
aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit.
Cílem programu je podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce mezi evropskými
průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytváření podmínek
pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoji infrastruktury.
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INGO II
Cílem programu na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II (INGO
= Inter Non-Governmental Organization) je umožnit účast českých vědeckých pracovišť
ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu
a účast českých vědeckých osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých
organizací. Program se dělí na dva podprogramy INFRA a POPLATEK.
Cílem podprogramu INGO II – INFRA je usnadnit výzkumnou spolupráci českých
vědeckých pracovišť se špičkovými evropskými a mimoevropskými nevládními
mezinárodními organizacemi výzkumu financováním poplatků za účast v mezinárodních
projektech výzkumu a vývoje nevládních mezinárodních organizací výzkumu a podporou
prováděného výzkumu. Očekávanými výsledky jsou publikace ve vědeckém tisku
s co největším citačním ohlasem.
Cílem podprogramu INGO II – POPLATEK je posílit zastoupení českých vědců v řídících
orgánech odborných mezinárodních společností jako jsou např. Asociace evropských
leteckých výzkumných ústavů, European Research Consortium for Informatics and
Mathematics, American Association of Petroleum Geologists, Society for Geology
Applied to Mineral Deposits, Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry.
Co do objemu poskytnutých prostředků podpory a významu lze z doposud
implementovaných projektů zmínit zejména podporu účasti v CERN (European
Organization for Nuclear Research), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility),
ILL (Institut Laue-Langevin), Elettra-Sincrotrone, Fermilab nebo Pierre Auger
Observatory.



EUPRO II
Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
EUPRO II byl vytvořen s cílem podporovat potřebnou infrastrukturu pro koordinaci
evropského výzkumu a účast českých subjektů v mezinárodních programech výzkumu
a vývoje a v bilaterálních aktivitách, zajišťovat příslušné informace na evropské úrovni.
MŠMT v rámci tohoto programu podporuje předně činnost regionálních a oborových
kontaktních organizací a grantových kanceláří výzkumných organizací zaměřujících se
na poskytování poradenského servisu pro zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu
a vývoji. Mezi podporované projekty se nicméně řadí např. i provoz kanceláře CZELO
(Czech Liaison Office for Research and Development) v Bruselu nebo činnost střediska
EURAXESS v ČR.



Program LR – „Informace základ výzkumu“
Program je zaměřen na rozvoj informační infrastruktury a infrastrukturních služeb
výzkumu, tj. zajišťuje a podporuje v akademické sféře dostupnost vědeckých informací
jako "základního stavebního kamene, bez něhož nelze stavět“, tj. bez něhož nelze vytvářet
nové výsledky ve VaV.
V rámci veřejné soutěže bylo v roce 2013 rozhodnuto o podpoře 9 projektů (např. projekt
NTK – Infra VaV, projekt VŠCHT – ChemElib nebo projekt Národní knihovny ČR –
NL4HSS), které byly financovány i v roce 2015.
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Program NPU I - Národní program udržitelnosti I (LO)
Program NPU I byl vytvořen jako nástroj finanční pomoci a motivace pro realizátory
projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných
center budovaných v ČR v letech 2007-2013/15 za finanční spoluúčasti Evropského fondu
regionálního rozvoje. Hlavní činností, pro kterou byla tato Centra zřízena, je činnost
v oblasti výzkumu a vývoje. Uvedené podmínky splňují projekty Center vybudovaných
v rámci prioritních os 1 a 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a některé
z projektů Center vybudovaných v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost. Toto vládou schválené opatření vytváří novou příležitost na
podporu udržitelnosti a pro další rozvoj úspěšných projektů Center.
V rámci 5. veřejné soutěže v tomto programu bylo v závěru roku 2015 rozhodnuto
o podpoře dalších 12 projektů – např. Udržitelnost pro národní ústav duševního zdraví,
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, nebo RICE – Nové koncepce
a systémy pro inteligentní průmyslové systémy.

Údaje o výše uvedených projektech jsou součástí Informačního systému výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací spravovaného Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
2.3.1.2 Účelová podpora specifického vysokoškolského výzkumu
MŠMT v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací odpovídá za specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný
studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních
programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.
Smyslem specifického vysokoškolského výzkumu je jednak provádění výzkumu
v oblastech, které jsou nezbytné pro udržení úrovně vzdělávacích programů, jednak výchova
studentů k samostatné výzkumné práci.
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 1 165 308,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
i konečný rozpočet činily shodně 1 153 286,83, skutečnost byla vykázána ve výši 1 153 216,73
tis. Kč, plnění 99,99 %. Meziroční index 2015/2014 činil 100,07.
Skutečnost roku 2014 činila 1 152 419,00 tis. Kč, plnění 100 %, index 2014/2013 činil 100,06.
Skutečnost roku 2013 činila 1 151 682,40 tis. Kč, plnění 99,96 %, index 2013/2012 činil 110,36.
Skutečnost roku 2012 činila 1 043 527 tis. Kč, plnění 100 %, index 2012/2011 činil 112,02.
Skutečnost roku 2011 činila 931 567 tis. Kč, plnění 100 %, index 2011/2010 činil 100,81.
2.3.1.3 Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
Účelová podpora jednotlivým projektům velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace schvalovaným vládou je poskytována MŠMT na základě
ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Cílem je
poskytnout prostředky na provoz, případně vylepšení velkých infrastruktur, kterými se podle
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací rozumí „jedinečná výzkumná
zařízení, včetně jejich pořízení, souvisejících investic a zajištění jejich činnosti, které jsou
nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou
náročností a které jsou schvalovány vládou a zřizovány jednou výzkumnou organizací
pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi.“
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Velké infrastruktury jsou přirozeným místem setkávání a spolupráce pracovníků
vysokých škol, výzkumných ústavů i průmyslových podniků. Jednotlivé projekty velkých
infrastruktur jsou nejprve schváleny vládou, následně jsou pak uvolňovány finanční prostředky.
V roce 2010 vláda schválila prvních 15 projektů velkých infrastruktur (usnesení vlády ze
dne 22. února 2010 č. 143 a ze dne 15. března 2010 č. 208). V roce 2011 vláda schválila dalších
18 projektů velkých infrastruktur (usnesení vlády ze dne 29. června 2011 č. 502 a ze dne
14. prosince 2011 č. 929). V roce 2013 byly schváleny další 2 projekty usnesením vlády ze dne
4. září 2013 č. 675). Jedná se o tyto projekty: ThALES, JHR, SHARE, BBMRI, CESNET,
CESSDA, CzeCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey,
LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež, PRÁCE, Infrafrontier, Aerodynamické tunely,
Babákův výzkumný institut - ACIU, BDČZ, CANAM, CEITEC - open access, COMPASSRI, CZ-OPENSCREEN, ČNK, EATRIS-CZ, LMNT, LNSM, LSM/ULISSE, RECETOX,
SAFMAT, Van de Graaff, VR-1, CZERCIN a JFR. Usnesením vlády ze dne 15. června 2015
č. 482 bylo rozhodnuto o schválení dalšího projektu velké infrastruktury – JHR – Jules
Horowitz Reactor.
Projekty velkých infrastruktur lze rozdělit do čtyř základních skupin, mezi nimiž však
v řadě případů neexistují pevně stanovené hranice:
 Národní a evropské velké infrastruktury, které umožňují aktivity VaV
(např. INFRAFRONTIER, CEITEC, CANAM, Van de Graaff, Aerodynamické tunely,
Reaktory Řež),
 Národní a evropské velké infrastruktury zajišťující informace a vytvářející databáze,
u nichž převládají aktivity spojené se získáváním, zpracováním a poskytováním dat,
třebaže také realizují vlastní výzkumné aktivity (např. CzechGEO/EPOS, ESSsurvey).
 Národní a evropské velké infrastruktury poskytující síťové a výpočetní služby
pro výzkumné organizace, kde však také probíhají vlastní výzkumné a vývojové aktivity
(např. CESNET).
 Projekty zajišťující účast českých výzkumných pracovníků v mezinárodních
výzkumných organizacích (např. LSM nebo ThALES).
Mezi příjemci jsou jak vysoké školy (UK, JU, MU), tak výzkumné organizace podle
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (např. Sociologický ústav
AV ČR, Geofyzikální ústav AV ČR a další). Náklady na velké infrastruktury jsou hrazeny
pouze z kapitoly MŠMT z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj
a inovace, konkrétně z aktivity účelových výdajů Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
V roce 2015 bylo financováno celkem 33 projektů velkých infrastruktur.
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 795 745,00 tis. Kč, stejně jako rozpočet po
změnách, konečný rozpočet činil 838 133,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši
772 782,82 tis. Kč, plnění 97,11 % (92,20 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014
činil 95,36. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 39 368,00 tis. Kč.
Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2014 činila 810 345,02 tis. Kč.
Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2013 činila 762 312,28 tis. Kč.
Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2012 činila 765 808,56 tis. Kč.
Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2011 činila 613 584,95 tis. Kč.
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2.3.2 Institucionální podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze SR
Institucionální prostředky jsou v souladu se zákonem o výzkumu, experimentálním
vývoji a inovacích poskytovány na:
 dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených
výsledků,
 mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, experimentálním vývoji, realizovanou
na základě mezinárodních smluv, včetně spolupráce realizované na základě právních aktů
vydaných k jejich provedení, jako
 poplatky za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu a vývoje,
 poplatky za členství v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje,
 finanční podíly z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, pokud je tento finanční podíl možno
hradit z veřejných prostředků a pokud jsou projekty podporovány z rozpočtu jiných
států nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků mezinárodních organizací,
 operační programy ve výzkumu, nebo na jejich část zajišťující cíle ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích,
 zabezpečení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, na zadání
veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení
dosažených výsledků, na vyhodnocení podmínek pro poskytnutí podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, velkou infrastrukturu nebo mezinárodní spolupráci,
 ocenění mimořádných výsledků v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Schválený rozpočet institucionálních prostředků na výzkum, experimentální vývoj
a inovace v roce 2015 činil 6 779 932,16 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 816 268,55 tis.
Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 8 802 781,33 tis. Kč, skutečnost byla vykázána
ve výši 8 085 446,60 tis. Kč, což představuje plnění na 118,62 % (91,85 % konečného
rozpočtu). Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 1 900 239,10 tis. Kč.
Meziroční index 2015/2014 činí 101,87.
Skutečnost roku 2014 činila 7 937 364,21 tis. Kč, což představuje plnění na 111,60 %.
Meziroční index 2014/2013 činí 103,56.
Skutečnost roku 2013 činila 7 664 746,48 tis. Kč, což představuje plnění na 107,00 %.
Meziroční index 2013/2012 činí 100,02.
Skutečnost roku 2012 činila 7 662 971,66 tis. Kč, což představuje plnění na 101,80 %.
Meziroční index 2012/2011 činí 112,49.
Skutečnost roku 2011 činila 6 812 081,03 tis. Kč, což představuje plnění na 103,89 %.
Meziroční index 2011/2010 činí 134,80.
Z institucionálních prostředků bylo v roce 2015 hrazeno financování institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí
dosažených výsledků, institucionální podpory na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu
a vývoji, financování ostatních institucionálních výdajů na VŠ i mimo ně a části programů
spolufinancovaných ze zahraničí, která je financována ze státního rozpočtu.
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2.3.2.1 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
dle výsledků
Podpora je určena, jak vyplývá již z jejího názvu, na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace a postupně, v souladu s přechodnými ustanoveními zákona
č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nahrazuje
institucionální podporu výzkumných záměrů, jimiž podle předchozí právní úpravy vymezovaly
instituce zabývající se výzkumem své cíle, strategie, předpokládané výsledky a svůj koncepční
rozvoj na 5 až 7 let dopředu. Podpora výzkumných záměrů byla v zájmu zvýšení účinnosti
podpory na výzkum a vývoj z veřejných prostředků a snížení administrativní zátěže spojené
s jejím poskytováním nahrazována podporou podle zhodnocení dosažených výsledků. Toto
postupné nahrazování je rovněž důvodem postupně se zvyšujících výdajů v tomto ukazateli
během sledovaného období posledních 5 let (opačný vývoj lze sledovat u ostatních
institucionálních výdajů – viz kapitola 2.3.2.3).
Podle § 7 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
institucionální podporu poskytne poskytovatel výzkumné organizaci na základě zhodnocení jí
dosažených výsledků tak, „že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných
organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků
všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného
každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace“. Poskytovatel může výši podpory upravit
podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných metodik,
pokud pravidla hodnocení společně s jeho výsledky před poskytnutím podpory zveřejní.
Podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj byla v roce 2015 poskytnuta podle zhodnocení
výsledků výzkumných organizací provedených Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
Schválený rozpočet pro rok 2015 činil 5 246 252,00 tis. Kč a shodné hodnoty dosahoval
rozpočet po změnách i konečný rozpočet. Skutečnost byla vykázána ve výši 5 246 252,00 tis.
Kč, plnění 100,00 %. Meziroční index 2015/2014 činil 100,00.
Skutečnost roku 2014 činila 5 246 252,00 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční
index 2014/2013 činil 105,10.
Skutečnost roku 2013 činila 4 991 750 tis. Kč, což představuje plnění 99,98 %. Meziroční index
2013/2012 činil 105,89.
Skutečnost roku 2012 činila 4 714 043 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční
index 2012/2011 činil 157,12.
Skutečnost roku 2011 činila 3 000 276 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční
index 2011/2010 činil 203,83.
2.3.2.2 Mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích mimo operační programy
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 923 130,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 959 230,00
tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 1 457 024,29 tis. Kč, skutečnost byla vykázána
ve výši 1 144 611,16 tis. Kč, plnění na 119,33 % (78,56 % konečného rozpočtu). Meziroční
index 2015/2014 činil 120,74. V rámci tohoto ukazatele byly čerpány prostředky nároků
z nespotřebovaných výdajů ve výši 472 928,41 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 948 015,00 tis. Kč, plnění na 74,72 %. Meziroční index 2014/2013
činil 155,79.
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Skutečnost roku 2013 činila 608 532,74 tis. Kč, plnění na 93,34 %. Meziroční index 2013/2012
činil 89,37.
Skutečnost roku 2012 činila 680 902,67 tis. Kč, plnění na 92,26 %. Meziroční index 2012/2011
činil 114,41.
Skutečnost roku 2011 činila 595 134,78 tis. Kč, plnění na 93,97 %. Meziroční index 2011/2010
činil 62,44.
Mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je
realizována na základě mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a v rámci nichž jsou
hrazeny poplatky za účast ČR v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a poplatky
za členství v mezinárodních organizacích, finanční podíly z prostředků ČR na podporu projektů
EHP/Norsko, EUROSTARS a tzv. „dofinancování“ jehož smyslem je motivovat české
výzkumné týmy k vyšší účasti v mezinárodních projektech.
V rámci „dofinancování“ byla v roce 2015 hrazena účast v mezinárodních projektech
rozdělených dle druhu podpořených programů do skupin:


Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (RFCS);



RP Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace,
a to Specifický program „Spolupráce“ a Specifický program „Kapacity“ (FP7);



RP Evropského společenství pro atomovou energii v oblasti jaderného výzkumu
a vzdělávání (EURATOM);



Společné technologické iniciativy ECSEL (JTI ECSEL) včetně iniciativ ARTEMIS
a ENIAC



Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)

Z prostředků mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
byly na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. května 2013 č. 317 k členství ČR v mezinárodních
organizacích hrazeny mandatorní členské poplatky do mezinárodních výzkumných organizací.
Jednalo se o následující organizace:


CERN – Evropská organizace pro jaderný výzkum

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) je mezinárodní organizací, jejímž
cílem je podpora provozu vedoucí světové laboratoře pro základní fyzikální výzkum
elementárních částic a struktury hmoty. Výzkumné centrum bylo založeno pod patronací
UNESCO v roce 1954, nachází se na pomezí Švýcarska a Francie. V současnosti je CERN
vůdčí světovou laboratoří ve fyzice elementárních částic s největším urychlovačem vstřícných
svazků protonů a těžkých iontů – LHC (Large Hadron Collider) – na jehož obvodu jsou
vybudovány 4 základní experimenty – ATLAS (multifunkční detektor částic vznikajících při
srážkách protonů a iontů olova v LHC), CMS (zaměřuje se na hledání základních částic hmoty
a částic tvořících temnou hmotu), ALICE (detektor srážek těžkých iontů pro výzkum
fyzikálních vlastností interakcí jádro-jádro při vysokých energiích) a LHCb (výzkum narušení
CP symetrie a hadronů obsahujících kvark b).


SÚJV – Spojený ústav jaderných výzkumů

Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) je mezinárodní organizací, která se zabývá
experimentálním a teoretickým výzkumem v oboru jaderné a částicové fyziky. SÚJV má sídlo
v Dubně u Moskvy v Ruské federaci. ČR, resp. Československo, je jedním ze zakládajících
členů SÚJV od roku 1956. SÚJV tvoří 7 laboratoří – Laboratoř teoretické fyziky (LTF),
Laboratoř fyziky vysokých energií (LFVE), Laboratoř neutronové fyziky (LNF), Laboratoř
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jaderných problémů (LJaP), Laboratoř jaderných reakcí (LJaR), Laboratoř informačních
technologií (LIT) a Radiobiologická laboratoř (LRB). Kromě těchto pracovišť je součástí SÚJV
rovněž Univerzitní centrum (UC) zaměřené na vzdělávací aktivity v oboru jaderné fyziky
a souvisejících oblastech.


ESO – Evropská jižní observatoř

Evropská jižní observatoř (ESO) je mezinárodní organizací, jež se zaměřuje na pozemní
astronomický výzkum. Provozuje soustavu nejmodernějších observatoří lokalizovaných
v Chile. Povinnost ČR platit každoroční příspěvek vyplývá z přístupové smlouvy z roku 2007.
ČR je současně členským státem projektu ESO – E-ELT (European Extremely Large
Telescope). Projekt E-ELT je dobrovolným projektem zaštítěným ESO. Jeho cílem je
vybudování největšího teleskopu na světě. ČR k projektu přistoupila roku 2011. Jeho
financování spočívá v úhradě jednorázové částky 3 miliony EUR (MŠMT poplatek uhradilo
v roce 2012) a dále v každoročním příspěvku.


Evropská kosmická agentura

ČR je členem Evropské kosmické agentury (ESA) od roku 2008. V rámci svého členství
se ČR účastní povinných aktivit ESA (Vědecký program, Základní aktivity) a některých
volitelných programů, včetně volitelných programů z oblasti výzkumu a vývoje. MŠMT hradí
ze své rozpočtové kapitoly příspěvky ČR do povinných aktivit a volitelných programů ESA
realizovaných v oblasti výzkumu a vývoje, další volitelné programy jsou hrazeny z rozpočtové
kapitoly MD.


EMBL – Evropská molekulárně-biologická laboratoř

Evropská molekulárně-biologická laboratoř (EMBL) je mezinárodní výzkumná
organizace zaměřená na molekulární biologii, lékařství, genetiku a další oblasti. Sdružuje
20 členských států a jejím sídlem je německý Heidelberg. ČR se stala oficiálním členským
státem EMBL v roce 2014. Pro období prvních 3 let má nový členský stát vždy slevu 30 %
z běžného členského příspěvku, který je vypočítán podle statistického kritéria NNI (čistý
národní důchod). ČR v důsledku tohoto pravidla bude namísto cca 940 tis. EUR hradit první
3 roky cca 660 tis EUR. Současně ovšem během prvních 3 let musí nový členský stát uhradit
přístupový poplatek (podíl na současném majetku organizace EMBL). Ten v případě ČR činí
celkem cca 990 tis. EUR, může být uhrazen vcelku či ve 3 ročních splátkách po cca 330 tis.
EUR.


EMBC – Evropská konference pro molekulární biologii

ČR je členským státem Evropské konference pro molekulární biologii (EMBC) na
základě usnesení vlády ČR ze dne 22. června 1994 č. 357. Členství ČR v EMBC umožňuje
zejména mladým vědcům ucházet se o dlouhodobá (až tříletá) a krátkodobá (do 6 měsíců)
stipendia v jiné členské zemi EMBC. Pro získání dlouhodobého stipendia jsou způsobilí vědci
s titulem Ph.D., od jehož udělení neuběhly více než 3 roky nebo jsou těsně před jeho udělením.
Krátkodobé stipendium může získat vědec, jemuž neuplynulo více než 10 let od udělení titulu
Ph.D., nebo který k němu směřuje. ČR je také členem specifického projektu Instalačních grantů.
Tyto granty umožňují vědcům, kteří dlouhodobě působili nebo se nedávno vrátili ze zahraničí,
získat tzv. Instalační grant na dobu 3 – 5 let. Grant jim usnadní zřízení přístrojově i personálně
vybavené laboratoře v ČR.


Von Karmanův ústav dynamiky tekutin – VKIFD

ČR je členem Von Karmanova ústavu dynamiky tekutin (VKIFD) na základě usnesení
vlády ČR ze dne 3. ledna 2001 č. 20. VKIFD poskytuje postgraduální studium v oblasti
dynamiky tekutin a podporuje začleňování mladých vědců do výzkumu v průběhu jejich studia.
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VKIFD nabízí tzv. „Master program“ – roční kurs pro postgraduální studenty – Ph.D. program
typický pro absolventy Master programu, dále program krátkodobého školení pro studenty
vysokých škol a program absolvování posledního univerzitního roku ve VKIFD na jeho
unikátních výzkumných infrastrukturách.


International Thermonuclear Experimental Reactor

Projekt ITER spočívá ve vybudování a provozování experimentálního termonukleárního
reaktoru pro jadernou syntézu, včetně na něj napojeného výzkumného střediska. K oficiálnímu
podpisu Dohody o založení „Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro
společnou realizaci projektu ITER“ mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii
(EURATOM) a šesti dalšími smluvními stranami (Spojené státy americké, Čínská lidová
republika, Korejská republika, Indická republika, Japonsko a Ruská federace) došlo roku 2006.
Příspěvek EU na projekt ITER je řízen prostřednictvím Společného podniku pro ITER a rozvoj
energie z jaderné syntézy založeného na základě Rozhodnutí Rady 2007/198/Euratom ze dne
27. března 2007 o založení společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
a o poskytnutí výhod tomuto podniku. ČR je členským státem projektu ITER a přispívajícím
subjektem do společného podniku pro ITER z pozice svého členství v EURATOM.


OECD / IEA

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je mezinárodní organizací,
která sdružuje nejvyspělejší státy světa, které projevily zájem a splnily podmínky stanovené
pro členství v OECD. ČR je členem OECD od roku 1995, což jí mimo jiné umožňuje účastnit
se spolupráce členských států OECD v oblastech výzkumu a vzdělávání. Kromě prioritních
programů se ČR účastní i dalších projektů a programů OECD a Mezinárodní organizace pro
hodnocení výsledků vzdělávání (IEA). Dále jsou také hrazeny poplatky za účast ČR
v programech a projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji:


COST – poplatek

Každoroční mandatorní poplatek do programu COST umožňuje výzkumným
organizacím ČR podílet se na řešení projektů v tomto mezinárodním programu. Jednotlivé
úhrady účasti českých výzkumných organizací v programu COST jsou MŠMT financovány
v rámci programu COST CZ.


EUREKA / EUROSTARS – poplatek

Poplatek EUREKA / EUROSTARS je odesílán sekretariátu programu EUREKA, který
vykonává roli administrátora obou programů. Placení poplatku je dáno závazkem o účasti
českých řešitelských organizací v obou programech, tj. možností podílet se na řešení
mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Podpora účastníků v programu EUREKA je MŠMT
financována v rámci programu EUREKA CZ.
Prostředky jsou vynakládány i na stipendijní program Fulbright-Masarykovo stipendium,
který je určen vědeckým pracovníkům všech oborů, na Česko-izraelskou spolupráci v programu
GESHER/MOST, na aktivity mobility, projekty CZ 09 EHP/Norsko, EUROSTARS a další.
2.3.2.3 Část prostředků operačních programů v rámci výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, které jsou financovány ze státního rozpočtu
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 597 000,16 tis. Kč, rozpočet po změnách 597 236,55
tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 2 084 552,84 tis. Kč, skutečnost byla vykázána
ve výši 1 687 292,43 tis. Kč, plnění na 282,52 % (80,94 % konečného rozpočtu). Meziroční
index 2015/2014 činil 97,09. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 1 426 398,22
tis. Kč.
90

V rámci OP VK bylo čerpáno 99 935,53 tis. Kč, v rámci OP VaVpI bylo čerpáno celkem
1 587 356,91 tis. Kč. V rámci OP VVV nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
Skutečnost roku 2014 činila 1 737 798,94 tis. Kč. Meziroční index 2014/2013 činil 89,36.
Skutečnost roku 2013 činila 1 944 709,20 tis. Kč. Meziroční index 2013/2012 činil 98,54.
Skutečnost roku 2012 činila 1 973 599,26 tis. Kč. Meziroční index 2012/2011 činil 106,01.
Skutečnost roku 2011 činila 1 861 682,63 tis. Kč. Meziroční index 2011/2010 činil 663,50.
2.3.2.4 Ostatní institucionální výdaje
Ostatní výdaje v rámci institucionální podpory byly určeny na zabezpečení veřejné
soutěže, na zadání veřejných zakázek, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů
apod.
Schválený rozpočet i rozpočet po změnách těchto výdajů činil 13 550,00 tis. Kč, konečný
rozpočet dosahoval výše 14 952,20 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 7 291,01 tis. Kč, čerpání
na 53,81 % rozpočtu (48,76 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 137,61.
Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2014 činilo 5 298,27 tis. Kč, plnění na 39,10 %.
Meziroční index 2014/2013 činil 4,42. Po dobu účinnosti přechodných ustanovení zákona
č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., byla až do roku 2013 z institucionálních
prostředků poskytována podpora na uskutečňování výzkumných záměrů. Tyto výdaje tak byly
součástí zde sledovaných prostředků (docházelo však k jejímu postupnému snižování, jak lze
sledovat z údajů minulých let). Z důvodu úplného ukončení podpory výzkumných záměrů
z institucionálních prostředků v roce 2014 došlo k výraznému meziročnímu propadu čerpání.
Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2013 činilo 119 757,55 tis. Kč, plnění na 93,64 %.
Meziroční index 2013/2012 činil 40,67.
Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2012 činilo 294 426,73 tis. Kč, plnění na 98,95 %.
Meziroční index 2012/2011 činil 21,73.
Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2011 činilo 1 354 987,63 tis. Kč.
2.3.3 Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem z prostředků
zahraničních programů
Schválený rozpočet výdajů v roce 2015 dosahoval v tomto ukazateli výše 5 963 046,00
tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 019 180,70 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši
11 741 038,47 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 9 679 027,40 tis. Kč, což odpovídá 137,89
% rozpočtu po změnách (82,44 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil
97,66. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na KP EUROSTARS ve výši
4 911,00 tis. Kč, z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 4 599 512,71 tis. Kč.
Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem prostředků ze
zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši 8 994 921,52 tis. Kč, v OP VK ve výši 566 301,30
tis. Kč. V rámci finančního mechanizmu EHP/Norsko bylo čerpáno 112 893,58 tis. Kč a na KP
EUROSTARS bylo poskytnuto příjemcům celkem 4 911,00 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 9 911 447,29 tis. Kč, což odpovídá 95,62 % rozpočtu. Výdaje
na výzkum a vývoj kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši
8 165 602,80 tis. Kč a v OP VK ve výši 1 681 844,70 tis. Kč. V rámci komunitárního programu
EUROSTARS nebylo čerpání prostředků krytých příjmem ze zahraničí realizováno, v rámci
finančního mechanizmu EHP/Norsko bylo čerpáno 63 999,79 tis. Kč.
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Skutečnost roku 2013 činila 11 020 842,68 tis. Kč, což odpovídá 86,64 % rozpočtu. Výdaje
na výzkum a vývoj kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši
8 984 841,53 tis. Kč a v OP VK ve výši 2 034 750,16 tis. Kč. V rámci komunitárního programu
EUROSTARS nebylo čerpání prostředků krytých příjmem ze zahraničí realizováno, v rámci
finančního mechanizmu EHP/Norsko bylo čerpáno 1 250,99 tis. Kč.
Skutečnost roku 2012 činila 11 183 520,02 tis. Kč, což odpovídá 100,65 % rozpočtu. Výdaje
na výzkum a vývoj kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši
8 921 903,04 tis. Kč a v OP VK ve výši 2 261 602,02 tis. Kč. V rámci komunitárního programu
EUROSTARS nebylo čerpání prostředků krytých příjmem ze zahraničí realizováno, v rámci
finančního mechanizmu EHP/Norsko bylo čerpáno 15 tis. Kč.
Skutečnost roku 2011 činila 10 562 700,19 tis. Kč, což odpovídá 108,53 % rozpočtu. Výdaje
na výzkum a vývoj kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši
9 657 426,04 tis. Kč a v OP VK ve výši 905 274,15 tis. Kč. V rámci komunitárního programu
EUROSTARS a finančního mechanizmu EHP/Norsko nebylo čerpání prostředků krytých
příjmem ze zahraničí realizováno.
Programy spolufinancované ze zahraničí jsou popsány ve statích 2.10 a 2.11.
Přehled prostředků na výzkum a vývoj uvádí Tabulka č. 4 v příloze.

2.4 Podpora činnosti v oblasti mládeže
Schválený rozpočet výdajového bloku „Podpora činnosti v oblasti mládeže“ na rok 2015
byl stanoven ve výši 206 073,00 tis. Kč (180 879,00 tis. Kč běžných výdajů a 25 194,00 tis. Kč
kapitálových výdajů), v tom:


173 784,00 tis. Kč na programy státní podpory práce s dětmi a mládeží (viz stať 2.4.1),



32 289,00 tis. Kč na zabezpečení soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (viz stať 2.4.2).

Rozpočet po změnách činil 205 097,60 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši
240 849,58 tis. Kč, skutečnost 224 649,74 tis. Kč, plnění 109,53 % (93,27 % konečného
rozpočtu).
2.4.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží včetně programu 133 710
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 173 784,00 tis. Kč, v tom:
148 590,00 tis. Kč běžných výdajů a 25 194,00 tis. Kč kapitálových výdajů.
Rozpočet po změnách činil 169 281,80 tis. Kč, konečný rozpočet činil celkem 204 893,79
tis. Kč, v tom: 179 699,79 tis. Kč běžných výdajů a 25 194,00 tis. Kč kapitálových výdajů.
Skutečnost činila celkem 189 030,12 tis. Kč, v tom: 167 146,39 tis. Kč běžných výdajů (v tom:
spolky (občanská sdružení) 157 292,00 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 2 285,00 tis. Kč,
ostatní církevní a náboženské společnosti 115,00 tis. Kč, ÚSC 2 456,39 tis. Kč, ostatní
neziskové organizace 110,00 tis. Kč, VŠ 4 888,00 tis. Kč) a 21 883,73 tis. Kč kapitálových
výdajů (vše poskytnuto spolkům (občanským sdružením) v rámci EDS/SMVS). Čerpání na
111,67 % rozpočtu po změnách (92,26 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014
činil 104,56.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-32 064/2015/1402 ze dne 9.7.2015 byly převedeny
finanční prostředky určené na kapitálové výdaje pro rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních aktivit dětí a mládeže do programu EDS/SMV 133 710. Finanční prostředky tak
byly v roce 2015 poskytnuty v rámci tohoto programu. Příjemcům bylo poskytnuto celkem
21 883,73 tis. Kč.
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V oblasti mládeže byly prostředky státního rozpočtu využity k plnění úkolů, které
vyplývají z usnesení vlády č. 611 ze dne 4.6.2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí
a mládeže na období 2007-2013 a z usnesení vlády č. 342 ze dne 12.5.2014 ke Koncepci
podpory mládeže na období 2014 – 2020.
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace
na léta 2011 až 2015 (č.j. MSMT-23533/2012-51) zpracované v souladu s Koncepcí státní
politiky v oblasti dětí a mládeže sledují naplnění směrů působení státní politiky především
v oblasti podpory činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) jako významných
subjektů vytvářejících širokou nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a poskytujících
jim výchovu a vzdělání mimo vyučování. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro
nestátní neziskové organizace jsou vyjádřením požadavku státu, zastupovaným MŠMT, na
zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím NNO. MŠMT k tomu stanoví
oblasti a rozsah podpory vybraných činností NNO určených dětem a mládeži a poskytuje jim
podporu formou účelových finančních dotací.
MŠMT v roce 2015 prioritně podporovalo:


činnosti organizací, které jsou držitelem titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce
s dětmi a mládeží“,




aktivity podporující rozvoj práce s dětmi a mládeží,
aktivity celorepublikových a nadregionálních NNO,



aktivity navazující na cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020,



aktivity přispívající rozvoji práce s dětmi a mládeží, aktivity navazující na cíle Evropského
roku dobrovolnictví,



aktivity NNO zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi,



podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží v návaznosti na minimální kompetenční
profily pro vybrané pozice v NNO tak, jak byly definovány v rámci projektu Klíče pro
život,



aktivity využívající neformální vzdělávací metody a rozvíjející tvořivost a aktivní účast
(participaci),



aktivity ICM vedoucí k prohlubování a zvyšování kvalifikace jejich pracovníků a tím
i zkvalitňování poskytovaných informačních a poradenských služeb (školení, kurzy),
aktivity vedoucí k rozšiřování informační sítě pro mládež do všech regionů ČR
prostřednictvím Informačních bodů pro mládež,
aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o právu mladých lidí na informace
prostřednictvím společných kampaní,
pokračující rekonstrukce a modernizace majetku získaného bezúplatným převodem z FDM
a řešení havarijních stavů objektů v majetku NNO.





Podpora probíhala prostřednictvím následujících programů:
Program č. 1 Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež
Program je určen pouze pro NNO dětí a mládeže. Základním cílem tohoto programu je podpora
pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží.
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Program č. 2 Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Základním cílem tohoto programu je podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO
určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí sociálně znevýhodněných. Zahrnuje
rovněž podporu činností, které jsou otevřené všem dětem a mládeži.
Program č. 3 Tematické výzvy
Jedná se o program, v jehož rámci je možno reagovat na aktuální potřeby a podněty v oblasti
mládeže, jednotlivé tematické výzvy mohou být vyhlášeny kdykoliv v průběhu roku.
Program č. 4 Podpora činnosti Informačních center pro mládež
Program je určen na podporu Informačních center pro mládež (dále jen ICM), která jsou
certifikovaná MŠMT ve smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České
republice přijaté MŠMT v roce 2008 pod č.j.: 6853/2008-51. Maximální výše podpory je
stanovena na 400 tis. Kč pro jedno ICM.
Investiční prostředky byly poskytnuty z programu EDS/SMVS 133710 – Rozvoj
materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Dokumentace tohoto
programu byla schválena ze strany MF dne 10.6.2015. V rámci tohoto Programu poskytuje
MŠMT investiční dotace na udržení a vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času
dětí a mládeže. Program je vyjádřením požadavku státu, zastoupeného MŠMT, na zabezpečení
péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací.
Mezi nejdůležitější příjemce dotací investičního i neinvestičního charakteru patřilo
občanské sdružení Junák, Pionýr, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Asociace
turistických oddílů mládeže.
K významným akcím v roce 2015 patřil projekt České rady dětí a mládeže 72 hodin.
V roce 2015 pořádala Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) již 4. ročník projektu 72 hodin. Jedná
se o tři dny dobrovolnických aktivit po celé ČRV roce 2015 se zapojilo téměř 30 000
dobrovolníků v 620 projektech, jedná se tedy o 8 tisícový nárůst oproti roku 2014. Počtem
zapojených dobrovolníků i realizovaných projektů se projekt v ČR řadí k největším projektům
svého druhu v Evropě.
Skutečnost roku 2014 činila 151 676,10 tis. Kč běžných výdajů, v tom: občanská sdružení
145 849,10 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 2 656,00 tis. Kč, ostatní církevní a náboženské
společnosti 69,00 tis. Kč, ÚSC 2 146,00 tis. Kč a 200,00 tis. Kč ostatní neziskové organizace
a 29 114,00 tis. Kč kapitálových výdajů, v tom: občanská sdružení 28 714,00 tis. Kč, obecně
prospěšné společnosti 400,00 tis. Kč. Meziroční index 2014/2013 činil 104,66.
Skutečnost roku 2013 činila 146 952,74 tis. Kč běžných výdajů, v tom: občanská sdružení
144 532,74 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 841,00 tis. Kč, ostatní církevní a náboženské
společnosti 253,00 tis. Kč, ÚSC 1 273,00 tis. Kč a 53,00 tis. Kč ostatní neziskové organizace
a 25 758,50 tis. Kč kapitálových výdajů, v tom: občanská sdružení 24 758,50 tis. Kč, církevní
a náboženské společnosti 1 000,00 tis. Kč. Meziroční index 2013/2012 činil 110,24.
Skutečnost roku 2012 činila 156 668,83 tis. Kč běžných výdajů, v tom: občanská sdružení
154 563,68 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 783,15 tis. Kč, ostatní církevní a náboženské
společnosti 246,00 tis. Kč, ÚSC 905,00 tis. Kč a 171,00 tis. Kč neziskové organizace
a 27 037,00 tis. Kč kapitálových výdajů (financována pouze občanská sdružení). Meziroční
index 2012/2011 činil 99,90.
Skutečnost roku 2011 činila 162 111,63 tis. Kč běžných výdajů, v tom: občanská sdružení
157 426,42 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 509,7 tis. Kč, ostatní církevní a náboženské
společnosti 1 584,11 tis. Kč a ÚSC 927,4 tis. Kč, ZČU 75,00 tis. Kč, příspěvkové organizaci
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NIDM bylo poskytnuto 1 589,00 tis. Kč a 21 787,00 tis. Kč kapitálových výdajů,
v tom: občanská sdružení 21 387,00 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 400,00 tis. Kč.
Meziroční index 2011/2010 činil 100,01.
2.4.2 Soutěže a přehlídky, podpora nadání
Schválený rozpočet na zabezpečení soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2015
činil 32 289,00 tis. Kč, rozpočet po změnách dosahoval výše 35 815,80 tis. Kč, konečný
rozpočet činil 35 955,80 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 35 619,62 tis. Kč, plnění
99,45 % (99,07 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil 110,27.
Finanční prostředky byly v roce 2015 uvolněny na základě výsledků dotačních
a rozvojových programů:


„Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015“, jehož
cílem bylo podpořit a motivovat odborný růst talentovaných žáků formou porovnávání
vědomostí a zručnosti v soutěžích a přehlídkách.



„Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních
škol 2015“, jehož cílem je zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na
středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.

Při vyhlašování soutěží postupuje MŠMT v souladu s vyhláškou č. 55/2005 Sb.,
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Prioritami pro přidělení podpory pro školní rok 2014/2015 byly:


návaznost soutěží na vzdělávací oblasti a vzdělávací obory,



celostátní rozsah soutěží (postupové soutěže),



dlouholetá tradice soutěží,



vysoká účast soutěžících,



návaznost soutěží na mezinárodní soutěže,



technické a přírodovědné soutěže.

V roce 2015 se uskutečnilo 102 ústředních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT, kterých se
zúčastnilo cca 4 523 žáků. Dále bylo podpořeno 3 976 okresních a krajských kol soutěží
vyhlášených MŠMT, kterých se zúčastnilo cca 531 tis. žáků.
Z prostředků byla rovněž zajištěna účast 15 týmů na mezinárodních olympiádách. Na
těchto soutěžích získali členové týmů celkem 38 medailí.
Příjemci dotací byly podnikatelské subjekty, které obdržely 1 600,00 tis. Kč, neziskové
organizace včetně církevních škol, které obdržely 5 124,92 tis. Kč, ÚSC, kterým byla
poskytnuta částka 25 651,68 tis. Kč a vysoké školy, kterým bylo poskytnuto 2 224,20 tis. Kč.
Soutěže byly rozpočtem zajištěny i u některých přímo řízených organizací MŠMT.
Jednalo se o celkovou částku ve výši 757,55 tis. Kč. NIDV potom obdržel 261,26 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 32 302,49 tis. Kč, plnění 100,00 %, meziroční index 2014/2013
činil 97,61.
Skutečnost roku 2013 činila 33 092,01 tis. Kč, plnění 99,62 %, meziroční index 2013/2012 činil
104,41.
Skutečnost roku 2012 činila 31 695,63 tis. Kč, plnění 99,72 %, meziroční index 2012/2011 činil
98,27.
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Skutečnost roku 2011 činila 32 252,65 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2011/2010 činil
97,04.

2.5 Podpora činnosti v oblasti sportu
Na výdajový blok „Podpora činnosti v oblasti sportu“ bylo ve schváleném rozpočtu na
rok 2015 vyčleněno 2 981 136,34 tis. Kč, v tom schválený rozpočet výdajového okruhu
Sportovní reprezentace bez programu 133 510 činil 1 063 512,34 tis. Kč a výdajového okruhu
Všeobecná sportovní činnost včetně programu 133 510 činil 1 917 624,00 tis. Kč, rozpočet
po změnách činil 2 760 895,74 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 2 787 401,72 tis.
Kč, skutečnost činila 2 753 338,21 tis. Kč, plnění 99,73 % (98,78 % konečného rozpočtu).
Meziroční index 2015/2014 činí 88,36. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno
5 950 tis. Kč, z rezervního fondu 290 tis. Kč, pojistnými plněními bylo kryto 177,01 tis. Kč.
Transferem (rozpočtovým opatřením) byly zaslány finanční prostředky na resortní
sportovní centra kapitoly 314 MV a kapitoly 307 MO celkem ve výši 274 500,00 tis. Kč. Dále
byly na resortní sportovní centra MV a MO převedeny rozpočtovým opatřením i kapitálové
výdaje z EDS/SMVS ve výši 29 000,00 tis. Kč.
Skutečné čerpání v roce 2014 činilo 3 116 074,78 tis. Kč, plnění 104,07 %. Meziroční index
2014/2013 činil 103,68.
Skutečné čerpání v roce 2013 činilo 3 005 458,46 tis. Kč, plnění 98,16 %. Meziroční index
2013/2012 činil 103,52.
Skutečné čerpání v roce 2012 činilo 2 903 298,36 tis. Kč, plnění 99,92 %. Meziroční index
2012/2011 činil 145,98.
Skutečné čerpání v roce 2011 činilo 1 988 804,32 tis. Kč, plnění 99,96 %. Meziroční index
2011/2010 činil 112,84.
2.5.1 Sportovní reprezentace bez programu 133 510
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 1 063 512,34 tis. Kč, rozpočet
po změnách činil 749 002,89 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 749 469,90 tis. Kč,
skutečnost byla vykázána ve výši 749 396,07 tis. Kč, plnění na 100,05 % (99,99 % konečného
rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 93,07. V rámci výdajů byly použity u OSS VSC
finanční prostředky rezervního fondu ve výši 290,00 tis. Kč (účelový dar) a finanční prostředky
kryté pojistným plněním ve výši 177,01 tis. Kč.
Ve schváleném rozpočtu byly rovněž rozpočtovány finanční prostředky pro RSC MO
a MV v celkové výši 264 170,65 tis. Kč, které byly do příslušných kapitol převedeny
rozpočtovými opatřeními (viz výše).
Skutečnost roku 2014 činila 805 222,12 tis. Kč, plnění 100,04 %. V rámci výdajů byly použity
u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 306,00 tis. Kč (účelový dar). Meziroční
index 2014/2013 činil 94,85.
Skutečnost roku 2013 činila 848 928,66 tis. Kč, plnění 100,03 %. V rámci výdajů byly použity
u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 265,00 tis. Kč (účelový dar) Meziroční
index 2013/2012 činil 102,38.
Skutečnost roku 2012 činila 829 215,92 tis. Kč, plnění 100,05 %. V rámci výdajů byly použity
u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 185,00 tis. Kč (účelový dar) a pojistné
plnění 221,35 tis. Kč. Meziroční index 2012/2011 činil 90,77.
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Skutečnost roku 2011 činila 913 501,43 tis. Kč, plnění 100,07 %. V rámci výdajů byly použity
u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 185,00 tis. Kč (účelový dar). Meziroční
index 2011/2010 činil 101,15.
Ve schváleném rozpočtu kapitoly 333 byly rozpočtovány výdaje v členění:
 Podpora státní sportovní reprezentace a sportovně talentovaná mládež
681 909,35 tis. Kč.
 Podpora zabezpečení činnosti resortních sportovních center VSC MŠMT,
RSC MO, RSC MV a ADV ČR v celkové výši 381 602,99 tis. Kč.
Z prostředků na sportovní reprezentaci byly v roce 2015 financovány (skutečnost):
 OSS Vysokoškolské sportovní centrum ve výši 109 623,01 tis. Kč (stať 1.3.1.2),


PO Antidopingový výbor České republiky ve výši 13 565,86 tis. Kč,



Spolky (občanská sdružení) ve výši 626 207,20 tis. Kč.

Spolky
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 681 909,35 tis. Kč (z toho sportovně talentovaná
mládež činila 330 000,00 tis. Kč), rozpočet po změnách, konečný rozpočet shodně 626 207,20
tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo výše 626 207,20 tis. Kč, plnění 100 %. Meziroční index 91,14.
Skutečnost roku 2014 činila 687 108,60 tis. Kč běžných výdajů, plnění 99,94 %, meziroční index
2014/2013 činil 92,73.
Skutečnost roku 2013 činila 741 009,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění 100,00 %, meziroční index
2013/2012 činil 102,63.
Skutečnost roku 2012 činila 721 992,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění 100,00 %, meziroční index
2012/2011 činil 89,18.
Skutečnost roku 2011 činila 809 630,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění 100,00 %, meziroční index
2011/2010 činil 112,83.
Dotace na státní sportovní reprezentaci byly poskytnuty 62 sportovním svazům, které
zajišťují státní sportovní reprezentaci, vyjma univerzitního sportu a akademického technického
sportu, zdravotně postižených sportovců, dále České obci sokolské (ČOS)
a Českému olympijskému výboru (ČOV).
Dotace byly poskytnuty na:


Podporu sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních
soutěžích - předolympijské, mistrovství světa, mistrovství Evropy a odpovídající
kvalifikační mezinárodní soutěže prostřednictvím uvedených sportovních svazů
a spolků. V roce 2015 se jednalo o sledovanou podporu 719 soutěží (z toho 56
pořádaných v ČR) a podporu 3 808 sportovců a členů realizačních týmů. Ze soutěží
konaných v ČR se jednalo např. o: halové ME v atletice; ME v biketrialu; MS a MS
juniorů v cyklokrosu; MS v cyklistice – horská kola; ME hráčů do 21 let ve fotbale; MS
v ledním hokeji; ME v rychlostní kanoistice; MS juniorů v travním lyžování; MS
a juniorské MS v orientačních sportech; ME v pozemním hokeji; ME juniorů
v softballu; MS družstev v tenise mužů (Davis Cup) a další podporu sportovní přípravy
talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie prostřednictvím vybraných
sportovních svazů, podporu české účasti na Akademických mistrovstvích světa
v jednotlivých sportech.
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Podporu činnosti Centra zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace ve spolupráci
s Českým olympijským výborem na základě uzavřené dohody.



Podporu finálového, republikového kola Olympiády dětí a mládeže, postupové soutěže
dětí a mládeže z jednotlivých krajů.

Financování probíhá v rámci dvou veřejně vyhlášených programů:
Program I.

Státní sportovní reprezentace ČR

Program II. Sportovně talentovaná mládež
Finanční podpora byla diferencována ve vztahu k mezinárodně úspěšným sportovním
odvětvím a odvětvím s významnou společenskou reflexí. Hlavním kritériem jsou dosažené
výsledky jednotlivých sportovních svazů, které stanovují podíl sportovní úspěšnosti. Z hlediska
účelového členění se dotace poskytují na soustředění, trenérské, zdravotní, metodické a servisní
zabezpečení, materiální vybavení nářadím a náčiním, nájemné tréninkových prostor, náklady
na dopravu a pobyt v rámci účasti na soutěžích a na sociální zabezpečení reprezentantů, trenérů
a členů realizačních týmů včetně členství v mezinárodních sportovních federacích.
2.5.2 Všeobecná sportovní činnost včetně programu 133 510
Schválený rozpočet roku 2015 výdajového okruhu Všeobecná sportovní činnost včetně
programu 133 510 činil 1 917 624,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 011 892,85 tis. Kč,
konečný rozpočet činil 2 037 931,82 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 2 003 942,14 tis.
Kč, v tom všeobecná sportovní činnost 1 484 202,85 tis. Kč a program 133 510 ve výši
519 739,29 tis. Kč, plnění 99,60 % (98,33 % konečného rozpočtu).
Všeobecná sportovní činnost
Schválený rozpočet běžných výdajů činil 1 297 524,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
dosahoval výše 1 497 792,85 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 517 792,85 tis. Kč, skutečnost
byla vykázána ve výši 1 484 202,85 tis. Kč, plnění 99,09 % (97,79 % konečného rozpočtu).
Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-4 796/2015/1402 ze dne 5.2.2015 došlo k navýšení
celkového rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o částku
10 000,00 tis. Kč. Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní
rozpočtová rezerva, byly v souladu s usnesením vlády ze dne 14.1.2015 č. 27 účelově určeny
na organizaci a zabezpečení Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České
republiky. Finanční prostředky byly Jihomoravskému kraji zaslány dne 5.2.2015.
Nespotřebované finanční prostředky zaslal kraj dne 17.8.2015 zpět na účet MŠMT. Prostředky
jsou tak v plné výši součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.
V souvislosti se zabezpečením činností v oblasti podpory sportu bylo provedeno
rozpočtové opatření č. j.: MF-25 741/2015/1402 ze dne 2.6.2015. Tímto rozpočtovým
opatřením byly posíleny výdaje na všeobecnou sportovní činnost na úkor výdajů EDS/SMVS
celkem o 150 000,00 tis. Kč. Veškeré finanční prostředky byly poskytnuty příjemcům zejména
v rámci programu V – Činnost sportovních svazů.
V roce 2014 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením
a na tělovýchovnou činnost 1 414 425,85 tis. Kč, plnění 104,96 %.
V roce 2013 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením
a na tělovýchovnou činnost 1 357 524,00 tis. Kč, plnění 100,00 %.
V roce 2012 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením
a na tělovýchovnou činnost 1 375 524,00 tis. Kč, plnění 100,00 %.
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V roce 2011 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením
a na tělovýchovnou činnost 297 339,00 tis. Kč, plnění 99,86 %.
Dotace občanským sdružením mimo státní sportovní reprezentaci je zaměřena na podporu
všeobecné sportovní činnosti v rámci vyhlášených programů:
Program III. Činnost sportovních organizací
Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení
Program V.

Činnost sportovních svazů

Program VI. Významné sportovní akce
Program VII. Zdravotně postižení sportovci
Dotace byly poskytnuty na:


projekty v oblasti sportu pro všechny, které podporují zdraví a zdatnost populace,
především mládeže a aktivity sportu pro všechny celostátního a mezinárodního významu,



projekty v oblasti školních tělovýchovných a sportovních činností pro zapojení školních
klubů,



projekty v oblasti sportu zdravotně postižených sportovců pro zapojení mládeže
a dospělých do pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti a na pořádání mezinárodních
akcí na území ČR,



projekty v programu údržba a provoz sportovních zařízení pro udržování a provozování
sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu, na podporu udržování
a provozování sportovních zařízení a technických prostředků sloužících ke sportovní
činnosti,



podporu sportovní činnosti NNO, zejména se zaměřením na organizaci sportu,



významné sportovní akce mezinárodního charakteru konané na území ČR.

Finanční podpora byla poskytnuta spolkům podle předložených a schválených projektů.
Z hlediska účelového členění se dotace poskytují na sportovní činnost. Jedná se zejména
o pravidelnou činnost spolků. Celkový objem je stanoven na základě žádostí jednotlivých
sportovních subjektů, které jsou každoročně projednávány v poradních orgánech MŠMT
a expertních, oponentních a výběrových komisích odboru sportu. V průběhu výběru byly
zohledněny aktuální a mimořádné požadavky, týkající se významných akcí všeobecného
sportovního charakteru, zdravotně postižených sportovců a důležité akce jednotlivých
sportovních sdružení pořádaných v České republice.
Program 133 510
Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 620 100,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
dosahoval výše 514 100,00 tis. Kč, konečný rozpočet činil 520 138,97 tis. Kč, skutečné čerpání
bylo vykázáno ve výši 519 739,29 tis. Kč, plnění 101,10 % (99,92 % konečného rozpočtu).

2.6 Zahraniční rozvojová spolupráce
Finanční prostředky určené na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce
2015 byly, v souladu s usnesením vlády č. 480 ze dne 25.6.2014 k dvoustranné zahraniční
rozvojové spolupráci v roce 2015 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2017,
zahrnuty do schváleného rozpočtu kapitoly 333 MŠMT ve výši 110 000,00 tis. Kč.
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Rozpočet po změnách činil 110 000 tis. Kč a konečný rozpočet činil 111 500,00 tis. Kč.
Skutečné čerpání činilo 100 000,07 tis. Kč, což představuje 90,91 % rozpočtu. Meziroční index
2015/2014 činil 103,26.
Prostředky ve výši 109 540,00 tis. Kč byly účelově určeny k finančnímu zabezpečení
projektu „Studium studentů z rozvojových a jiných potřebných zemí na veřejných vysokých
školách v České republice na základě usnesení vlády České republiky č. 773 ze dne 25.7.2001
a č. 712 ze dne 27.6.2007“. Poskytnuto bylo pouze 99 132,22 tis. Kč. Nedočerpání
disponibilních prostředků bylo dáno zejména ekonomickou situací v rozvojových zemích,
z tohoto důvodu nedošlo k naplnění kvóty přijatých zahraničních studentů - vládních
stipendistů.
Finanční prostředky určené na studium syrských uprchlíků byly poskytnuty ve výši
507,85 tis. Kč Univerzitě Karlově. Finanční prostředky byly uvolněny z nároků
z nespotřebovaných výdajů.
Částka ve výši 360,00 tis. Kč byla poskytnuta Domu zahraniční spolupráce k finančnímu
zabezpečení aplikace elektronického podávání přihlášek a zajištění provozu a rozvoje databáze
vládních stipendistů v roce 2015.
Skutečnost roku 2014 činila 96 840,83 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 80,70 %
rozpočtu. Meziroční index 2014/2013 činil 99,71.
Skutečnost roku 2013 činila 97 119,24 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 80,93 %
rozpočtu. Meziroční index 2013/2012 činil 114,98.
Skutečnost roku 2012 činila 84 467,00 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 70,39 %
rozpočtu. Meziroční index 2012/2011 činil 90,89.
Skutečnost roku 2011 činila 92 938 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 69,53 % rozpočtu.
Meziroční index 2011/2010 činil 87,96.

2.7 Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí
V rámci pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta
2011 až 2015 schváleném usnesením vlády České republiky č. 262 ze dne 9.4.2010, ve znění
usnesení vlády České republiky č. 414 ze dne 13.6.2012 byly v návaznosti na usnesení vlády
České republiky č. 1000 ze dne 1.12.2014 ve schváleném rozpočtu k tomuto účelu v kapitole
333 MŠMT vyčleněny finanční prostředky ve výši 37 454,00 tis. Kč, které představují i objem
rozpočtu po změnách i konečný rozpočet. Skutečnost byla vykázána ve výši 37 422,50 tis. Kč,
což odpovídá 99,92 % rozpočtu. Meziroční index 2015/2014 činil 99,95.
Skutečnost roku 2014 činila 37 440,69 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 99,96 %. Meziroční
index 2014/2013 činil 99,21.
Skutečnost roku 2013 činila 37 739,89 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 100,76 %. Meziroční
index 2013/2012 činil 102,53.
Skutečnost roku 2012 činila 36 806,88 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 95,65 %. Meziroční
index 2012/2011 činil 101,03.
Skutečnost roku 2011 činila 36 431,20 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 97,27 %. Meziroční
index 2011/2010 činil 98,61.
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V rámci podpory českého kulturního dědictví byly v roce 2015 financovány následující
aktivity:


DZS - Projekt Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí – tento projekt
obsahuje Krajanský vzdělávací program (zahrnuje každoročně až 15
dvousemestrálních pobytů nebo 30 jednosemestrálních pobytů, 60 stipendijních míst
v letním jazykovém kursu, přijetí 20 vyučujících z řad krajanů k metodickým pobytům,
vyslání 12 českých učitelů ke krajanským komunitám) a „Podpora výuky českého
jazyka a literatury v zahraničí včetně vysílání lektorů a učitelů". Čerpáno bylo
celkem 31 129,00 tis. Kč.



Úhrada jazykových a metodických kurzů češtiny pro krajany, které byly realizovány
Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, čerpáno 3 018,80 tis. Kč.



Výuka českého jazyka a reálií v rámci pravidelných vzdělávacích aktivit, které realizují
krajanské spolky formou „Českých škol bez hranic“ na základě peněžních darů
do zahraničí. Čerpáno bylo 1 197,32 tis. Kč.



Dotace Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Liberci určená k finančnímu
zabezpečení uchazečů o studium na středních školách v České republice z řad
krajanských komunit (vybavovací a měsíční stipendia pro studenty). Čerpáno bylo
celkem 168,00 tis. Kč.



Studium krajanů na veřejných vysokých školách v ČR, čerpáno 1 909,38 tis. Kč.

2.8 Program protidrogové politiky
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 12 196,00 tis. Kč a nebyl v průběhu
roku upravován a rozpočet po změnách i konečný rozpočet tak činil 12 196,00 tis. Kč,
skutečnost činila 11 653,94 tis. Kč, plnění 95,56 %, meziroční index 2015/2014 činil 96,28.
Na kraje a obce byly v roce 2015 převedeny finanční prostředky ve výši 1 526,75 tis. Kč.
Obecně prospěšným společnostem byla poskytnuta dotace ve výši 3 795,83 tis. Kč, spolkům
(občanským sdružením) 4 453,28 tis. Kč, dalším neziskovým organizacím 90,30 tis. Kč,
zřizovaným příspěvkovým organizacím 714,48 tis. Kč, církevním organizacím 777,30 tis. Kč
a vysokým školám 296,00 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 12 104,30 tis. Kč, plnění 99,25 %, meziroční index 2014/2013 činil
115,78.
Skutečnost roku 2013 činila 10 454,80 tis. Kč, plnění 85,72 %, meziroční index 2013/2012 činil
89,56.
Skutečnost roku 2012 činila 11 673,68 tis. Kč, plnění 95,72 %, meziroční index 2012/2011 činil
89,85.
Skutečnost roku 2011 činila 12 993,00 tis. Kč, plnění 98,05 %, meziroční index 2011/2010 činil
86,81.
Vyhlášené Programy na podporu aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 2015
vycházely z cílů usnesení vlády České republiky č. 340 ze dne 10.5.2010 o Národní strategii
protidrogové politiky na období let 2010 až 2018. Programy byly rovněž v souladu s Akčním
plánem Evropské unie boje proti drogám. Celý proces vyhlášení a výběru projektů probíhal
v souladu s platnou Metodikou MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci
aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018.
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Program protidrogové politiky je realizován spolu s programem sociální prevence
a prevence kriminality na MŠMT jako součást Programu na podporu aktivit v oblasti prevence
rizikového chování u dětí a mládeže. Projekty financované v rámci těchto programů napomáhají
výchově dětí a mládeže ke zlepšování zdravotního stavu, k osvojení pozitivního sociálního
chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života (ke zlepšení sociálního
klimatu) ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvech na regionální
či celostátní úrovni. V rámci vyhlášených programů se rovněž podporují vzdělávací aktivity
pro pedagogické pracovníky v předmětných oblastech. Záměrem projektů u cílové populace je
osvojení základních sociálních dovedností v oblasti zdravého životního stylu, kde prevence
sociálně patologických jevů hraje jednu z důležitých rolí a rozvoj dalších dovedností, které
vedou u dětí a mládeže k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivit a porušování
zákona. Podporovány jsou projekty se zaměřením na:
 prevenci užívání legálních drog (alkohol, tabák, medikamenty),
 dlouhodobou primární prevenci rizikového chování (rizikovým chováním se rozumí:
agrese, šikana, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus, xenofobie, negativní
působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování, závislostní chování),
 evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,
 poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti.
V rámci dotačního řízení bylo podáno celkem 280 žádostí, na základě doporučení
krajských dotačních komisí i na základě dalšího posouzení bylo výběrovou dotační komisí
MŠMT doporučeno k realizaci celkem 164 projektů. Projekty byly vybrány v rámci tohoto
řízení jak pro program protidrogové politiky, tak pro program sociální prevence a prevence
kriminality.

2.9 Program sociální prevence a prevence kriminality
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 8 134,00 tis. Kč, a nebyl v průběhu
roku upravován. Konečný rozpočet činil rovněž 8 134,00 tis. Kč. Skutečnost činila 8 068,96 tis.
Kč, plnění rozpočtu činilo 99,20 %, meziroční index 2015/2014 činil 99,38.
Na kraje a obce byly v roce 2015 převedeny finanční prostředky ve výši 2 424,72 tis. Kč,
podnikatelským subjektům byla přidělena dotace ve výši 727,50 tis. Kč, obecně prospěšným
společnostem 1 415,74 tis. Kč, spolkům (občanským sdružením) 2 959,00 tis. Kč, církevním
organizacím 162,00 tis. Kč a 182,00 tis. Kč vysokým školám. Dále byla převedena částka ve
výši 198, 00 tis. Kč zřizovaným PO.
Skutečnost roku 2014 činila 8 119,31 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 99,82 %, meziroční index
2014/2013 činil 104,76.
Skutečnost roku 2013 činila 7 750,07 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 95,28 %, meziroční index
2013/2012 činil 95,34.
Skutečnost roku 2012 činila 8 128,92 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 99,94 %, meziroční index
2012/2011 činil 94,13.
Skutečnost roku 2011 činila 8 636,00 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 98,38 %, meziroční index
2011/2010 činil 108,13.
Vyhlášené Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických
jevů u dětí a mládeže na rok 2015 byly zaměřeny na naplňování cílů Strategie prevence
kriminality na léta 2012 - 2015, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 925
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ze dne 14.12.2011. Projekty prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže přispívají
zejména k výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního
sociálního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života ve školách
a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.
Cíle a priority projektů jsou obdobné jako v oblasti protidrogové politiky, v rámci
shodného dotačního řízení byly vybírány i projekty (viz stať č. 2.8).

2.10 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
Tabulka č. 24 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP
v tis. Kč
Výdaje celkem
v tom:
ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
v tom jednotlivé programy:
OP VK
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
OP VaVpI
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
OP LZZ
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
OP VVV
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
OP Životní prostředí
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
Komunitární programy
v tom ze státního rozpočtu
kryté příjmem z prostředků EU
Twinning Out (pouze SR)

Schválený
Rozpočet po
Konečný
Skutečnost
rozpočet 2015 změnách 2015 rozpočet 2015
2015
8 653 820,14 11 001 383,76 19 372 971,75 15 470 518,70

Plnění
Plnění
v %
v % KR
140,62
79,86

1 653 820,14
7 000 000,00

1 488 684,53 3 398 511,58 2 333 142,35
9 512 699,23 15 974 460,17 13 137 376,35

156,73
138,10

68,65
82,24

3 162 718,98
1 162 718,98
2 000 000,00
5 437 639,16
437 639,16
5 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 544,00
51 544,00
0,00
1 918,00

2 290 956,46 4 889 880,07 4 840 757,16
224 222,10
745 662,86
726 132,14
2 066 734,36 4 144 217,21 4 114 625,02
5 122 658,30 10 865 556,48 10 582 278,42
269 571,68 1 642 906,27 1 587 356,91
4 853 086,62 9 222 650,21 8 994 921,52
0,00
1 508,05
1 246,02
0,00
226,21
186,98
0,00
1 281,84
1 059,05
3 575 767,43 3 575 767,43
25 091,41
984 750,74
984 750,74
4 733,33
2 591 016,69 2 591 016,69
20 358,08
1 861,56
1 861,56
1 372,08
0,00
0,00
0,00
1 861,56
1 861,56
1 372,08
10 140,00
38 398,16
19 773,60
10 140,00
24 965,50
14 733,00
0,00
13 432,66
5 040,60
0,00
0,00
0,00

211,30
323,85
199,09
206,58
588,84
185,34
x
x
x
0,70
0,48
0,79
73,71
x
73,71
195,01
145,30
x
x

99,00
97,38
99,29
97,39
96,62
97,53
82,62
82,66
82,62
0,70
0,48
0,79
73,71
x
73,71
51,50
59,01
37,52
x

Jedná se o prostředky na operační programy:


Vzdělávání pro konkurenceschopnost



Výzkum a vývoj pro inovace



Lidské zdroje a zaměstnanost



Výzkum, vývoj a vzdělávání



Životní prostředí

Mimo operační programy dále potom:


Komunitární programy



Twinning Out

2.10.1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Tento operační program se zaměřuje na podporu v oblastech, které přispívají k rozvoji
potenciálu populace ČR, a na utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. Globálním
cílem programu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti
103

ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich
propojení do komplexního systému celoživotního učení, zlepšení podmínek ve výzkumu
a vývoji. K dosažení cíle jsou stanoveny prioritní osy programu:


Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání – rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání
s důrazem na respektování rovného přístupu, podporu klíčových kompetencí, zajištění
kvality vzdělávání pedagogických pracovníků a zohlednění individuálního nadání
každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce
a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání.



Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj – je zaměřena na modernizaci
terciárního vzdělávání, včetně zatraktivnění systému vyššího odborného vzdělávání,
dále se osa zaměřuje na zatraktivnění oblasti výzkumu a vývoje a upevnění partnerství
a sítí mezi veřejným a soukromým sektorem.



Prioritní osa 3 – Další vzdělávání – cílem je posílit adaptabilitu a flexibilitu lidských
zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného
rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání na straně nabídky i poptávky.
V rámci této priority by mělo být zabezpečeno usnadnění individuálního přístupu
obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšení jejich motivace k celoživotnímu učení
a rovněž prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce
dalšího vzdělávání.



Prioritní osa 4a a 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence a cíl
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) – jedná se o specifické více cílové
prioritní osy vytvořené za účelem podpory a financování aktivit podporujících budování
systému na úrovni počátečního, terciárního i dalšího vzdělávání. V oblasti počátečního
vzdělávání bude kladen důraz na zajištění vybraných aktivit systémovým přístupem
s důrazem na kurikulární reformu, evaluaci, další vzdělávání pedagogických pracovníků
a zajištění rovných příležitostí dětí a žáků. V oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu
a vývoje bude usilováno o vytvoření systémového a institucionálního rámce pro oblast
terciárního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumné a vývojové činnosti.
Klíčovou aktivitou v oblasti dalšího vzdělávání je vytvoření systémového
a institucionálního rámce pro poskytování dalšího vzdělávání včetně ověřování
a uznávání jeho výsledků a jeho podpůrného informačního a poradenského systému.



Prioritní osa 5a a 5b – Technická pomoc – v rámci této osy je cílem zajistit efektivní
řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, zajistit sledování
a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu a zvýšit absorpční kapacitu
subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů.

V roce 2015 činil schválený rozpočet 3 162 718,98 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu
1 162 718,98 tis. Kč, kryto příjmem z rozpočtu EU 2 000 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
dosáhl výše 2 290 956,46 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 224 222,10 tis. Kč a kryto příjmem
z EU 2 066 734,36 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 4 889 880,07 tis. Kč, v tom ze státního
rozpočtu 745 662,86 tis. Kč a kryto příjmem z EU 4 144 217,21 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo
vykázáno ve výši 4 840 757,16 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 726 132,14 tis. Kč a kryto
příjmem z EU 4 114 625,02 tis. Kč. Plnění rozpočtu 211,30 % (99,00 % konečného rozpočtu).
Meziroční index 2015/2014 dosáhl hodnoty 59,00. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo
čerpáno celkem 2 554 303,03 tis. Kč (v tom SR 502 698,23 tis. Kč a kryto příjmem EU
2 051 604,80 tis. Kč).
K významným rozpočtovým opatřením roku 2015 patřilo zejména opatření
č.j.: MF-30-739/2015/1402 ze dne 8.7.2015, kterým bylo provedeno souvztažné navýšení
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příjmů a výdajů OP VK o částku 1 454 702,97 tis. Kč určenou na úhradu projektů vyhlášených
v rámci posledních výzev OP VK. Projekty výzvy 56 a 57 OP VK byly realizovány, finanční
prostředky byly využity. V důsledku vratek finančních prostředků od příjemců vznikl
v závěru roku 2015 v OP VK disponibilní rozpočet, který byl, z důvodů zajištění efektivního
využití prostředků, převeden interním rozpočtovým opatřením do OP VVV, kde bude použit
prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Nedočerpání rozpočtových prostředků
OP VK je tak za rok 2015 zcela minimální
V roce 2014 činily výdaje celkem 8 204 607,67 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 230 715,73
tis. Kč a kryto příjmem z EU 6 973 891,94 tis. Kč. Plnění rozpočtu 87,53 %. Meziroční index
2014/2013 činil 87,53.
V roce 2013 činily výdaje celkem 9 373 015,24 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 406 007,47
tis. Kč a kryto příjmem z EU 7 967 007,77 tis. Kč. Plnění rozpočtu 103,07 %. Meziroční index
2013/2012 činil 87,28.
V roce 2012 činily výdaje celkem 10 738 500,66 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 610 802,55
tis. Kč a kryto příjmem z EU 9 127 698,11 tis. Kč. Plnění rozpočtu 122,34 %. Meziroční index
2012/2011 činil 115,66.
V roce 2011 činily výdaje celkem 9 284 723,73 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 390 822,71
tis. Kč a kryto příjmem z EU 7 893 901,02 tis. Kč. Plnění rozpočtu 95,06 %. Meziroční index
2011/2010 činil 252,85.
Finanční prostředky byly v roce 2015 poskytnuty na všechny prioritní osy, tedy napříč
operačním programem:
Prioritní osa 1
V individuálních projektech v rámci této prioritní osy bylo poskytnuto celkem
3 201 142,48 tis. Kč na zálohových a průběžných platbách. Z těchto prostředků jsou
podporováni žáci, pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci České
školní inspekce, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního
vzdělávání, rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním, děti
a žáci mimořádně nadaní.
V rámci této prioritní osy byly dále poskytnuty prostředky ve výši 40 203,67 tis. Kč
krajům v rolích tzv. zprostředkujících subjektů (s výjimkou hl. města Prahy), které byly určeny
na realizaci Globálních grantů, kde kraje samy provádí výběr příjemců, přidělují prostředky
a hodnotí použití prostředků. Výdaje na globální granty tvořily mnohem větší podíl prostředků
spíše v úvodní fázi programového období.
Prioritní osa 2
V rámci individuálních projektů prioritní osy 2, která slouží k financování terciárního
vzdělávání, bylo poskytnuto příjemcům 848 604,56 tis. Kč na realizaci jednotlivých projektů.
Cílovými skupinami, které jsou v této prioritní ose podporovány, jsou studenti vyšších
odborných škol a akademičtí i ostatní pracovníci vysokých škol a dále pracovníci zabývající se
vzděláváním, výzkumem a vývojem, kteří působí ve výzkumných organizacích.
Prioritní osa 3
V rámci prioritní osy 3 byly poskytnuty prostředky v celkové výši 149 908,47 tis. Kč,
a to krajům na realizaci globálních grantů a dále na projekt UNIV III - Uznávání neformálního
a informálního vzdělávání - podpora procesů uznávání a menší projekty v rámci individuálního
dalšího vzdělávání. V případě globálních grantů kraje dále financují projekty jednotlivých
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příjemců, které samy vybírají. Podporovanými cílovými skupinami jsou lektoři, pracovníci
vzdělávacích institucí a účastníci dalšího vzdělávání.
Prioritní osa 4
Globálním cílem této prioritní osy je vytvoření moderního, kvalitního a efektivního
systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního
a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení,
které umožní rozvíjet potenciál každého jednotlivce v kontextu globálních výzev
a konkurenceschopnosti ČR.
V této prioritní ose dosáhly v roce 2015 výdaje 335 547,15 tis. Kč. Příjemcem zde je
MŠMT, přičemž samotná realizace většiny projektů je zajišťována jeho příspěvkovými
organizacemi.
Prioritní osa 5
Z technické pomoci tak jako v předchozích letech byla financována implementační
struktura operačního programu. Hlavními skupinami příjemců jsou MŠMT a dále kraje, které
čerpají prostředky na zajištění administrace jim přidělených globálních grantů.
Celkové čerpání za rok 2015 v projektech technické pomoci OP VK činilo 265 350,83
tis. Kč.
2.10.2 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
OP VaVpI je zpracován tak, aby podpořil nabídku na straně veřejného sektoru,
a to především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů v oblasti
výzkumu a vývoje a pomohl k úspěšnému přenosu poznatků a jejich aplikaci v průmyslových
i neprůmyslových odvětvích. Globálním cílem programu je posilování výzkumného,
vývojového a inovačního potenciálu ČR prostřednictvím prioritních os:


Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence – vytvoření omezeného počtu špičkových
center s vysoce kvalitní VaVaI infrastrukturou, schopných se plně zapojit
do Evropského výzkumného prostoru a vytvářet poznatky využívané komerčními
subjekty.



Prioritní osa 2 – Regionální VaVaI centra – zajištění vybudování sítě kvalitně
vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení spolupráce
těchto pracovišť s aplikační sférou (podniky, nemocnice, atp.).



Prioritní osa 3 – Komercializace, popularizace a internacionalizace VaVaI – zajištění
podmínek pro transfer technologií, ochranu, šíření a uplatnění výsledků, popularizaci
VaVaI, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaVaI politiky.



Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem –
hlavním cílem této priority je podpořit rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol,
na němž se podílejí studenti a který je přímo spojený s výchovou budoucích odborných
pracovníků.



Prioritní osa 5 – Technická pomoc – cílem této osy je zajištění podpůrných aktivit
prováděných pouze Řídícím orgánem OP VaVpI (MŠMT).

V oblasti výdajů byl pro rok 2015 na OP VaVpI schválen rozpočet ve výši 5 437 639,16
tis. Kč, z toho výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 5 000 000,00 tis. Kč, ze SR ve výši
437 639,16 tis. Kč.
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Rozpočet po změnách činil 5 122 658,30 tis. Kč, v tom výdaje kryté příjmem z rozpočtu
EU ve výši 4 853 086,62 tis. Kč, ze SR ve výši 269 571,68 tis. Kč, konečný rozpočet činil
10 865 556,48 tis. Kč, v tom výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 9 222 650,21 tis. Kč,
ze SR ve výši 1 642 906, 27 tis. Kč. Celkové skutečné výdaje činily 10 582 278,42 tis. Kč,
v tom 1 587 356,90 tis. Kč ze státního rozpočtu a 8 994 921,52 tis. Kč kryto příjmem z EU.
Čerpání rozpočtu na 206,58 % (97,39 % konečného rozpočtu), meziroční index 2015/2014 činil
110,16. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno celkem 5 590 939,08 tis. Kč (v tom
SR 1 326 462,69 tis. Kč a kryto příjmem z EU 4 264 476,39 tis. Kč).
Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-48 468/2015-1402 ze dne 11.11.2015 došlo
k souvztažnému navýšení celkového rozpočtu příjmů a výdajů OP VaVpI o částku 1 056 134,70
tis. Kč. V závěru roku proběhly ze strany příjemců vratky nedočerpaných prostředků na
výdajový účet MŠMT. Prostředky, které tak opětovně zvýšily disponibilní rozpočet OP VaVpI,
byly převedeny interním rozpočtovým opatřením do rozpočtu OP VVV, kde budou použity
prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Nedočerpání prostředků OP VaVpI je tak
za rok 2015 zcela minimální. Použití nedočerpaných prostředků se předpokládá v počátku roku
2016 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů na poslední platby příjemcům.
V roce 2014 čerpání prostředků v rámci OP VaVpI dosáhlo 9 606 605,62 tis. Kč2, v tom
1 441 002,81 tis. Kč ze státního rozpočtu a 8 165 602,80 tis. Kč kryto příjmem z EU. Čerpání
rozpočtu 111,97 %, meziroční index 2014/2013 činil 90,88.
V roce 2013 čerpání prostředků v rámci OP VaVpI dosáhlo 10 570 477,17 tis. Kč,
v tom 1 585 635,63 tis. Kč ze státního rozpočtu a 8 984 841,53 tis. Kč kryto příjmem z EU.
Čerpání rozpočtu 86,57 %, meziroční index 2013/2012 činil 100,71.
V roce 2012 čerpání prostředků v rámci OP VaVpI dosáhlo 10 496 396,02 tis. Kč,
v tom 1 574 493,02 tis. Kč ze státního rozpočtu a 8 921 903,00 tis. Kč kryto příjmem z EU.
Čerpání rozpočtu 95,65 %, meziroční index 2012/2011 činil 92,38.
V roce 2011 čerpání prostředků v rámci OP VaVpI dosáhlo 11 361 686,60 tis. Kč,
v tom 1 704 260,56 tis. Kč ze státního rozpočtu a 9 657 426,04 tis. Kč kryto příjmem z EU.
Čerpání rozpočtu 117,10 %, meziroční index 2011/2010 činil 687,19.
Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
Cílem vyhlášené výzvy je vytvoření omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných
center vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkujících v mezinárodním
měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi a vytvářejících
silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými)
v ČR i zahraničí, která přispívají k větší integraci českých VaVaI týmů s předními
mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami,
a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím doktorských studijních
programů a navýšením počtu kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do regionů
Konvergence.
V této prioritní ose je financováno 8 projektů (z toho 3 projekty realizují veřejné vysoké
školy, 4 projekty realizují veřejné výzkumné instituce a 1 projekt realizuje příspěvková
organizace Ministerstva zdravotnictví) s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace v celkové
výši 20 051 581,34 tis. Kč. K 31.12.2015 byla příjemcům v této prioritní ose poskytnuta

2

Vykázané čerpání je sníženo vratkou ve výši 217,60 tis. Kč, kterou měl příjemce zaslat na depozitní účet,
ale namísto toho ji chybně zaslal na účet výdajový. Vratka je tak zaúčtována se záporným znaménkem
na položce 5909 § 3212 00 ve výši 184,96 tis. Kč a § 321219 ve výši 32,64 tis. Kč.
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podpora celkem ve výši 18 252 682,12 tis. Kč (tj. 91 % z celkového objemu Rozhodnutí), z toho
v roce 2015 bylo poskytnuto 5 768 099,86 tis. Kč.
Prioritní osa 2 – Regionální centra VaVaI
Cílem vyhlášených výzev je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených,
aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery
z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty
a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro
export zboží, služeb a know-how.
V této prioritní ose se dosud realizovalo 40 projektů (z toho 25 projektů realizují veřejné
vysoké školy, 7 projektů realizují veřejné výzkumné instituce, 6 projektů realizují akciové
společnosti a společnosti s ručením omezeným, 2 projekty příspěvkové organizace Ministerstva
zdravotnictví). V roce 2015 se tato prioritní osa rozrostla o 26 projektů (z toho 1 projekt
realizuje akciová společnost, 5 projektů veřejné výzkumné instituce a 20 projektů veřejné
vysoké školy) v rámci výzvy 3.2 - Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center.
Celkový objem prostředků této prioritní osy vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace činí
21 154 681,26 Kč.
K 31.12.2015 byla příjemcům poskytnuta podpora v celkové výši 19 491 927,88 tis. Kč
(tj. 92 % z celkového objemu Rozhodnutí), z toho v roce 2015 bylo poskytnuto 2 595 453,97
tis. Kč.
Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaVaI
Tato prioritní osa se zaměřuje na podporu několika horizontálních, průřezových témat,
která jsou zásadní z hlediska úspěšné implementace projektů v prioritních osách 1 a 2. Osa je
rozdělena do 2 oblastí podpory, které spolu souvisejí, ale zároveň vyžadují diferencovaný
přístup (komercializace a ochrana duševního vlastnictví, propagace, popularizace a evaluace).
První oblast podpory je zaměřena na tvorbu podmínek pro úspěšnou komercializaci
výsledků VaV aktivit ve výzkumných organizacích a na zlepšení systému ochrany duševního
vlastnictví a podpory zakládání nových technologicky orientovaných firem.
Druhým cílem je zlepšení systému informovanosti o výsledcích VaVaI, dostupnosti
vědeckých informací, přispění k propagaci a popularizaci VaVaI, zlepšení evaluační kultury
v prostředí VaVaI v České republice vytvořením fungujícího systému hodnocení programů
účelové podpory u jejich poskytovatelů a rozšíření využití evaluací, jako jednoho ze stěžejních
nástrojů pro řízení programů podpory.
V roce 2015 byla příjemcům poskytována podpora na předfinancování realizace celkem
u 67 projektů. K 62 projektům (z toho 44 projektů realizují veřejné vysoké školy, 3 projekty
veřejné výzkumné instituce, 4 projekty příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví,
1 projekt příspěvková organizace Ministerstva kultury, 2 projekty zájmová sdružení
právnických osob, 2 projekty obecně prospěšné společnosti, 2 projekty kraje, 1 projekt město,
2 projekty společnosti s ručením omezeným a 1 projekt akciová společnost) letos přibylo
dalších 5 projektů, které byly schváleny v rámci výzvy 9.3 (z toho 2 projekty realizují obecně
prospěšné společnosti, 1 projekt veřejná vysoké škola, 1 projekt kraj a 1 projekt město). Celkem
jsou pro všech 67 projektů vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace na celkovou částku
5 264 952,98 tis. Kč.
K 31.12.2015 byla příjemcům v této prioritní ose poskytnuta podpora celkem ve výši
4 729 896,77 tis. Kč (89,84% z celkového objemu Rozhodnutí), z toho v roce 2015 bylo
poskytnuto 305 247,47 tis. Kč.
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Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Cílem této prioritní osy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní
infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání
a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality tohoto vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové
a inovační aktivity. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní
i kvalitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace.
Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur
akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy,
resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích
metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaVaI.
V roce 2015 byla poskytována podpora celkem 65 projektům. Celkový objem prostředků
schválených na realizaci všech projektů (všemi příjemci jsou vysoké školy) této prioritní osy
činí 12 370 082,51 tis. Kč.
K 31.12.2015 byla příjemcům v této prioritní ose poskytnuta podpora celkem ve výši
11 298 300,35 tis. Kč (91,33 % z celkového objemu Rozhodnutí), z toho v roce 2015 byla ve
výši 1 590 248,86 tis. Kč.
Prioritní osa 5 – Technická pomoc
V souladu s Obecným nařízením je cílem této prioritní osy přispět ke zlepšení kvality
prováděných opatření, tj. zajistit efektivní řízení operačního programu, jeho propagaci,
hodnocení a poskytnout tak ŘO OP VaVpI dostatečnou technickou pomoc za účelem
odpovědného a účinného řízení OP VaVpI.
V rámci této prioritní osy byly v roce 2015 průběžně čerpány prostředky na technické
zajištění operačního programu VaVpI. Čerpané prostředky dosáhly výše 323 228,26 tis. Kč.
2.10.3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání,
dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality
veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
V roce 2015 nebyl schválený rozpočet ani rozpočet po změnách stanoven. Konečný
rozpočet činil 1 508,05 tis. Kč (v tom SR podíl 226,21 tis. Kč a EU podíl 1 281,84 tis. Kč),
skutečnost dosáhla výše 1 246,02 tis. Kč, v tom 186,98 tis. Kč prostředky státního rozpočtu
a 1 059,05 tis. Kč kryto příjmem z EU. Čerpání konečného rozpočtu na 82,62 %. Veškeré
prostředky byly vydány z nároků z nespotřebovaných výdajů.
V roce 2015 byl financován pouze jeden projekt v rámci OP LZZ - projekt „Právo“, který
je zaměřený na zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT. Tento projekt realizuje jako
příjemce MŠMT. Prostředky na mzdové náklady v tomto projektu dosáhly celkem 192,84 tis.
Kč. Tento projekt byl v roce 2015 ukončen.
V roce 2014 čerpání prostředků činilo 1 763,85 tis. Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu ve výši
264,67 tis. Kč a podíl EU ve výši 1 499,18 tis. Kč).
V roce 2013 čerpání prostředků činilo 4 824,15 tis. Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu ve výši
723,62 tis. Kč a podíl EU ve výši 4 100,53 tis. Kč).
V roce 2012 čerpání prostředků činilo 6 724,90 tis. Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu ve výši
1 008,74 tis. Kč a podíl EU ve výši 5 716,16 tis. Kč).
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V roce 2011 čerpání prostředků činilo 15 108,61 tis. Kč (v tom podíl ze státního rozpočtu ve výši
2 266,39 tis. Kč a podíl EU ve výši 12 842,22 tis. Kč).
2.10.4 Operační program Životní prostředí a Přeshraniční spolupráce
V roce 2015 nebyl schválený rozpočet OP ŽP stanoven. Rozpočet po změnách dosahoval
výše 1 861,56 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 1 372,08 tis. Kč. Jednalo se
v plné míře o podíl krytý prostředky EU.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-25 407/2015/1402 ze dne 11.6.2015 byly do kapitoly
MŠMT převedeny finanční prostředky ve výši 1 322,50 tis. Kč určené na projekt „Revitalizace
zahrady Výchovného ústavu a dětského domova se školou Žlutice“. Na akci byly v roce 2015
použity finanční prostředky ve výši 833,02 tis. Kč.
K další změně rozpočtu OP ŽP v kapitole MŠMT došlo prostřednictvím rozpočtového
opatření č.j.: MF-39 462/2015/1402 ze dne 17.9.2015, kdy byl rozpočet kapitoly navýšen
o částku 539,06 tis. Kč určenou na realizaci projektu „Přírodní zahrada MŠ pro sluchově
postižené“. Tyto finanční prostředky byly v celé výši poskytnuty příjemci – příspěvkové
organizaci zřizované MŠMT - SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci.
V rámci OP PS byl v roce 2015 vykázán v důsledku metodické změny nulový rozpočet
po změnách, konečný rozpočet i skutečnost. V roce 2015 bylo na základě pokynu MF
přistoupeno k rozpočtování finančních prostředků s nástrojem pouze v případě, kdy je v kapitole
rozpočtován i podíl krytý příjmem ze zahraničí, což výdaje realizované v minulých letech
v rámci OP PS nesplňovaly, v roce 2015 se tak staly součástí běžných dotací určených VVŠ.
Skutečné čerpání roku 2014 bylo u OP PS vykázáno ve výši 210,00 tis. Kč, prostředky OP ŽP
byly čerpány ve výši 12 272,48 tis. Kč.
Skutečné čerpání roku 2013 bylo u OP Přeshraniční spolupráce vykázáno ve výši 210,00 tis.
Kč, prostředky OP Životní prostředí čerpány nebyly.
2.10.5 Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl schválen Evropskou
komisí dne 13.5.2015. Schválení OP VVV předcházela celá řada složitých a náročných jednání.
Hlavním důvodem je skutečnost, že tento operační program je multifondový. Zatímco
z Evropského sociálního fondu (ESF) budou financovány neinvestiční aktivity, z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) naopak investiční aktivity. MŠMT je řídícím orgánem OP
VVV.
OP VVV se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských
až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy
z období 2007 – 2013 v gesci MŠMT, tedy na Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na
vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu
a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku
v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který
kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání
budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího
systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:
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 Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.
 Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.
 Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.
OP VVV bude realizován prostřednictvím následujících 3 prioritních os:
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení
špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu,
zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků
Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) –
zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním
strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory
výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění
a otevřenost vzdělávání na vysokých školách
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj
strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích
a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy
včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
V roce 2015 bylo vyhlášeno již 8 výzev napříč prioritními osami a to včetně výzvy
zaměřené na fázované projekty. Finanční prostředky byly čerpány téměř výhradně na platy,
ostatní osobní náklady a související výdaje za měsíc prosinec 2015. Financování projektů
příjemců v roce 2015 nebylo započato.
V roce 2015 nebyl schválený rozpočet stanoven. Rozpočet po změnách činil 3 575 767,43
tis. Kč (v tom SR podíl 984 750,74 tis. Kč a EU podíl 2 591 016,69 tis. Kč), skutečnost dosáhla
výše 25 091,41 tis. Kč, v tom 4 733,33 tis. Kč prostředky státního rozpočtu a 20 358,08 tis. Kč
kryto příjmem z EU. Čerpání rozpočtu na 0,70 %.
2.10.6 Komunitární program EUROSTARS
Jedná se o program přijatý Rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady dne 9.7.2008
s označením 743/2008/CE. Tento program vychází z aplikace článku 169 Evropské smlouvy
na podporu malých a středních podniků.
Program EUROSTARS je zaměřen na evropskou spolupráci malých a středních podniků,
které mimo podnikatelskou činnost (např. výrobní nebo servisní) provádějí také vlastní výzkum
a vývoj.
Do EUROSTARS je zapojeno celkem 33 členských zemí programu EUREKA včetně
ČR, která byla jednou ze zakládajících zemí programu.
Program je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení
se podílejí čeští řešitelé. Účast v projektech je podmíněna veřejnou soutěží, v níž byl uchazeč
vybrán mezinárodním poskytovatelem v souladu s mezinárodními pravidly programu
EUROSTARS.
Příjemcem dotace může být jakýkoliv typ organizace – právní subjekt (malý nebo střední
podnik, vysoká škola, výzkumná organizace, velký podnik). Musí splňovat podmínky
stanovené Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
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Schválený rozpočet a shodně i rozpočet po změnách dosahoval v roce 2015 výše
10 000,00 tis. Kč (podíl SR 10 000,00 tis. Kč, podíl zahraničních prostředků nebyl stanoven),
konečný rozpočet činil 37 641,35 tis. Kč (podíl SR 24 825,50 tis. Kč, podíl zahraničních
prostředků 12 815,85 tis. Kč). Skutečnost byla vykázána ve výši 19 644,00 tis. Kč (podíl SR
14 733,00 tis. Kč, podíl zahraničních prostředků 4 911,00 tis. Kč), z toho finanční prostředky
ve výši 14 733,00 tis. Kč čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů a 4 911,00 tis. Kč
z rezervního fondu. Čerpání rozpočtu na 196,44 % (52,19 % konečného rozpočtu). Meziroční
index 2015/2014 činil 101,38.
V roce 2015 bylo započato označování prostředků přijatých na program EUROSTARS
do rezervního fondu od sekretariátu EUREKA jako podíl spolufinancování ze zahraničí.
V letech 2013 a 2014 byly tyto finanční prostředky považovány za podíl státního rozpočtu. Tato
skutečnost se projevuje i v čerpání prostředků v jednotlivých letech.
Skutečnost v roce 2014 byla vykázána ve výši 19 376,00 tis. Kč, čerpání rozpočtu na 124,95 %.
Jednalo se v plné míře o podíl státního rozpočtu, meziroční index 2014/2013 činil 91,67.
Skutečnost v roce 2013 byla vykázána ve výši 21 136,00 tis. Kč, čerpání rozpočtu na 91,74 %.
Jednalo se v plné míře o podíl státního rozpočtu, meziroční index 2013/2012 činil 32,87.
Skutečnost v roce 2012 byla vykázána ve výši 64 307,00 tis. Kč, z toho 15,00 tis. Kč čerpáno
z prostředků ze zahraničí (čerpání RF), čerpání rozpočtu na 92,68 %, meziroční index
2012/2011 činil 155,93.
Skutečnost v roce 2011 byla vykázána ve výši 41 241,00 tis. Kč, čerpání rozpočtu na 80,62 %.
Jednalo se v plné míře o výdaje státního rozpočtu, meziroční index 2011/2010 činil 94,62.
2.10.7 Komunitární programy ostatní
V rámci komunitárních programů byly ve schváleném rozpočtu MŠMT zajištěny podíly
SR na realizaci programů:


Erasmus+ je program zaměřený na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi
vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly
zárukou světové kvality. Program Erasmus+ v sobě integruje následující programy:
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, studijní návštěvy pro experty ve
vzdělávání, Průřezový program, program Jean Monet, Mládež v akci a Erasmus Mundus
s rozpočtem 36 988,00 tis. Kč.



Study in je program související s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast
vysokých škol a počítá se spoluprací s DZS při propagaci vysokých škol v zahraničí.
Program Study in zahrnuje programy Bologna Experts a Tempus s rozpočtem 1 186,00
tis. Kč.



Euroguidance je zaměřený na sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Jeho
cílem je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 32 evropských
zemích s rozpočtem 2 200,00 tis. Kč.



Eurodesk je evropská informační síť, která působí ve 30 evropských zemích. Umožňuje
mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským
informacím, týkajícím se:


evropských programů pro mladé lidi a pracovníky s mládeží,



aktivit v zahraničí - studium, práce, cestování, ubytování, dobrovolnictví,
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kontaktu na zahraniční organizace,



obecných informací o EU.

s rozpočtem 1 170,00 tis. Kč.
Schválený rozpočet roku 2015 tak činil 41 544,00 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo
rozpočtovými opatřeními k výraznému snížení tohoto ukazatele. Ze strany MF bylo
rozhodnuto, že nástroj bude uváděn v rozpočtových prostředcích pouze v případě, kdy
poskytovatel bude disponovat jak podílem SR, tak i částí krytou příjmy ze zahraničí. Tuto
podmínku uvedené programy nesplňují, MŠMT ve svém rozpočtu mělo pouze SR podíly
uvedených programů, proto byly prostřednictvím rozpočtových opatření veškeré finanční
prostředky převedeny do základního rozpočtu bez použití nástrojového členění. Rozpočet po
změnách i skutečnost tak byly vykázány v nulové výši. Prostředky byly zřizovaným
organizacím poskytnuty formou běžného příspěvku ze státního rozpočtu.
Požadavku rozpočtovaného zahraničního podílu vyhověl pouze projekt IMPULS
(Erasmus+), který je zaměřen na využívání výsledků učení jako nástroje pro kvalitnější výuku
na vysokých školách a předpokladu pro zavedení Kvalifikačního rámce vysokoškolského
vzdělávání, část projektu je také zaměřena na výsledky učení v kontextu mezinárodních
studijních mobilit. Rozpočet po změnách činil 140,00 tis. Kč, konečný rozpočet 756,80 tis. Kč
a čerpány byly finanční prostředky ve výši 129,60 tis. Kč (pouze prostředky spolufinancované
ze zahraničí, uvolněné z rezervního fondu) což odpovídá 92,57 % rozpočtu a 17,12 % rozpočtu
po změnách.
Skutečnost za rok 2014 činila 41 853,62 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 100,09 %.
2.10.8 Twinning Out
V rámci programu Twinning Out je realizován projekt eTwinning. Realizaci zajišťuje
agentura NAEP při DZS. eTwinning je zaměřen na podporu on-line spolupráce žáků i učitelů
mateřských, základních a středních škol v rámci EU.
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 1 918,00 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo
rozpočtovým opatřeními k úplnému vynulování tohoto ukazatele. Ze strany MF bylo
rozhodnuto, že nástroj bude uváděn v rozpočtových prostředcích pouze v případě, kdy
poskytovatel bude disponovat jak podílem SR, tak i částí krytou příjmy ze zahraničí. Tuto
podmínku Twinning v rámci MŠMT nesplňoval, v rozpočtu byl zajištěn pouze SR podíl.
Rozpočet po změnách i skutečnost tak byly vykázány v nulové výši. Prostředky byly
poskytnuty formou běžného příspěvku ze státního rozpočtu.
Skutečnost za rok 2014 činila 1 700,00 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 100,00 %.
Skutečnost za rok 2013 činila 1 700,00 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 100,00 %.

2.11 Výdaje na společné projekty z části financované z ostatních
zahraničních programů – finanční mechanizmy
V rámci finančních mechanizmů je realizován program EHP/Norsko a program
Švýcarsko – české spolupráce.
Program spolupráce EHP/Norsko
Jedná se o program založený třemi nečlenskými státy EU – Islandem, Knížectvím
Lichtenštejnsko a Norským královstvím. V rámci fáze 2009 - 2014 se v kapitole 333 MŠMT
realizuje program CZ07 - Program EHP na spolupráci škol a stipendia a dále program CZ 09
Česko-norský výzkumný program.
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V roce 2014 byla započata realizace obou programů.
Program CZ07 Fond spolupráce škol usiluje o vytvoření vhodných podmínek
pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými
osobami působícími v oblasti vzdělávání. Program podporuje tři typy aktivit:




Projekty mobilit a stáže
Projekty institucionální spolupráce
Přípravné návštěvy

V programu je zapojen jako zprostředkovatel spolu s MŠMT i DZS (PO zřizovaná
MŠMT), této organizaci bylo v roce 2015 poskytnuto celkem 47 904,67 tis. Kč.
Cílem programu CZ09 Česko-norský výzkumný program je zvýšit
vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybraných oblastech
a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřednictvím
bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje. Výzva k předkládání návrhů projektů v Česko-norském
výzkumném programu byla vyhlášena v listopadu 2013. Podporované projekty byly zahájeny
roku 2014. V rámci tohoto programu bylo čerpáno v roce 2015 celkem 165 419,56 tis. Kč.
Schválený rozpočet pro rok 2015 činil 133 142,53 tis. Kč v členění: prostředky ze SR
35 313,81 tis. Kč a prostředky kryté příjmem z ostatních zahraničních programů
97 828,72 tis. Kč, rozpočet po změnách dosahoval výše 133 142,53 tis. Kč v tom prostředky
SR 35 313,81 tis. Kč, prostředky kryté příjmem ze zahraničí 97 828,72 tis. Kč. Konečný
rozpočet činil 318 909,73 tis. Kč v členění: prostředky ze SR 89 562,51 tis. Kč a kryté příjmem
z prostředků ostatních zahraničních programů 229 347,22 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo
výše 213 324,22 tis. Kč v členění: prostředky ze SR 57 566,22 tis. Kč a kryté příjmem
z prostředků ostatních zahraničních programů 155 758,01 tis. Kč, což odpovídá 160,22 %
rozpočtu (66,89 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2015/2014 činil 176,02 (zejména
v důsledku rostoucího počtu financovaných projektů). Nároky z nespotřebovaných výdajů byly
čerpány ve výši 179 291,23 tis. Kč.
Skutečnost roku 2014 činila 121 190,21 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 30 017,19 tis. Kč
a kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 91 173,03 tis. Kč), plnění 111,70
%. Meziroční index 2014/2013 činil 2 051,34.
Skutečnost roku 2013 činila 5 907,86 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 684,72 tis. Kč a kryté
příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 5 223,15 tis. Kč), plnění 4,80 %.
Meziroční index 2013/2012 činil 649,93.
Skutečnost roku 2012 činila 909,00 tis. Kč (kryto příjmem z finančních mechanizmů), plnění
3,54 %. Meziroční index 2012/2011 činil 196,75.
Skutečnost roku 2011 činila 462,00 tis. Kč, v tom 192,00 tis. Kč ze státního rozpočtu, 270,00 Kč
kryto příjmem z finančních mechanizmů, plnění 3,44 %. Meziroční index 2011/2010 činil 7,27.
Program švýcarsko-české spolupráce
V roce 2009 byla zahájena na MŠMT realizace programu švýcarsko-české spolupráce.
Program je vymezen na období 2009 - 2016 a jeho cílem je snížení sociálních a ekonomických
nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování
spolupráce ve vědě mezi 8 členskými státy EU (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Švýcarskem.
V gesci MŠMT je v rámci tohoto programu zajišťován Fond na stipendia - Program
SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU
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and Switzerland). Program je zaměřen na vědecká stipendia pro doktorandy či začínající
výzkumníky a jejich školitele.
Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 270,00 tis. Kč, rozpočet po změnách
i skutečné čerpání bylo vykázáno v nulové výši. Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí MF má být
nástroj používán pouze v případě prostředků zahraničních programů, u kterých je rozpočtován
v kapitole jak podíl SR, tak podíl krytý příjmem ze zahraničního programu, byl prostřednictvím
rozpočtového opatření v závěru roku tento ukazatel vynulován. Prostředky byly poskytnuty
formou běžného příspěvku ze státního rozpočtu.
Skutečnost roku 2014 činila 270 tis. Kč, meziroční index 2014/2013 činil 100,00.
Skutečnost roku 2013 činila 270 tis. Kč, meziroční index 2013/2012 činil 100,00.
Skutečnost roku 2012 činila 270 tis. Kč, meziroční index 2012/2011 činil 108,00.
Skutečnost roku 2011 činila 250 tis. Kč, meziroční index 2011/2010 činil 100,00.

2.12 Program integrace příslušníků romské komunity
Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši 19 873,00 tis. Kč, rozpočet
po změnách a konečný rozpočet činily shodně 19 389,20 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána
ve výši 16 441,65 tis. Kč, plnění 84,80 %, meziroční index 2015/2014 činil 97,65.
Prostřednictvím krajů a obcí bylo poskytnuto 3 729,32 tis. Kč. Nefinančním
podnikatelským subjektům byla převedena celková částka 657,05 tis. Kč, obecně prospěšným
společnostem 2 430,20 tis. Kč, spolkům (občanským sdružením) a ostatním neziskovým
organizacím 6 733,96 tis. Kč, církevním a náboženským společnostem 2 808,94 tis. Kč, částka
67,18 tis. Kč byla přidělena přímo řízeným organizacím.
Skutečnost roku 2014 činila 16 837,60 tis. Kč, plnění 84,97 %, meziroční index 2014/2013 činil
108,96.
Skutečnost roku 2013 činila 15 452,31 tis. Kč, plnění 77,94 %, meziroční index 2013/2012 činil
70,13.
Skutečnost roku 2012 činila 22 034,39 tis. Kč, plnění 111,01 %, meziroční index 2012/2011
činil 111,11.
Skutečnost roku 2011 činila 19 830,27 tis. Kč, plnění 91,29 %, meziroční index 2011/2010 činil
89,86.
V programu Integrace příslušníků romské komunity jsou financovány následující projekty:


Program podpory sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů
vyšších odborných škol

V tomto programu byly poskytovány dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost
střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na zajištění finanční
a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších
odborných školách a konzervatořích, jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo
vyšším odborným vzděláváním finanční potíže.
Dotace v tomto programu byla poskytnuta právnickým osobám na:
a) náklady na činnost zařízení školního stravování a školského ubytovacího zařízení,
jehož činnost tato právnická osoba vykonává, uvedené v § 160 odst. 1 písm. c)
školského zákona, bez ohledu na právní postavení zřizovatele právnické osoby, a
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to do výše úplaty za školské služby, kterou právnická osoba žákovi/studentovi
prominula, nebo do částky, o níž právnická osoba úplatu za školské služby
žákovi/studentovi snížila,
b) úhradu úplaty nebo části úplaty za školní stravování a školní ubytování,
které právnická osoba žákovi/studentovi zajišťuje podle § 122 odst. 3 školského
zákona jiné právnické osobě,
c) úhradu nákladů žáka/studenta na cestovné v prostředcích hromadné dopravy
při dojíždění žáka mimo obec, v níž má žák/student místo trvalého pobytu,
v souvislosti se vzděláváním v dané škole. Příspěvek se netýká úhrady nákladů
na městskou hromadnou dopravu v rámci obce, ani na dopravu osobním
automobilem,
d) úhradu školních potřeb (např. sešitů) a učebních materiálů (např. odborné
literatury), cvičebního úboru v přiměřené ceně, pracovních oděvů, pomůcek
potřebných k praktickému vyučování nebo odborné praxi. Dotace se neposkytuje
na učebnice (§ 27 odst. 5 školského zákona).
Program je vyhlášen vždy dvakrát ročně. V období leden – červen bylo podpořeno 517
žáků. V období září – prosinec bylo podpořeno 506 žáků. Dotace na jednoho žáka činí 4 – 8 tis.
Kč na jedno období. Pro žáky vyšších ročníků je stanovena vyšší podpora.
Nejvíce podpořených žáků je v Ústeckém kraji, následuje Karlovarský
a Moravskoslezský kraj. V Plzeňském kraji nebyla uplatněna žádná žádost o tento typ dotace.
Hlavní přínos programu lze spatřovat v:





podpoře studia sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a konzervatoří a studentů vyšších odborných škol,



předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání sociálně znevýhodněných
romských žáků a studentů,



materiální podpoře sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol.

Program na podporu integrace romské komunity

Program je vyhlašován na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb. a dle úkolů pro MŠMT
uvedených ve strategických dokumentech v oblasti vzdělávání romské menšiny (Usnesení
vlády č. 206 ze dne 15. 3. 2010 k návrhu připravované fáze Národního akčního plánu
inkluzívního vzdělávání – NAPIV; Usnesení vlády č. 750 ze dne 12.10.2011, kterým vláda ČR
uložila MŠMT nadále podporovat inkluzi Romů a naplňovat Akční plán Dekády romské
inkluze 2005 – 2015; Usnesení vlády č. 699 ze dne 21.9.2011, o Strategii boje proti sociálnímu
vyloučení na období 2011 až 2015; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky na období 2011 – 2015; Akční plán MŠMT k výkonu rozsudku
D. H. a ostatní proti České republice).
Podporovanými tématy v rámci programu jsou:
a) předškolní příprava - podpora včasné péče o děti ze socio-kulturně
znevýhodňujícího prostředí a jejich příprava v mateřských školách je nejvyšší
z priorit v oblasti integrace romské komunity,
b) podpora aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce rodin a školy při
vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného prostředí, včetně aktivit v jazykové
komunikaci romské menšiny,
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c) podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole - cílem vyhlášení
tematického okruhu je přispět k vyrovnávání vzdělávacích šancí žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu,
d) volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich
sociální vyloučení a kulturní odlišnost.
V roce 2015 byly podpořeny zejména vzdělávací aktivity pro předškolní děti a jejich
rodiče nebo poradenství romským rodinám. Podpořeno bylo celkem 54 projektů v celkové výši
13 660,00 tis. Kč.

2.13 Výdaje na odstraňování následků živelních katastrof
V rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2015 nebyl stanoven závazný ukazatel „Výdaje
na odstraňování škod způsobených povodněmi“.
Žádné výdaje k těmto účelům nebyly v roce 2015 realizovány.
V roce 2014 nebyly realizovány žádné výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.
V roce 2013 bylo na zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu 2013 převedeno krajům
a obcím celkem 7 547,22 tis. Kč
V letech 2011 a 2012 nebyly poskytnuty k tomuto účelu žádné finanční prostředky.

2.14 Mezinárodní konference a další odborné akce
Schválený rozpočet na rok 2015 činil 2 913,89 tis. Kč, rozpočet po změnách a stejně tak
konečný rozpočet činil 4 488,84 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 4 293,12 Kč, plnění 95,64 %.
Meziroční index 2015/2014 činil 386,98.
Z prostředků kapitoly 333 MŠMT byly realizovány v roce 2015 následující akce:
Konference, které byly realizovány prostřednictvím OPŘO (NPMJAK, NTK, DZS, NÚV,
NIDV) v celkovém objemu 2 800,83 tis. Kč.
 Mezinárodní konference „Výchova a vzdělávání v poutech totalitního myšlení“,
 Mezinárodní seminář ke zpřístupňování šedé literatury,
 Mezinárodní seminář pro učitele „Výuka o Holocaustu“,
 Konference „Směřování péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy“,
 Mezinárodní konference na podporu vícejazyčnosti.
 Mezinárodní seminář pro zástupce zemí V4 a Východního partnerství
Na jednání zástupců zapojených do TIMSS 2015, realizované ČŠI, bylo použito 258,00
tis. Kč.
U dalších konferencí bylo realizátorem přímo MŠMT, tyto konference představovaly
celkové výdaje ve výši 1 234,29 tis. Kč. Jednalo se o následující konference:


7. Pražské fórum



CEEPUS



Nejvyšší rada Evropských škol
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Skutečnost roku 2014 činila 1 109,40 tis. Kč, plnění 53,10 %. Meziroční index 2014/2013 činil
37,40.
Skutečnost roku 2013 činila 2 966,16 tis. Kč, plnění 70,79 %. Meziroční index 2013/2012 činil
80,28.
Skutečnost roku 2012 činila 3 694,89 tis. Kč, plnění 108,74 %. Meziroční index 2012/2011 činil
99,41.
Skutečnost roku 2011 činila 3 716,69 tis. Kč, plnění 105,89 %. Meziroční index 2011/2010 činil
123,39.

2.15 Integrace cizinců a výuka českého jazyka pro azylanty
Na projekty integrace cizinců a výuky českého jazyka pro azylanty byl pro rok 2015
stanoven rozpočet ve výši 1 850,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách a shodně i konečný rozpočet
činil 8 215,00 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 7 877,22 tis. Kč, plnění na 95,89 %,
meziroční index 2015/2014 činil 105,37.
V rámci programu integrace cizinců jsou realizované projekty zaměřeny na podporu
výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti a mládež-cizince z tzv. třetích zemí v podobě
pořádání kurzů a doučování českému jazyku jako druhému jazyku; získání jazykových znalostí
cizinců-dětí a mládeže jako prostředek k nabytí kompetencí, zejména kompetence
komunikativní, která je klíčová pro jejich integraci; vytváření nových forem
a metod výuky českého jazyka jako druhého jazyka; zvyšování kompetencí v práci s žákycizinci pro pedagogické pracovníky všech stupňů škol bez ohledu na druh odbornosti
vyučovaného předmětu; tvorba a realizace moderních učebnic, slovníků, vyučovacích pomůcek
a metodických příruček s přihlédnutím k aktuálním potřebám efektivního vzdělávání v českém
jazyce jako druhém jazyce.
Dále mohly být projekty zaměřené na podporu interkulturní výchovy dětí a mládeže,
cizinců z třetích zemí, např. projekty lokálního, regionálního a celorepublikového
a mezinárodního charakteru zacílené na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit dětí
a mládeže, projekty zaměřené na prevenci rasismu a xenofobie, zprostředkování reflexe kultury
a kulturních rozdílů ve formách přizpůsobených věku a individuálním zvláštnostem
jednotlivců, posilování vědomí obecně lidské sounáležitosti a úcty, společné kulturní
a sportovní akce pro děti a mládež s účastí žáků-cizinců a popř. i jejich rodičů, projekty
zaměřené na identifikaci, implementaci a ověřování metod, forem a prostředků výchovné
činnosti pedagogického pracovníka v interkulturním prostředí, vedoucích ke zlepšování
výsledků resp. jejich kompetencí a zkušeností se žáky-cizinci a na tvorbu učebních pomůcek
pro oblast interkulturního vzdělávání.
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-8 717/2015-1402 ze dne 1.4.2015 byl rozpočet MŠMT
navýšen o částku 3 665,00 tis. Kč určenou na podporu integrace cizinců. Prostředky byly
využity převážně v rámci dotačního programu, nedočerpáno zůstalo 87,19 tis. Kč, které jsou
součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.
Skutečnost roku 2014 činila 7 476,10 tis. Kč, plnění na 90,51 %, meziroční index 2014/2013
činil 114,10.
Skutečnost roku 2013 činila 6 552,16 tis. Kč, plnění na 93,04 %, meziroční index 2013/2012
činil 107,67.
Skutečnost roku 2012 činila 6 085,33 tis. Kč, plnění na 100,58 %, meziroční index 2012/2011
činil 178,39.
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Skutečnost roku 2011 činila 3 411,26 tis. Kč, plnění na 152,15 %, meziroční index 2011/2010
činil 56,43.

2.16 Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy
Na projekty podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovu byl rozpočet pro rok 2015 stanoven ve výši 15 029,00 tis. Kč. V průběhu roku byl
rozpočet rozpočtovým opatřením MF-18 169/2015/1402 ze dne 29.4.2015 snížen o 2 000,00
tis. Kč ve prospěch Ministerstva kultury (vzdělávání učitelů na téma holocaustu). Rozpočet
po změnách a konečný rozpočet činily shodně 13 029,00 tis. Kč, skutečnost činila 12 923,22
tis. Kč, plnění na 99,19 %, meziroční index 2015/2014 činil 97,91.
Skutečnost roku 2014 činila 13 198,50 tis. Kč, plnění na 99,96 %, meziroční index 2014/2013
činil 101,01.
Skutečnost roku 2013 činila 13 067,00 tis. Kč, plnění na 99,96 %, meziroční index 2013/2012
činil 102,17.
Skutečnost roku 2012 činila 12 789,23 tis. Kč, plnění na 100,75 %, meziroční index 2012/2011
činil 89,50.
Skutečnost roku 2011 činila 14 289,00 tis. Kč, plnění na 99,07 %, meziroční index 2011/2010
činil 89,20.
V Dotačním programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce
2015 bylo podpořeno 63 projektů z celkem doručených 86 žádostí. V modulu 1 - podpora
vzdělávání v jazycích národnostních menšin bylo podáno 33 projektů a 53 projektů bylo podáno
v modulu 2 - podpora multikulturní výchovy. Poměr podpořených projektů byl 27 projektů
v modulu 1 a 36 projektů v modulu 2.
Projekty byly zaměřeny na jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních
menšin, na vzdělávací aktivity pro děti a mládež v jazycích národnostních menšin, multikulturní
výchovu se zaměřením na vzdělávací aktivity pro děti a mládež, příslušníky národnostních
menšin, na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti a mládež
a pro pedagogické pracovníky, které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti,
rasismu, antisemitismu, včetně integračních a multikulturních projektů.
Na kraje a obce byly v roce 2015 převedeny finanční prostředky ve výši 2 146,00 tis. Kč.
Obecně prospěšným společnostem byla převedena částka ve výši 2 055,00 tis. Kč, spolkům
(občanským sdružením) ve výši 7 388,77 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty také církevním
a náboženským společnostem, a to ve výši 440,00 tis. Kč, veřejným vysokým školám 327,00
tis. Kč, PC ČT 328,45 tis. Kč, a jiné neziskové organizaci (Židovské muzeum v Praze) 238,00
tis. Kč.

2.17 Zahraniční aktivity


Vlastní úřad MŠMT

Zahraniční pracovní cesty byly v roce 2015 realizovány v rámci plnění závazků
vyplývajících ze smluv, jimiž je Česká republika (MŠMT) vázána a v souvislosti s úsilím
resortu o aktivní účast ČR v procesu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu,
mládeže a sportu.
Celkový rozpočet po změnách pro zahraniční pracovní cesty činil 11 949,13 tis. Kč.
Skutečné čerpání výdajů na zahraniční pracovní cesty ze zdrojů vlastního úřadu ministerstva
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dosáhlo v roce 2015 výše 8 342,83 tis. Kč, z toho 6 851,45 tis. Kč bylo použito na pracovní
cesty zaměstnanců MŠMT a výdaje za pracovní cesty cizích zaměstnanců ve službách MŠMT
činily 1 1491,38 tis. Kč. Mimo výše uvedených byly další finanční prostředky vynaloženy
rovněž na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců hrazených z operačních programů.
Finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity ve výši 45 887,67 tis. Kč byly použity
na:
 úhradu členských příspěvků a vkladů mezinárodním organizacím (mimo organizace
výzkumu a vývoje) – např. Evropskému středisku pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci,
INQAAHE, ENQA, Evropskému fondu mládeže, WADA, FICE, Evropské agentuře
pro speciální vzdělávání, EFNIL, IMHE, IEA a dalším v celkové výši 5 315,03 tis. Kč,


úhradu
zahraničních
aktivit
MŠMT
realizovaných
prostřednictvím
– „Účast České republiky v síti EUN“ v celkové výši 729,00 tis. Kč,



ostatní zahraniční aktivity v celkové výši 39 543,64 tis. Kč. Jedná se například
o náklady na studium zahraničních studentů přijímaných ke krátkodobým pobytům
na VVŠ v ČR (12 360,50 tis. Kč), AKTION Česká republika – Rakousko – program
spolupráce ve vědě a vzdělávání (4 018,90 tis. Kč) nebo na letní školy slovanských studií
(10 100,40 tis. Kč).



Peněžní dar pro Komenského školu ve Vídni ve výši 300,00 tis. Kč. Prostředky byly
poskytnuty na základě usnesení vlády ČR č. 969 ze dne 24.11.2015 o finanční podpoře
Komenského školy ve Vídni v letech 2015 až 2017.

DZS

Na zvláštním účtu MŠMT vedeném u UniCredit Bank, ze kterého jsou prostřednictvím
platebních karet uskutečňovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami, byl
k 31.12.2015 vykázán nulový zůstatek.
Tabulka č. 25 Členění zahraničních pracovních cest a ostatních zahraničních aktivit
v tis. Kč

Organizace
Úřad
ministerstva
VVŠ
PŘO
OPŘO
ČŠI
VSC
Celkem

Zahraniční pracovní cesty v r. 2015
z rozpočtu
z ostatních
kapitoly
celkem
zdrojů
333
6 851
450 250
4 548
2 607
1 263
7 662
473 182

0
347 257
2 379
85
0
0
349 721

6 851
797 507
6 928
2 692
1 263
7 662
822 903

Ostatní zahraniční aktivity v r. 2015
z rozpočtu
z ostatních
kapitoly
celkem
zdrojů
333
45 888
364 697
754
0
373
0
411 712

742 181
0
0
0
0
742 181

45 888
1 106 878
754
0
373
0
1 153 892

Zahraniční
aktivity
celkem
52 739
1 904 385
7 681
2 692
1 636
7 662
1 976 796

*V ostatních zdrojích jsou uvedeny finanční prostředky od zahraničních organizací, ÚSC a z darů



Veřejné vysoké školy

Zahraniční pracovní cesty zahrnují služební cesty pracovníků na partnerských institucích
v zahraničí, služební cesty v rámci mezinárodních programů a služební cesty na mezinárodní
konference, speciální kurzy, semináře a školení. Tyto cesty byly velkým přínosem pro rozšíření
vědomostí akademických pracovníků, pro získání zkušeností s novými studijními metodami,
pro rozšíření mezinárodních vztahů a pro dobré prezentace akademických a vědeckých
pracovníků v zahraničí. Tyto zahraniční zkušenosti daly možnost zkvalitnit výuku zejména
v nových programech vyučovaných v cizím jazyce, vyjednat spolupráci při pořádání různých
mezinárodních festivalů a konferencí a připravit pracovníky k vedení seminářů a přednášek
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v ČR i v zahraničí. Kromě zahraničních pracovních cest se také uskutečňovala řada
krátkodobých i dlouhodobých pobytů. Krátkodobé pobyty byly zaměřeny hlavně na získání
nových znalostí a kontaktů se zahraničními partnery. Jedná se o seznámení s výukou na
zahraniční škole, navázání profesních a uměleckých kontaktů, možnost porovnání vlastních
studijních výsledků. Studenti doktorských studijních programů se každoročně zúčastňují
zahraničních konferencí a sympozií, kde prezentují vědecké výsledky, získané v rámci studia.
Na financování zahraničních cest se významně podílely projekty a dotace ze státního rozpočtu.
V roce 2015 bylo čerpáno celkem 797 506,76 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 450 249,66
tis. Kč.
Zahraniční aktivity se realizovaly především v rámci různých grantů nebo mezinárodních
programů, prostřednictvím partnerských smluv se zahraničními univerzitami, jako součást kvót
a konkurzů nebo na základě individuálních kontaktů. V roce 2014 bylo na zahraniční aktivity
mimo výše zmíněné zahraniční pracovní cesty čerpáno 1 904 385 tis. Kč, z toho ze státního
rozpočtu 364 697,32 tis. Kč.


ČŠI, VSC

Česká školní inspekce - finanční prostředky čerpané na zahraniční pracovní cesty
dosáhly výše 1 263,12 tis Kč. Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty pracovníků ČŠI
vyplývají z členství České republiky v mezinárodních institucích, jakými jsou Evropská unie,
Rada Evropy nebo OECD. Zástupci ČSI se pravidelně účastní jednání řídicích rad projektů
mezinárodní spolupráce nebo mezinárodních šetření, mezi které v rámci OECD patří PISA,
TALIS, ECEC, v rámci Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) potom
TIMSS, PIRLS, ICILS a ECES.
Česká školní inspekce vysílá svého zástupce také na jednání řídicího orgánu
Direktorátu pro vzdělávání OECD, konkrétně do Řídicí rady Centra pro inovace ve vzdělávání
(GB CERI – Governing Board of Centre for Educational Research and Innovation). Zástupce
ČŠI se také pravidelně účastní seminářů a konferencí organizovaných Evropskou unií
(zpravidla předsedajícím státem) a Radou Evropy. Zároveň má Česká školní inspekce dvě
inspektorky Evropských škol, a to v předškolním a primárním cyklu a v sekundárním cyklu
Evropských škol. Inspektorky se mimo jiné podílí na tvorbě kurikula EŠ a v roce 2015 úspěšně
zajišťovaly úkoly související s předsednictvím České republiky v Nejvyšší radě Evropských
škol.
Zahraniční aktivity ČŠI jsou součástí jejích základních programových dokumentů
a efektivita jejich výdajů je umocněna tím, že veškeré informace a poznatky, které zástupci ČŠI
v zahraničí získávají, důsledně předávají celému vzdělávacímu sektoru České republiky,
zejména pak MŠMT, zřizovatelům škol a školských zařízení, rezortním odborným asociacím,
ale také institucím veřejné správy, tvůrcům vzdělávacích politik a odborné veřejnosti.
VSC zajišťovalo zejména zahraniční sportovní přípravy členů, výcvikové tábory
a světové soutěže. VSC úzce spolupracuje se sportovními svazy i s jednotlivými sportovními
oddíly. Na zahraniční pracovní cesty byla použita částka ve výši 7 662,16,00 tis. Kč. Oddíly,
svazy či samotní sportovci se často spolupodílí na úhradě nákladů na jednotlivé akce.


OPŘO

Zahraniční pracovní cesty byly realizovány podle plánu činnosti. K jejich úhradě byly
využívány i ostatní finanční zdroje mimo státní rozpočet. Výdaje činily 6 927,55 tis. Kč, v tom
4 548,43 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 333 a 2 379,12 tis. Kč z ostatních zdrojů.
Témata zahraničních cest se týkala různých programů a mezinárodních konferencí, např.
Konvent NAGC, NetWBL, ECVET, AKTION ČR, EPALE, CEEPUS, NAFSA, Erasmus+,
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mezinárodní soutěž EUCYS, konference WCGTC, Eurydice, sympozium WADA, LLP či
3. setkání českých škol v Itálii.
Finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity ve výši 753,59 tis. Kč představovaly
zejména výdaje na členské příspěvky mezinárodním organizacím (např. IATUL, ISSN, LIBER,
ENYC, EAICY) nebo na provedení zahraniční dopingové kontroly českých sportovců v Žilině.


PŘO

Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny zejména za účelem získání informací
a zkušeností ze zahraničních zařízení obdobného charakteru a dle možností i prohloubení
jazykových znalostí. Výdaje v souhrnné výši 2 692,30 tis. Kč vykázalo 15 PŘO. Z rozpočtu
kapitoly MŠMT bylo hrazeno 2 607,46 tis. Kč, z ostatních zdrojů 84,84 tis. Kč.
Uskutečnily se výjezdy v rámci programu Comenius do Turecka, Maďarska a Itálie,
v rámci výzvy 56 OP VK, mezinárodní konference KŘIŽOVATKY VII či
psychoterapeutického výcviku MOVISA.

2.18 Zálohové platby
V roce 2015 se uskutečnily pouze běžné zálohové platby na dodávky elektřiny, plynu,
vody a tepla. Zálohové platby příspěvkových organizací již nejsou v souladu s legislativou
vykazovány.

2.19 Výdaje kapitoly plynoucí z koncesních smluv
V kapitole 333 MŠMT nebyly realizovány žádné výdaje plynoucí z koncesních smluv.

2.20 Výdaje kapitoly plynoucí z veřejných zakázek s hodnotou plnění
přesahující 300 mil. Kč
V kapitole 333 MŠMT nebyly realizovány žádné výdaje plynoucí z veřejných zakázek
s hodnotou plnění přesahující 300 mil. Kč.
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Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2015

3

3.1 Výsledky externích kontrol
V roce 2015 provedly na MŠMT kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“),
Ministerstvo financí (dále jen „MF“), Evropská komise (dále jen „EK“), Evropský úřad pro boj
proti podvodům (dále jen „OLAF“), Evropský účetní dvůr (dále jen „EÚD“), Finanční úřad
(dále jen „FÚ“), Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), Všeobecná zdravotní
pojišťovna - Regionální pobočka Praha, společnost BDO Audit, s.r.o. a společnost Moore
Stephens, s.r.o.
3.1.1


Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
Kontrola č. 14/04 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele
státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost“. Cílem kontroly bylo prověřit u MŠMT
a vybraných příjemců poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků vynakládaných
v letech 2011 až 2013 na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná
sportovní činnost. Kontrole byl podroben Program III – Všeobecná sportovní činnost,
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení a Program V – Organizace sportu,
tedy programy zaměřené na podporu sportovní činnosti dětí, mládeže či zdravotně
postižených, provozování sportovních zařízení, organizování sportovních akcí nebo
na projekty nestátních neziskových sportovních organizací. Pochybení zjištěná na straně
MŠMT, jako poskytovatele prostředků, se týkala především nedostatků v procesu
schvalování žádostí o dotace, kdy byly příjemcům v některých případech vyplaceny
prostředky na základě např. neúplných, chybných nebo pozdě doručených žádostí
o poskytnutí dotace. Na základě zjištěných pochybení vyhodnotil NKÚ přístup MŠMT
k rozhodování o dotacích jako netransparentní a vytvářející mezi žadateli nerovné
podmínky. Pochybení byla zjištěna rovněž na straně příjemců dotací. Zjištěná pochybení
v oblasti administrace žádostí a rozhodování o poskytnutí dotace MŠMT promítlo do
metodických pokynů upravujících stanovování podmínek vyhlášení státní podpory sportu
pro rok 2016, čímž došlo ke zpřesnění podmínek pro žádosti o státní dotace a k aktualizaci
postupu pro výběr a realizaci žádostí. Současně MŠMT předložilo vládě ČR návrh novely
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž tato
novela by měla přispět ke zvýšení transparentnosti financování sportu tím, že koncepce
státní politiky ve sportu má nově, jako předepsané náležitosti, obsahovat cíle státní
politiky podpory sportu, vymezení priorit a kritéria finanční podpory sportu ze státního
rozpočtu. Novela dále specifikuje oblasti, na něž lze poskytnout podporu ze státního
rozpočtu v oblasti sportu (např. podpora sportovní reprezentace České republiky, podpora
sportovně talentované mládeže a zdravotně postižených sportovců, podpora na údržbu
a provoz sportovních zařízení, podpora na pořádání významných sportovních akcí). Dále
má být MŠMT na základě novely oprávněno požadovat a ověřovat údaje o členské
základně sportovních spolků jakožto žadatelů nebo příjemců podpory. Kromě této novely
bude vládě ČR předložena také „Koncepce podpory sportu v České republice“, která je
v současnosti zpracovávána.

 Kontrola č. 14/22 „Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých
školách“. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních
prostředků určených na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách spojenou
s výzkumem. Kontrola posoudila poskytování a užití peněžních prostředků OP VaVpI
z prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
(dále jen „prioritní osa 4“) v období od roku 2007 do okamžiku ukončení kontroly, přičemž
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kontrolovanými osobami bylo MŠMT a vybraní příjemci podpory, tj. Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice,
Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Kontrole NKÚ bylo
podrobeno sedm projektů financovaných z prioritní osy 4 v celkové hodnotě 2 609,084 mil.
Kč. Zjištění se týkala problematiky změn v pravidlech čerpání dotací, naplňování
očekávaných přínosů projektů, přehledu o stavu infrastruktury VVŠ, existujícího rizika
nenaplnění cílové hodnoty indikátorů a podezření na vznik nesrovnalostí. I přes zjištěná
pochybení NKÚ konstatovalo, že poskytnutím podpory došlo ke zlepšení stavu
infrastruktury VVŠ a dále, že systém důsledné kontroly přípravy a samotného průběhu
projektů, včetně veřejných zakázek, je účinný, což dokazuje skutečnost, že NKÚ
v zadávacích řízeních odhalil jen formální pochybení nebo chyby, které výběrová řízení
neovlivnily. V návaznosti na kontrolní zjištění MŠMT při vyhodnocování efektu
podpořených projektů neověřuje jen monitorovací indikátory, které jsou povinné v rámci
financování ze Strukturálních fondů EU, ale ověřuje i další efekty projektů, a to v průběhu
monitorování projektů v době udržitelnosti, evaluací (hodnocení) projektů v průběhu i po
skončení jejich realizace, a rovněž v rámci veřejnosprávních kontrol na místě. MŠMT dále
dbá na včasné zveřejňování změn, jejich srozumitelný popis a poskytuje pro příjemce
dotací informace potřebné k pochopení a realizaci změn.


Kontrola č. 14/24 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté
na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“. Cílem kontroly bylo prověřit účinnost řídicího
a kontrolního systému MŠMT ve vztahu k práci partnerů. U vybraných individuálních
národních projektů z prioritní osy 3 – Další vzdělávání a z prioritní osy 4 – Systémový
rámec celoživotního učení bylo cílem kontroly ověřit financování a zjistit, zda jsou
předpoklady k naplnění účelu poskytnutých dotací a zda byly peněžní prostředky v letech
2007 až 2014 poskytnuty a čerpány hospodárně a v souladu s právními předpisy a pravidly
OP VK. Kromě MŠMT byla kontrola provedena také u Ministerstva práce a sociálních
věcí (dále jen „MPSV“), Fondu dalšího vzdělávání, Praha (dále jen „FDV“)
a u příspěvkových organizací Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní institut dalšího
vzdělávání. Kontrolní zjištění byla zaměřena na účelnost a hospodárnost vynakládání
prostředků, dodržování relevantních předpisů při poskytování a vynakládání peněžních
prostředků, naplnění cílů kontrolovaných projektů a jejich vyhodnocování ze strany
poskytovatelů dotací, zajištění udržitelnosti národních projektů a na účinnost systému
řízení a kontroly operačního programu ve vztahu k národním projektům. Nedostatky byly
zjištěny rovněž u příjemců dotací v případě realizace projektů „Stáže ve firmách“,
„Národní soustava kvalifikací“ a „Klíče pro život“. Zjištěná pochybení budou promítnuta
do operačního programu OP VVV. V OP VVV bude zaveden promyšlený systém
hodnotících kritérií definovaný Jednotným metodickým prostředím MMR. Jednotlivá
hodnotící a výběrová kritéria na všechny výzvy schvaluje Monitorovací výbor OP VVV
na svém zasedání. Zejména bude kladen důraz na pravidelné a řádné proškolování
hodnotitelů v procesech hodnocení, což je kromě správného procesního nastavení jedním
z nejdůležitějších kroků v celém systému. Ke každému specifickému cíli OP VVV bude
stanoveno několik indikátorů výstupů, které podávají informace o okamžitých výstupech
realizovaných projektů, a jeden až dva indikátory výsledků. Ty mají přímou vazbu na
specifický cíl a slouží k prokázání, zda bylo příslušného specifického cíle dosaženo. Jak
výstupové, tak výsledkové indikátory, jsou sledovány z úrovně projektů a jsou vzájemně
provázány. Z hlediska kontrolní činnosti bude systém MS2014+ v novém programovém
období sledovat dodržování stanovených lhůt jak pro předkládání monitorovacích zpráv,
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tak pro jejich kontrolu a následné schválení. Rovněž je ve snaze MŠMT zlepšit úplnost
a srozumitelnost záznamů v IS Monit7+, včetně vypovídací hodnoty závěrů
z realizovaných šeření na místě. K pružnějšímu finančnímu řízení ve vztahu k národním
projektům by mělo v programovém období 2014-2020 přispět včasné vyhlášení výzvy
a zjištění reálné poptávky, a dále výrazné omezení alokace. Kontrola provedená u MPSV
byla zaměřena na činnosti realizované v souvislosti se zajištěním financování projektu
Stáže ve firmách, na výkon zřizovatelské funkce MPSV u příspěvkové organizace FDV,
na provádění kontrolní činnosti z pozice poskytovatele dotace i z funkce zřizovatele
a rovněž na aktivity přispívající k zajištění udržitelnosti projektu Stáže ve firmách ve
vazbě na aktivní politiku zaměstnanosti. Na základě kontrolních zjištění bude do činnosti
MPSV každoročně zařazena komplexní kontrola činnosti FDV, včetně již ukončených
projektů Stáže ve firmách a Stáže ve firmách 2. Současně bude MPSV klást důraz na účast
MPSV při veřejnosprávních kontrolách řídicího orgánu OP VK. Z pohledu přínosů
projektu FDV vyjednává s MPSV ukotvení stáží jako legislativního nástroje v několika
variantách. Projednávána je v současné době realizace dalších aktivit směřujících
do politiky zaměstnanosti ve smyslu zvyšování zaměstnatelnosti cílových skupin, přičemž
v rámci těchto aktivit je plánováno využití Národního katalogu stáží, který je výstupem
projektu Stáže ve firmách. U vybraných projektů národních byly kontrole podrobeny
činnosti a povinnosti vyplývající pro příjemce z právních aktů o poskytnutí dotace, včetně
činností delegovaných příjemcem MŠMT na příspěvkové organizace na základě smluv
o partnerství, a dále byly kontrole podrobeny též povinnosti stanovené pro příjemce
i partnery v závazných metodikách a příručkách OP VK.
 Kontrola č. 14/37 „Peněžní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a jiné
peněžní prostředky přijaté ze zahraničí“. Cílem kontrolní akce, která kromě MŠMT
probíhala dále na MZe, bylo především zhodnocení vývoje problematiky účtování
a vykazování transferů. Snahou bylo upozornit na nejednoznačnosti a nejasnosti, se
kterými se účetní jednotky potýkaly při aplikaci právních předpisů upravujících oblast
transferů, a identifikovat rizikové oblasti, které je nezbytné blíže legislativně upravit. Jako
rizikové byly vyhodnoceny oblasti účtování finančních oprav, předběžných plateb
a pohledávek z předfinancování.
V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů ani
porušení rozpočtové kázně. Kontrola neshledala u kontrolovaných osob
nesrovnalosti, u kterých by byl potvrzen významný dopad na účetní závěrku.
Nálezy byly učiněny v následujících oblastech:
Komplexnost zobrazování skutečnosti v účetnictví a účetní závěrce:
–

MŠMT vykázalo některé podmíněné závazky z transferů v rozporu s vydaným
rozhodnutím, neúčtovalo u některých transferů k datu vzniku účetního případu
o vratkách a odnětí dotace,
– v souvislosti se změnou role MŠMT v rámci poskytování transferů pramenící ze
změny legislativy účinné od 1.1.2015 neidentifikovalo do okamžiku ukončení
kontrolní akce všechny účetní případy,
Průkaznost účetnictví – v rámci inventarizace majetku a závazků byly zjištěny nedostatky
související s přehledností účetnictví o transferech a s prokazováním skutečností
zobrazených v účetnictví. Systém vedení účetnictví neobsahoval vhodné kontrolní prvky.
Konfirmace poskytnutých záloh byla prováděna ve vztahu k jednotlivým zálohovým
platbám, nikoliv na veškeré vztahy k danému příjemci.

125

Rozpočtový informační systém a finanční výkazy – MŠMT použilo nesprávné zdrojové
třídění rozpočtové skladby u převodů z rezervního fondu a nesprávné nástrojové třídění
u dofinancování komunitárních programů.
Závěrečný účet - byl zpracován v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 419/2001 Sb.,
o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního
závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol
státního rozpočtu, a obsahoval průvodní zprávu, povinné číselné sestavy a tabulkové
přílohy.
Všechna pochybení v oblasti účetnictví, u kterých bylo možno provést opravu, byla
odstraněna již v průběhu kontroly nebo ihned následně po jejím ukončení. Opatření týkající
se inventarizace majetku a závazků za období roku 2015 bude možno realizovat až
v legislativně daných termínech, převážně po ukončení roku 2015. Za účelem eliminace
nedostatků v oblasti podmíněných závazků a zvýšení přehlednosti o poskytnutých
prostředcích rozšířilo MŠMT používaný ekonomický systém o modul víceletých závazků,
který významně přispěje také jako podklad pro finanční vypořádání projektů a ke zvýšení
přehlednosti inventurních soupisů a evidencí. Vzhledem k objemu případů, které byly
předmětem dopočtu stavů účtů v rámci identifikace zůstatků pohledávek a závazků z titulu
změny účetní regulace, probíhala identifikace postupně. Dopočet stavů u některých účtů
byl značně problematický a bylo při něm nutné kombinovat informace o různých peněžních
tocích s využitím údajů více informačních systémů. Dokončení identifikace zůstatků se
projevilo v účetní závěrce sestavované k 31.12.2015. V případě nesprávného třídění
rozpočtovou skladbou postupuje MŠMT od roku 2015 v souladu s výsledky kontrolních
zjištění, v případě nesprávného nástrojového třídění výdajů vynaložených na komunitární
programy postupuje MŠMT dle názoru Ministerstva financí k problematice zatřiďování
prostředků poskytnutých na spolufinancování programu/projektu EU/FM realizovaného
jiným subjektem, který byl vyjádřen v souvislosti se zamítnutím žádosti o provedení
rozpočtového opatření pro zajištění finančních prostředků na dofinancování projektu
Horizont 2020.
 Kontrola č. 14/39 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené
na financování projektů nadregionálních a regionálních center popularizace vědy a vývoje
v rámci prioritní osy 3 - Komercializace a popularizace výzkumu a vývoje operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace“ (dále jen „prioritní osa 3“). Cílem kontroly bylo
prověřit, zda bylo poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků EU a státního
rozpočtu určených na prioritní osu 3 od roku 2011 do okamžiku ukončení kontroly
realizováno v souladu se stanovenými podmínkami a právními předpisy. Kontrola
byla provedena také u vybraných příjemců podpory, tj. IQLANDIA, o.p.s., Techmania
Science Center o.p.s., statutární město Brno, Dolní oblast Vítkovice - Ostrava-Vítkovice,
Královéhradecký kraj - Hradec Králové, Jihomoravský kraj - Brno. Kontrole bylo
podrobeno i šest projektů výstavby nadregionálních a regionálních center popularizace
vědy a vývoje. Zkontrolován byl objem prostředků za více než 1,1 mld. Kč. Kontrola byla
zaměřena na alokaci prostředků pro prioritní osu 3, cíle prioritní osy 3 a jejich plnění,
monitorovací indikátory v rámci prioritní osy 3, posuzování, hodnocení a schvalování
projektů prioritní osy 3 a na administraci projektů a řešení nesrovnalostí. V rámci kontroly
bylo zjištěno, že MŠMT v některých případech odkládalo vyhlášení výzev na předložení
žádostí o poskytnutí dotace, což vedlo ke zpomalování projektů. Rovněž bylo poukázáno
na skutečnost, že MŠMT se ve větší míře zaměřuje spíše na propagaci a popularizaci vědy
na úkor podpory komerčního uplatnění vědeckých výsledků, což může, jak uvádí NKÚ,
vést k tomu, že nevzniknou nová kvalifikovaná pracovní místa a neposílí se výzkumný,
vývojový a inovační potenciál České republiky a tedy ani její konkurenceschopnost.
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Kontrolou zjištěné nedostatky však dle NKÚ neohrožují čerpání evropských dotací
z prioritní osy 3 OP VaVpI. Vzhledem k ukončení dotčeného operačního programu nelze
zjištěná pochybení zpětně opravit. Poznatky zjištěné kontrolou však budou promítnuty do
OP VVV. Jedná se především o snahu zjednodušit postupy, které napomohou k urychlení
procesu řešení nesrovnalostí, o poskytování konzultací pro příjemce v případě nejasností
v oblasti způsobilosti výdajů nebo o úpravu nastavení výběrových kritérií pro odborné
hodnotitele s důrazem na přiměřenost nákladů stavební a technologické části projektů.
V případě udržitelnosti projektů, resp. center výzkumu a vývoje podpořených z operačního
programu, zpracovalo MŠMT materiál pro jednání vlády, zřídilo funkci zmocněnce pro
udržitelnost a v neposlední řadě usiluje o navýšení prostředků státního rozpočtu na
financování výzkumu a vývoje.
 Kontrola č. 15/06 „Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního
rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů“.
Kontrolní závěr byl schválen usnesením č. 5/XVII/2015 na 17. jednání Kolegia NKÚ dne
14.12.2015, ale ke dni zpracování Závěrečného účtu nebyl dosud publikován.
 Kontrola č. 15/26 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené
v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních
programů a projektů realizovaných v programovém období 2007–2013“. Kontrola nebyla
doposud ukončena.
 Kontrola č. 15/35 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015“. Kontrola nebyla
doposud ukončena.
3.1.2 Ostatní vnější kontroly
V průběhu roku 2015 se na MŠMT uskutečnily následující kontrolní akce provedené
externími orgány (mimo NKÚ):
Všeobecná zdravotní pojišťovna - Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6,
Praha 1 - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Cílem kontroly č. KZ3-5432-2015 bylo prověřit dodržování
oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování
termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného a zasílání kopií
záznamů o pracovních úrazech. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální
začlenění (DG EMPL) a Generální ředitelství pro regionální politiku (DG REGIO) provedli
společný audit zaměřený na veřejné zakázky financované ze strukturálních fondů, na které byla
použita výjimka na tzv. „broadcasting“ dle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Auditem byly vyčísleny nesrovnalosti v OP VaVpI a OP VK
v důsledku údajného porušení evropské směrnice pro zadávání veřejných zakázek na
programový obsah vysílání. Rovněž byla zjištěna údajná nesprávná transpozice evropského
práva do zákona o veřejných zakázkách. Česká republika zprávu z auditu neakceptovala
a požádala EK o tzv. hearing, který však EK v průběhu roku 2015 nepřipravila. Další postup je
v kompetenci MMR - NOK.
V rámci OP VK provedla EK dále audit operací pro 2007CZ52PO001. Nedostatky byly
zjištěny především v oblasti uplatňování finančních oprav vztahujících se k nezpůsobilým
výdajům, dále v oblasti hodnocení a výběru nových projektů v rámci OP VK a v kontrolní
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činnosti. Doporučení EK budou promítnuta do OP VVV. Pro potřeby operačních programů
bude zřízena databáze výstupů jednotlivých projektů, do níž budou vkládány všechny výstupy
tak, aby se při posuzování nových žádostí předešlo schválení aktivit, které již byly uskutečněny.
Do Pravidel pro žadatele a příjemce dotací byla zakomponována informace o úměrnosti výdajů,
které si příjemci mohou nárokovat v případě nákupu zboží. Současně bude MŠMT klást důraz
na dodržování principu 3E a na zlepšení kontrol na místě a dokumentárního ověřování tak, aby
bylo zajištěno, že vykazované výdaje budou v souladu s právními předpisy, řádné a způsobilé
ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) Kontrole OLAF byl podroben projekt
OP VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.108 „SUSEN - Udržitelná energetika“, jehož cílem je
vybudování moderní výzkumné infrastruktury vytvářející technické zázemí pro rozvoj jaderné
energetiky. Kontrola nebyla doposud ukončena.
Evropský účetní dvůr Audity EÚD byly zaměřeny na prohlášení o věrohodnosti.
Auditem PF - 6337 DAS 2014 byla identifikována zjištění týkající se nenaplnění
monitorovacích indikátorů na konci realizace projektu. Nápravné opatření bylo přijato pouze
k jednomu zjištění, které se vztahovalo k nenaplnění indikátoru, ke kterému se příjemce zavázal
v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zbylá dvě zjištění se vztahovala k nenaplnění monitorovacích
indikátorů, které nebyly závazné a sloužily pouze pro statistické účely. Zjištění týkající se
nenaplnění monitorovacích indikátorů byla společně se zjištěními, které se týkaly legality
a správnosti plateb, identifikovány také v rámci auditu PF – 6682 DAS 2014. Nápravné opatření
bylo přijato pouze k jednomu zjištění, které bylo s finančním dopadem, zbylá dvě zjištění byla
bez finančního dopadu. V případě auditu PF – 7200 DAS 2015 probíhá lhůta pro zaslání reakce
MŠMT na návrh auditní zprávy.
Finanční úřad V průběhu roku 2015 provedl Finanční úřad pro hl. m. Prahu daňové
kontroly, při nichž byly potvrzeny převážně chyby ve veřejných zakázkách a korekce navržené
administrativní kontrolou. Jelikož se jednalo především o chyby v již uzavřených smluvních
vztazích nezbytných pro realizaci projektů, nebylo možné zjištěná pochybení zpětně opravit
a tato pochybení byla zohledněna pouze při zadávání nových veřejných zakázek. V jednom
případě bylo potvrzeno porušení rozpočtové kázně na základě kontroly proplácení cestovních
výdajů. Průběžně nadále probíhají daňové kontroly projektů TP, a to na základě oznámení
MŠMT na podezření porušení rozpočtové kázně. V ojedinělých případech příslušný FÚ toto
porušení potvrdí.
Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ provedl kontrolu č. UOOU-09529/14-21
zaměřenou na dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Kontrolou bylo zjištěno, že v rámci programu Státní
podpora sportu v letech 2013, 2014 a 2015 MŠMT shromažďovalo za účelem poskytování
státních dotací sportovním svazům, sportovním centrům, střediskům a dalším subjektům osobní
údaje nad rámec stanoveného účelu, a to rok, měsíc a den narození subjektu, pohlaví, sportovní
klub/TJ člena a adresu bydliště, čímž jako správce osobních údajů porušil povinnost uvedenou
v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost shromažďovat osobní údaje
odpovídající pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytně nutném. V návaznosti na
kontrolní zjištění MŠMT při vyhlášení Státní podpory sportu nebude požadovat údaje o členské
základně s osobními údaji jednotlivých členů. Nepoužijí se ani doporučené údaje ÚOOÚ
s příjmením, jménem a vybíranými členskými příspěvky. Důvodem je neadekvátnost těchto
údajů ve vztahu k objektivnímu rozdělování státních prostředků. Požadavek v žádosti o podporu
bude kladen pouze na celkové počty členské základny spolků s kontrolou těchto údajů, dle
personální a časové možnosti odboru sportu. Pro zlepšení uvedené situace bude MŠMT
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spolupracovat při legislativně právním řešení celé záležitosti jak při schvalování novelizace
zákona o podpoře sportu, tak při poslaneckých iniciativách. Toto opatření je součástí
vyhlášených programů státní podpory pro rok 2016.
Ministerstvo financí, Platební a certifikační orgán Kontrola byla zaměřena na čerpání
prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Kontrolou bylo zjištěno, že
MŠMT nenahlásilo Platebnímu a certifikačnímu orgánu korekci ve výši 586,70 Kč. Dotčená
nesrovnalost byla nahlášena dodatečně v rámci aktuální certifikace prostředků. V téže věci byl
rovněž informován orgán finanční správy.
Ministerstvo financí – Auditní orgán V průběhu roku 2015 provedl auditní orgán
na MŠMT následující kontroly:















Norské fondy a fondy EHP – při kontrole, která byla zaměřena na ověření výdajů
čerpání z programu CZ01 – Bilaterální fond, nebyla zjištěna pochybení,
audit FM2/2015/O/016 – zjištěna chybná evidence údajů v používaném ekonomickém
systému,
ověření klíčových požadavků systému OPVK/2014/S/001 – celkově byl systém
hodnocen Kategorií 2 - Systém funguje, ale je třeba zabezpečit určitá zlepšení.
V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 8 zjištění, z toho 5 zjištění se střední
mírou závažnosti a 3 zjištění s nízkou mírou závažnosti. Byla formulována doporučení,
která má řídící orgán OP VK provést,
OPVK/2015/O/001 až OPVK/2015/O/039 – jedná se o 39 auditů operací u příjemců
dotace. Provedenými audity byly kontrolovány certifikované výdaje ve výši přibližně
593,4 mil. Kč. Kontrolou byly odhaleny nezpůsobilé výdaje ve výši přibližně
16,2 mil. Kč. Podíl nezpůsobilých výdajů z auditovaných certifikovaných výdajů činí
2,73 %. Zjištěné nesrovnalosti předává auditní orgán k řešení řídícímu orgánu OP VK,
audit zdravotnictví AO/2014/SM/05 – bylo konstatováno selhání řídícího a kontrolního
systému na úrovni poskytovatele dotace. MŠMT bude věnovat zvýšenou pozornost
kvalitě prováděné kontroly,
VAVPI/2015/O/001 až VAVPI/2015/O/030 – jedná se o 30 auditů operací u příjemců
dotace, v rámci kterých byly vyčísleny nesrovnalosti na certifikovaných výdajích
ve výši přibližně 17,06 mil. Kč, což představuje 0,17 % z výše prostředků, které byly
předmětem auditu. Nesrovnalosti jsou průběžně řešeny dle MFTK,
VaVPI/2014/MO/001 Technické zajištění OP VaVpI – mimořádný audit projektu
CZ.1.05/5.1.00/05.0050 potvrdil nedostatky při zadávání veřejné zakázky „Uzavření
prováděcích smluv na poskytování datových služeb Komunikační infrastruktury
Informačních systémů veřejné správy“, u které byly v rámci auditu
č. VAVPI/2013/O/031 identifikovány nezpůsobilé výdaje. Vzhledem ke skutečnosti, že
finanční oprava byla vyčíslena již v rámci auditu č. VAVPI/2013/O/031, auditoři
v rámci mimořádného auditu operace již finanční opravu nestanovili,
audit řídícího kontrolního systému OP VaVpI KP 1 – 7 – systém kontroly byl hodnocen
Kategorií 2 - Systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Byly zjištěny určité
nedostatky, které mají mírný dopad na fungování klíčových požadavků a systému.
Auditní orgán formuloval doporučení, která má provést řídící orgán OP VaVpI. Přijatá
opatření a jejich plnění byla prověřena následujícím auditem, který ke dni zpracování
Závěrečného účtu nebyl ukončen,
mimořádné auditní šetření ve věci veřejné zakázky č. 0697 „Dodávka 3T
experimentálních lidských MR tomografů pro CEITEC MU“ – ke dni zpracování
Závěrečného účtu nebyl audit ukončen.
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BDO Audit, s.r.o. V průběhu roku 2015 provedla společnost BDO Audit, s.r.o.
na MŠMT kontroly zaměřené na projekty Kompetence III CZ.1.07/4.1.00/22.0002, VIP Kariéra
II CZ.1.07/4.1.00/06.0028, IPn NSK2, IPn NZZ_2, IPn POSPOLU, IPN Kredo
(CZ.1.07/4.1.00/33.0005) a IPN Metodika (CZ.1.07/4.1.00/33.0003). Jednalo se o audity
převážně ukončených projektů. Vzhledem k ukončení projektů nebyla nápravná opatření
přijata.
Moore Stephens, s.r.o. Společnost Moore Stephens, s.r.o. se zaměřila na audit Kanceláře
finančních mechanismů FM2, v rámci kterého nebyl zjištěn žádný nález.
Kromě MŠMT probíhaly externí kontroly i u zřízených PO a OSS. Počet kontrol
v rozlišení dle kontrolních orgánů je uveden v následující tabulce:
Tabulka č. 26 Přehled počtu kontrol dle typu organizace a kontrolního subjektu
Kontrolní
subjekt
NKÚ
Finanční úřad
VZP
ČŠI
ČSSZ
KHS
MŠMT
MF
Ostatní
Celkem

3.2

Typ organizace
OPŘO
OSS počet
PŘO počet
počet
kontrol
kontrol
kontrol
3
6
17
4
1
2
19
39
4
26
25
2
0
3
1
19
50
9
48
164

Celkem
počet
kontrol
3
27
22
39
30
25
2
4
69
221

Výsledky veřejnosprávních kontrol

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2015 prováděny podle Plánu kontrolní činnosti
odboru kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě na rok 2015. Kontroly byly zaměřeny
do následujících oblastí:
3.2.1 Kontrola hospodaření veřejných vysokých škol (dále jen VVŠ) s poskytnutými
účelovými dotacemi SR (bez prostředků na výzkum a vývoj)
V roce 2015 byly ukončeny plánované kontroly u veřejných vysokých škol Vysoká škola
báňská - Technická univerzita Ostrava a Univerzita Karlova v Praze, na místě byla ukončena
kontrola ČVUT - rekonstrukce poslucháren v objektu A. Mimo plán byla provedena
veřejnosprávní kontrola Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (kontrola byla provedena
na základě podnětu ke kontrole, kterým bylo podání na protikorupční linku) a Akademie
výtvarných umění (kontrola na žádost rektora VVŠ). Z důvodu realizace mimořádných
veřejnoprávních finančních kontrol a kapacitních důvodů nebyly v roce 2015 provedeny
kontroly dle plánu pro rok 2015: Slezská univerzita v Opavě, investiční akce u Ostravské
univerzity (stavební úpravy objektu 5), České zemědělské univerzity (stavební úpravy
rektorátu), Vysoké školy ekonomické (evakuační výtah - stará budova).
Předmětem provedených kontrol bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu,
hospodaření s majetkem (inventarizace), dodržování právních předpisů a zavedení a udržování
vnitřního kontrolního systému.
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U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky:


podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 113,74 tis. Kč (výdaje na přípravu
plesu 45 tis. Kč, realizace kalendáře 30,250 tis. Kč, odborná studie na rehabilitaci,
provoz nestátního zdravotnického zařízení 32,490 tis. Kč, zajištění a organizace
reprezentačního plesu 5 tis. Kč, pořízení audio-video záznamu plesu 1 tis. Kč). Dále
byla chybně vyplácena ubytovací stipendia (nebylo vyčísleno, v této věci je na VVŠ
vedeno trestní řízení),



porušení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy jsou účetní jednotky povinny
vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem
zaručujícím trvalost účetních záznamů. Vzhledem k značnému množství přeúčtování
mezi jednotlivými zdroji financování není účetnictví kontrolované osoby srozumitelné
a přehledné, a to zejména ve mzdové oblasti,



porušení § 25 odst. 2 písm. e) a § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je
stanovena povinnost vedoucího orgánu veřejné správy zajistit hospodárné, efektivní
a účelné využívání veřejných prostředků v souladu se zásadami spolehlivého řízení
uvedenými v odst. 1 tohoto paragrafu a uvnitř orgánu veřejné správy zajistit předběžnou
kontrolu plánovaných a připravovaných operací. Zavedené systémy neplní zcela funkci
zpětné vazby a neposkytují přiměřenou jistotu při naplňování cílů v oblasti zajišťování
efektivnosti a účinnosti operací, předcházení rizikům nebo nedostatkům a průkaznosti
vedení účetnictví. Ve vzorku kontrolovaných dokladů bylo zjištěno, že není ve všech
případech dodržena posloupnost schvalovacího procesu, dále dochází k početnému
přeúčtování zdrojového financování (výdaje za zboží a služby jsou v předběžné kontrole
schváleny z určitého účelového zdroje a na konci roku dodatečně přeúčtovány
z příspěvku). Přetrvává situace, která vede k pochybnostem o kvalitě zpracování
rozpočtu a jeho následném čerpání a užití,



VVŠ v případě provádění přijímacího řízení nepostupovala v souladu s ustanovením
§ 48 odst. 1 a 2 a § 49 odst. 1 až 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.



VVŠ nevydávala v kontrolovaném období Rozhodnutí o přiznání doktorandského
stipendia. Tím došlo k porušení článku 13 Stipendijního řádu vysoké školy a současně
nebyly dodrženy schvalovací postupy řídící kontroly podle ustanovení § 10 až § 14
vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,



chybný postup při realizaci výběrových řízení a tím porušení ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,



inventarizace za rok 2013 a 2014 nebyla provedena v souladu s ustanoveními § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Organizace
neprovedla v kontrolovaném období inventarizaci podrozvahových účtů a porušila tak
§ 30 odst. 12 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
inventurní soupisy neměly předepsané náležitosti. Nebyla splněna základní podmínka
průkaznosti účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů,



VVŠ neaktualizovala předpisovou činnost ve všech kontrolovaných oblastech.
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Kontrolované subjekty přijaly k zjištěným porušením nápravná opatření, např.:


nastavení kontrolních mechanismů, které neumožní likvidaci dokladů bez uskutečněné
předběžné kontroly a aktualizace vnitřních předpisů směřující k zajištění důsledného
dodržování hospodárného a efektivního čerpání veřejných finančních prostředků,



k zamezení velkého počtu přeúčtování mezi jednotlivými zdroji financování v závěru
roku byly u části VVŠ zavedeny modely kalkulace úplných vlastních nákladů (FCM),
toto opatření bude pokračovat i v r. 2016,



doplnění resp. úprava čl. Odměny Vnitřního mzdového předpisu tak, aby byl zajištěn
jednotný postup při přiznávání odměn zaměstnancům a nastavena odpovídající kritéria,



vyloučení neuznatelných výdajů z příspěvku na uskutečňování akreditovaných
studijních programů a další aktivity VVŠ (výdaje na plesy a pořizování reklamních
předmětů, úhrada nákladů, které se netýkají hlavní činnosti VVŠ).

3.2.2 Kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými pro výzkum
a vývoj
V roce 2015 se uskutečnila kontrola na Technické univerzitě v Liberci, Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Univerzitě
Karlově v Praze, Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a ve společnosti IMA, s.r.o.,
Praha 5.
U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky:


neoprávněné čerpání prostředků ze státního rozpočtu tím, že došlo k porušení principu
účelovosti při poskytování příslušné dotace (podpory), tedy k porušení příslušného
ustanovení Rozhodnutí MŠMT,



převod mzdových nákladů mezi odlišnými dotačními tituly, které mají odlišný účel užití
dotací – porušení účelového určení dotací - § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.,



porušení příslušného ustanovení Rozhodnutí MŠMT – povinnost vedení oddělené
účetní evidence – porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



kontrolovaná osoba nepředložila žádné doklady o realizaci výběrového řízení –
porušení příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(u tohoto zjištěného nedostatku probíhá k okamžiku zpracování Závěrečného účtu
námitkové řízení),



porušení schvalovacích postupů příkazce operace a správce rozpočtu, tedy porušení
příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,



nedostatky ostatní – např. porušení příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. –
nedostatky v účetních dokladech, nedostatky při nastavení kritérií pro hospodárný,
efektivní a účelný výkon dle znění § 4 zákona č. 320/2001 Sb.

V roce 2015 byly provedeny finanční kontroly u příjemců podpor v celkovém objemu
819 794 tis. Kč, tím byla splněna povinnost vyplývající ze znění § 13 odst. 3 zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
tj. provedení finanční kontroly nejméně u 5 % objemu účelové a institucionální podpory
poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce.
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Kontrolované osoby, u kterých bylo stanoveno v protokolu o kontrole přijetí nápravných
opatření, tato opatření přijala a předala kontrolnímu orgánu.
3.2.3 Kontrola hospodaření přímo řízených organizací, ostatních přímo řízených
organizací a organizačních složek státu
Do vybraného vzorku organizací, u kterých byla ze strany ministerstva na základě
schváleného plánu provedena v roce 2015 veřejnosprávní kontrola, byly zařazeny přímo řízené
organizace: Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní
jídelna, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou; Dětský diagnostický ústav, základní
škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl 463; Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na
Moravě, Trpínská 317; Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené,
Vsetínská 454, Valašské Meziříčí.
Dále byly na základě výše zmíněného plánu kontrol zařazeny následné kontroly
ke kontrolám přijatých nápravných opatření k závěrům vyplývajícím z kontroly NKÚ č. 13/20
„Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové
organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“ u těchto přímo řízených organizací:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno;
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec,
U Opatrovny 3, Liberec; Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,
Kosmonautů 4, Olomouc; Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4, Praha 5; Výchovný ústav Ostrava - Hrabůvka, Slezská 23, Ostrava –
Hrabůvka; Výchovný ústav, základní škola a střední škola, K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí.
Mimo plán kontrol byla provedena veřejnosprávní kontrola u Dětského domova
se školou, střediska výchovné péče a základní školy Býchory, Býchory 152, Kolín.
V roce 2015 byly zahájeny kontroly u ostatních přímo řízených organizací: Národní ústav
pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Weilova 1271/6, Praha 10 Hostivař; Národní technická knihovna, Technická
6/2710, Praha 6; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská
20, Praha 1; Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice; Národní
institut dalšího vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1. Tyto kontroly nebyly dosud
ukončeny.
U kontrolovaných subjektů (následné kontroly k odstranění nedostatků) byly
zjištěny nedostatky:


nápravná opatření měla obecný charakter a nízkou míru konkrétnosti, z hlediska obsahu
i rozsahu nereagovala adekvátně na nálezy NKÚ,



část přijatých nápravných opatření týkajících se interního auditu byla v přímém rozporu
se zákonem č. 320/2001 Sb.,



nápravné opatření v souvislosti s pořízením majetku v rámci reprodukce majetku nebylo
zformulováno, přijato a realizováno.

V případě čtyř přímo řízených organizací byla opatření ke zjištění NKÚ účinně
realizována.
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U dalších kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky:


PŘO provozovala jinou činnost nad rámec činností uvedených ve zřizovací listině
bez souhlasu zřizovatele, tím došlo k porušení ustanovení § 63 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,



PŘO provozovala živnosti volné, aniž by pro tyto živnosti měla živnostenská oprávnění,
tím se dle ustanovení § 63 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů, mohla dopustit správního deliktu,



PŘO účtovala výnosy z jiné činnosti (pronájmu) na nákladové účty účtové třídy 5, tím
porušila ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,



PŘO nezajistila průběh inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanovením § 29
a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tím bylo
účetnictví organizace neprůkazné, protože nebyla splněna základní podmínka
průkaznosti účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů,



PŘO porušila ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a nezajistila
řádný výkon hospodaření a nakládání s majetkem dle ustanovení § 14 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů (chybný postup při správě majetku a postup při likvidaci
tohoto majetku), ředitel PŘO nebo jím písemně pověřený jiný vedoucí zaměstnanec
písemně nerozhodl o nepotřebnosti majetku, PŘO jednoznačně nedoložila zdroje
financování majetku, zejména dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého
majetku, který nebyl řádně zařazen, veden v účetnictví a označen,



PŘO nepostupovala dle Českého účetního standardu č. 708 „Odpisování dlouhodobého
majetku“ - byla shledána pochybení a chybné postupy – neoprávněné zařazení majetku
k odpisování, nezařazení zkolaudovaného majetku do odpisového plánu, odpisování
majetku do nulové hodnoty, jednorázové odpisy dlouhodobého hmotného majetku.
Chybným zařazováním majetku do jednotlivých skupin majetku došlo ke zkreslení
zůstatků nákladových účtů a k neprůkazné tvorbě fondu reprodukce majetku (odpisy
byly nadhodnoceny a neodpovídaly skutečnosti), PŘO nepostupovala v souladu
s ustanovením § 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,



PŘO bez souhlasu zřizovatele investovala na pronajatém pozemku do díla, které je
natrvalo spojené s pozemkem, z příspěvku MŠMT. Tím došlo k neoprávněnému použití
prostředků a k podezření na porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



PŘO nesprávně posoudila prováděné opravy jako investiční akce, v některých případech
neoprávněně požádala o investiční prostředky a nesprávně je zaúčtovala jako technické
zhodnocení majetku, tím došlo k podhodnocení nákladů, zkreslení hodnoty majetku
organizace v rozvaze a zkreslení hospodářského výsledku. Došlo k porušení ustanovení
§ 7 a § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně
došlo k podezření na porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 zákona
č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
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PŘO nevystavovala cestovní příkazy na pracovní cesty uvedené v knize jízd, které
vznikly v souvislosti s výkonem práce, a současně nebyly propláceny náhrady výdajů,
které vznikly jednotlivým zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce. Tím porušila
§ 151 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,



PŘO přijímala nekompletní a chybně vyplněné cestovní příkazy, které proplácela,



PŘO nestanovila způsoby čerpání FKSP, tj. nevypracovala konkrétní pravidla,
ve kterých by stanovila, jaká plnění, jak často, v jakém rozsahu budou zaměstnancům
a dalším osobám poskytována. PŘO postupovala v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1
vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP a v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,



PŘO netvořila opravné položky k pohledávkám, tím nepostupovala v souladu s § 65
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky,



PŘO nezajistila řádné fungování vnitřního kontrolního systému v souladu
s ustanoveními § 25 až 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními
§ 10 až § 21 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,



PŘO nedodržovala schvalovací postupy řídící kontroly podle § 10 až § 14 vyhlášky
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,



PŘO nevhodně nebo nedostatečně nastavila vnitřní kontrolní systém, vnitřní předpis
stanovující vnitřní kontrolní systém nebyl vypracován v souladu s platnými právními
předpisy,



PŘO v některých případech nedůsledně dodržovala právní předpisy, přijatá opatření
a stanovené postupy (zákon o účetnictví, zákoník práce, zákon o finanční kontrole), byly
zjištěny formální i věcné nedostatky ve zpracování vnitřních předpisů, včetně jejich
průběžné aktualizace.

Ve všech případech přijaly organizace, na základě závěrů předaných protokolů, opatření
k odstranění zjištěných nedostatků v uložených lhůtách.
MŠMT zaslalo v jednom případě na příslušný Finanční úřad oznámení na podezření
z porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3.2.4 Kontrola výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti krajskými
úřady v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
Na základě tříletého Plánu kontrol krajů a hlavního města Prahy na léta 2014-2016,
č. j. MV-128442-2/ODK-2013 vypracovaného Ministerstvem vnitra a v souladu s Usnesením
vlády ČR č. 689 ze dne 11. září 2013 „o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu
přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními
správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně
členěných statutárních měst“ a ve smyslu § 86 odst. 1 a odst. 3a § 92a písm. b)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedlo
MŠMT jako odvětvové ministerstvo v roce 2015 kontroly výkonu přenesené působnosti
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v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy u pěti krajských úřadů (dále jen „KÚ“) krajů
Jihomoravského, Královéhradeckého, Karlovarského, Kraje Vysočina a Středočeského kraje.
Všechny kontroly probíhaly podle jednotného programu, schváleného ředitelem odboru
kontroly. Kontrolovaným obdobím byl rok 2014, v případě Středočeského kraje i rok 2013.
K 31. 12. 2015 nebyly ukončeny kontroly Kraje Vysočina, Karlovarského kraje
a Středočeského kraje.
Kontroly byly zaměřeny na následující oblasti: rozpočet na vzdělávání, rozpis rozpočtu
přímých nákladů na vzdělávání na konečné příjemce, poskytování prostředků na vzdělávání
podle § 161 odst. 6, § 162 odst. 4 a § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona a podle podmínek
a povinností zakotvených v Rozhodnutích MŠMT o poskytování prostředků z kapitoly 333,
poskytování účelových dotačních prostředků z kapitoly 333 na základě žádostí podle § 14
zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, finanční vypořádání se SR, kontrolní
činnost KÚ u soukromých škol a školských zařízení, uznávání zahraničního vzdělání podle §
108 školského zákona.
U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky:






přenesený výkon státní správy v oblasti kontroly nebyl vykonáván v souladu s § 162
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
svěřený výkon nebyl prováděn v souladu s podmínkami Rozhodnutí MŠMT v případě
UZ 33 018, UZ 33 457 a UZ 33 215, čímž došlo podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, k podezření na porušení rozpočtové kázně,
v oblasti uznávání platnosti zahraničního vzdělávání (nostrifikace) nebyl přenesený
výkon státní správy prováděn v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (nedostatky při aplikaci ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 a odst. 5).

3.2.5 Kontrola hospodaření s poskytnutými účelovými dotacemi SR u ostatních
příjemců veřejné finanční podpory
V roce 2015 byla realizována mimořádná kontrola u Českého svazu ledního hokeje (dále
jen „ČSLH“), jejímž předmětem bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 333
za rok 2014.
U ČSLH byly zjištěny následující nedostatky:


porušení podmínek Rozhodnutí MŠMT a následně Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2014 (čl. 6 odst. 5) - dotace 1 mil.
Kč HC Sparta, kdy doklady prokazující využití dotace nejsou označeny číslem
Rozhodnutí MŠMT,



nehospodárné užití veřejných prostředků - výdaje za platby mobilnímu operátorovi,
paušální měsíční odměny za daňové služby, úhrada splátky části poplatku s platností
31.3.2015 již 18.12.2014.

ČSLH přijal k uvedeným závěrům nápravné opatření: důsledné označování dokladů
číslem dotačního rozhodnutí a přijetí vnitřní směrnice se stanovením limitů pro hrazení
hovorného z dotací.
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3.2.6 Kontroly prováděné Českou školní inspekcí
V průběhu roku 2015 vykonala ČŠI 175 veřejnosprávních kontrol ve školách a školských
zařízeních všech zřizovatelů (MŠMT, církevních, soukromých, krajských a obecních) na území
celé republiky. V hodnoceném období byla veřejnosprávní kontrola realizována v těch školách,
kde byla při komplexní inspekční činnosti identifikována rizika v nakládání s finančními
prostředky státního rozpočtu, ve školských zařízeních, a dále na podnět. Celkový příjem
finančních prostředků státního rozpočtu u kontrolovaných osob činil za sledovaný rok
1 941 139,90 tis. Kč. Z toho bylo na místě přezkoumáno 1 876 851,56 tis. Kč (96,69 %)
poskytnutých finančních prostředků v kontrolovaných subjektech. V prověřovaném období
činil objem uskutečněných výdajů finančních prostředků ze státního rozpočtu u kontrolovaných
osob 1 932 443,87 tis. Kč, z toho bylo na místě přezkoumáno 1 559 130,21 tis. Kč, tj. 80,68 %
výdajů. Při veřejnosprávní kontrole bylo zjištěno u 43 kontrolovaných subjektů porušení
právních předpisů při nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu. Celkový objem
takto zjištěných nedostatků činil 9 722,31 tis. Kč. Z tohoto počtu se ve 27 subjektech jednalo
o porušení rozpočtové kázně. Celkový odhad porušení rozpočtové kázně za rok 2015 činí
4 035,98 tis. Kč (41,51 % z objemu zjištěných nedostatků).
Z uvedeného počtu kontrol byla realizována veřejnosprávní kontrola v 16 subjektech,
jejichž zřizovatelem jsou MŠMT a registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo
přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (8 – zřizovatel MŠMT,
8 – zřizovatel církev). V těchto školách a školských zařízeních nebyly zjištěny významné
nedostatky v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu.
ČŠI zjistila v roce 2015 ve 38 případech (88,37 % kontrolovaných subjektů) ve školách
a školských zařízeních zřizovaných územními samosprávnými celky (celkem 140
veřejnosprávních kontrol) a ve 2 soukromých školách (celkem 19 veřejnosprávních kontrol)
nedostatky v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu, a to ve výši 9 628,77 tis. Kč,
z toho odhad porušení rozpočtové kázně ve 27 případech. Odhad porušení rozpočtové kázně
činil již zmiňované výše 4 035,98 tis. Kč. Podezření na porušení rozpočtové kázně bylo
oznámeno příslušnému krajskému úřadu k zahájení řízení ve věci odvodu podle zvláštních
právních předpisů.
3.2.7 Ostatní veřejnosprávní kontroly prováděné odbornými útvary MŠMT
Do systému provádění veřejnosprávních finančních kontrol se řadí také část kontrol
prováděných odbornými útvary ministerstva. Jde o veřejnosprávní kontroly, které zjišťují
správnost čerpání přidělených finančních prostředků v průběhu schválené finanční operace.
Sekce 1: Provedla čtyři veřejnosprávní kontroly s tím, že u jednoho subjektu bylo zjištěno
nedodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bylo klasifikováno
jako neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu. V účetnictví bylo zjištěno
porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. - předložené doklady neměly pro účely
zápisu náležitosti účetního záznamu. Výsledky kontroly byly předány finančnímu úřadu.
U třech veřejnosprávních kontrol bylo zjištěno, že finanční prostředky byly využity v souladu
s účelem. Porovnáním údajů prvotních a účetních dokladů s hodnotovými údaji účetní evidence
vedené odděleně pod znakem 33163 nebyly zjištěny rozdíly.
Sekce 2: Provedla veřejnosprávní kontrolu na místě 4/20152-401-m u Národního ústavu
pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků bez přijatých opatření. Dále pak závěrečný audit projektu s výrokem auditora:
„Podle našeho názoru příjemce podpory dodržel bez výhrad při realizaci individuálního
projektu národního „Příprava a realizace mezinárodního výzkumu PIAAC a zveřejnění jeho
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výsledků“, reg. č. CZ.1.07/4.3.00/06.0022, ve všech významných ohledech podmínky
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Sekce 3: Provedla osm veřejnosprávních kontrol. Kontroly byly zaměřeny na čerpání
a využití podpory rozvojových a dotačních projektů u veřejných vysokých škol. Jedna kontrola
není ukončena. U tří kontrol bylo zjištěno porušení podmínek poskytnutí uvedených
v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dvě kontroly byly bez nálezu a v dalších dvou případech byla
kontrola bez závažných zjištění.
Sekce 4: Provedla 260 veřejnosprávních kontrol. Kontroly byly zaměřeny na ověřování
realizace projektů technické pomoci, hodnocení a monitorování projektů, systémů zajištění
uznatelnosti nákladů čerpaných z operačních programů na pracovníky MŠMT, hospodárnosti
a účelnosti vynakládání finančních prostředků z rozpočtové kapitoly MŠMT. U 160 kontrol
bylo hodnocení – bez zjištění, resp. bez nálezu. V ostatních případech byla přijata opatření
vedoucí k odstranění zjištěných závad v hospodaření.
Sekce 5: Odborem sportu a odborem pro mládež bylo provedeno celkem 22
veřejnosprávních kontrol se zaměřením na metodickou a finanční kontrolu hospodaření
s poskytnutými finančními prostředky u příjemců dotací. U jedné kontroly byly zjištěny
závažné nedostatky. U dvou kontrol nebyly dodrženy dotační podmínky. Výsledky těchto tří
kontrol byly předány místně příslušnému finančnímu úřadu.

Výsledky vnitřních kontrol

3.3
3.3.1

Předběžná řídící kontrola

Předběžná řídící kontrola je na MŠMT stanovena u všech finančních a majetkových
operací MŠMT před vznikem závazku i po vzniku závazku před jeho úhradou, a to ve všech
oblastech působnosti MŠMT. Na MŠMT se předběžná řídící kontrola vykonává dle § 26 odst.
1 písm. a) zákona o finanční kontrole – tj. u příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního
účetního. Při výkonu předběžné řídící kontroly se postupuje podle prováděcí vyhlášky
č. 416/2004 Sb. a vnitřních předpisů MŠMT, především dle „Postupů provádění předběžné
řídící finanční kontroly na MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole“,
ve kterých jsou definovány povinnosti příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního,
a dále dle „Směrnice upravující oběh účetních dokladů na MŠMT“. Předběžná řídící kontrola
významně přispívá ke snížení rizika nehospodárného, neefektivního nebo neúčelného
vynakládání finančních prostředků a neoprávněného použití peněžních prostředků státního
rozpočtu. Důležitá je její preventivní funkce zaměřená na předcházení nedostatků.
K uzavírání závazků a hospodaření s finančními prostředky jsou oprávněni (na základě
schválení panem ministrem/paní ministryní) náměstci, ředitelé odborů a další vedoucí
pracovníci/představení s vymezením rozsahu jejich pravomoci a odpovědnosti při nakládání
s veřejnými prostředky jako příkazci operací. Výkonem funkce správce rozpočtu je panem
ministrem/paní ministryní pověřen ředitel odboru správce rozpočtu, výkonem funkce hlavního
účetního ředitel odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví.
Příkazce operace odpovídá za věcnou správnost navrhované finanční operace, úplnost
a správnost všech podkladů svým schvalovacím postupem:


prověřuje nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených
záměrů a cílů MŠMT, její účelnost, hospodárnost a efektivnost,



prověřuje správnost operace zejména ve vztahu k dodržení kritérií stanovených
pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu a podmínek
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stanovených pro zadávání veřejných zakázek, právních předpisů a opatření přijatých
orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, schválených programů,
projektů nebo jiných rozhodnutí MŠMT o nakládání s veřejnými prostředky,


přijímá opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných
rizik, která se při uskutečňování operace mohla vyskytnout,



dokládá připravované operace věcně správnými a úplnými podklady a potvrzuje
rozpočtové krytí závazku.

Po ukončení kontrolního postupu potvrdí příkazce operace svým podpisem písemný
podklad k přípravě závazku MŠMT (event. k platbě) a předá spis k předběžné kontrole správci
rozpočtu.
Správce rozpočtu vykonává předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku
a před vlastní platbou. O všech předběžných řídících kontrolách provedených příkazci operací
a správcem rozpočtu je vyhotoven „Záznam“ upravený vnitřním předpisem a vedena příslušná
dokumentace. Při přerušení schvalovacího postupu podle § 13 odst. 5 vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
vyhotovuje správce rozpočtu písemný doklad o přerušení schvalovacího postupu s uvedením
důvodů a spis vrací příkazci operace. O přerušených finančních operacích vede interní evidenci.
V roce 2015 správce rozpočtu prověřil celkem 44 210 finančních operací v oblasti
výdajů, tj. finančních operací před uzavřením závazku (návrhy smluv, Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, dohod uzavíraných v rámci mimopracovních poměrů, objednávek, stanovení závazných
ukazatelů přímo řízených organizací atd.) a finančních operací před vlastní platbou (platební
poukazy, faktury, kompenzační operace atd.), v celkovém objemu 159,53 mld. Kč.
Z evidence správce rozpočtu vyplývá, že v roce 2015:
 uzavřeli příkazci operací 53 finančních operací (tj. 0,12 % z celkového počtu operací)
bez předběžné řídící kontroly správce rozpočtu,
 u 137 finančních operací (tj. 0,31 % z celkového počtu operací) správce rozpočtu
přerušil písemně schvalovací postup a s uvedením důvodů spis vrátil příkazci operace,
neboť zjistil závažné nedostatky.
Většina zjištěných nedostatků, které neměly závažný charakter, byla operativně řešena s
příkazci operací bez písemného přerušení schvalovacího postupu tak, aby nedošlo ke zdržování
procesu financování, nebo správce rozpočtu stanovil písemně na „Záznamu o provedení
předběžné řídící kontroly před přijetím závazku“ pro operaci omezující podmínky, jejichž
splnění překontroloval při platbě.
Ve srovnání s rokem 2014 se počet schvalovaných finančních operací zvýšil o 2 873,
tj. o 6,95 %. Nárůst operací byl zapříčiněn nárůstem počtu finančních operací z důvodu
ukončování operačních programů spolufinancovaných z EU.
Nejčastější nedostatky zjištěné v rámci předběžné řídící kontroly správcem
rozpočtu:




uzavření smluvního vztahu či právního závazku bez předložení k předběžné řídící
kontrole,
uzavření závazku v případě, že správce rozpočtu přerušil schvalovací postup a uzavření
závazku neschválil,
nerespektování omezujících podmínek správce rozpočtu uvedených na Záznamu
o provedení předběžné řídící kontroly nebo v jeho příloze,
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pozdní blokace finančních potřeb plynoucích z víceletých smluv uzavřených
v předchozích letech, či pozdní žádosti o limitované přísliby,
nedostatečné finanční krytí navrhované operace prostředky státního rozpočtu,
přidělenými nároky či chybně zvolený zdroj financování,
chybějící podklady k doložení oprávněnosti a výše požadovaného závazku v rámci
navrhované operace, nedostatečné doložení navrhované finanční nebo majetkové
operace (chybějící stanovisko právního útvaru k návrhům smluv, neodůvodnění
nutnosti uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, absence
akceptačních protokolů na dodávky zboží a služeb, výkazů práce, prezenčních listin
konaných akcí, kalkulací nákladů, zapsání majetku do evidence MŠMT atd.),
chybějící podpis oprávněného příkazce operace, resp. podepsání finanční operace
neoprávněnou osobou,
porušení vnitřních předpisů MŠMT, manuálů řídícího orgánu operačních programů,
schválených projektů,
četné nepřesnosti v návrzích rozhodnutí o poskytnutí dotací,
nesrovnalosti v podkladech (chybné údaje v Rozhodnutích o poskytnutí dotace, smlouvě
nebo objednávce, fakturované částky v rozporu s uzavřenými smluvními vztahy atd.),
chybně uvedená čísla bankovních účtů příjemců dotací a podpor či dodavatelů zboží
a služeb,
chybné podklady k přeúčtování,
nesprávně uvedené údaje v příkazu k platbě,
opožděné předkládání vyúčtování cestovních náhrad oproti vnitřním předpisům,
opožděné předkládání úhrad odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Správce rozpočtu v průběhu roku 2015 zpracovával výsledky předběžné řídící
kontroly ve Zprávách o zjištěních v rámci předběžné řídící kontroly, jejichž součástí byla
informace o finančních operacích provedených bez předběžné řídící kontroly správcem
rozpočtu a finančních operacích, u kterých správce rozpočtu přerušil schvalovací postup
v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb. O výsledcích předběžné řídící kontroly byla pravidelně
informována paní ministryně a jednotliví náměstci ministra, kteří se ke zprávám podrobně
vyjadřovali a navrhovali nápravná opatření.
Hlavní účetní provádí předběžnou řídící kontrolu veškerých finančních operací
organizační složky státu MŠMT. Tuto předběžnou řídící kontrolu provádí po provedení
kontroly příkazcem operace a správcem rozpočtu. Shledá-li hlavní účetní při provádění
předběžné řídící kontroly nesrovnalosti, přeruší schvalovací postup a neprodleně požádá
o jejich nápravu příkazce operace. Pokud hlavní účetní zjistí, že nebyla vykonána předběžná
řídící kontrola správcem rozpočtu, přeruší schvalovací postup a předá podklady správci
rozpočtu.
Všechny předběžné řídící kontroly provedené příkazci operací, správcem rozpočtu
a hlavním účetním v oblasti výdajů před uzavřením závazku a před vlastní platbou i v oblasti
příjmů jsou zaznamenávány podle vnitřních předpisů. Schválení finanční operace příkazcem
operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním v rámci předběžné řídící kontroly
se zaznamenává v ekonomickém informačním systému EIS JASU CS, jehož prostřednictvím
se provádí přenos rezervací a požadavků na realizaci výdajů a příjmů kapitoly MŠMT
do Integrovaného informačního systému státní pokladny.

140

3.3.2 Průběžná a následná řídící kontrola
Odborné útvary, mimo již uvedené předběžné řídící kontroly, v postavení příkazců
operací, vykonávají průběžnou řídící kontrolu (před realizací závazku) a následnou řídící
kontrolu (po realizaci závazku – např. finanční vypořádání dotací) podle interních předpisů
MŠMT, v rámci stanovených kompetencí.
Výsledky řídících kontrol mohou být využity při veřejnosprávních kontrolách
a při provádění interních auditů.
Pomocí systému EIS JASU CS dochází k průběžné řídící kontrole u všech operací, kdy
před jejich uzavřením (změnou stavu) musí dojít ke schválení, které bez kontroly nemůže
proběhnout. Při párování plateb dochází k následné kontrole správného odesílání finančních
prostředků.
3.3.3

Interní audit
Oddělení interního auditu

V roce 2015 bylo provedeno celkem 15 finančních kontrol, z toho 8 plánovaných
interních auditů, 3 mimořádná auditní šetření, 1 mimořádný audit realizovaný v rámci
veřejnosprávní kontroly a 3 poradenské zakázky.
K datu zpracování Závěrečného účtu kapitoly 333 za rok 2015 je ve stadiu
rozpracovanosti 1 řádný interní audit „Stav implementace požadavků stanovených zákonem
o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti“, který byl zahájen
v listopadu 2015 (k okamžiku sestavení Závěrečného účtu je dokončováno vlastní auditní
šetření a je zahájeno zpracování předběžné auditní zprávy).
V rámci činnosti interního auditu byly v roce 2015 prověřovány a posuzovány oblasti:


vnitřní řídící a kontrolní systém, jeho nastavení, funkčnost a efektivita, realizace a opatření
přijatých vedením MŠMT k zjištěním z interních auditů a externích kontrol,



řízení a kontrola programů administrovaných MŠMT v rámci podpory vědy a výzkumu,
program EUROSTARS a Česko – norský výzkumný program (Finanční mechanismy
EHP/Norsko), proces administrace programů, shoda jejich nastavení a realizace s řídící
dokumentací projektů,



finančních prostředky vynakládané úřadem na reprezentaci MŠMT,



provoz služebních vozidel MŠMT, jeho hospodárnost a účelnost,



úkoly zajišťované OPŘO, a to Národním institutem dalšího vzdělávání, Národním ústavem
pro vzdělávání a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, zejména shoda úkolů
s účelem, za kterým byly tyto organizace zřizovány,



kontrolní systém OP VK, systém monitorování a kontroly projektů financovaných
z OP VK, předávání informací konečným příjemcům finančních prostředků OP VK,
a efektivita systému,



příprava Individuálních projektů systémových v programovém období 2014 – 2020, včetně
nastavení řídících a kontrolních mechanismů MŠMT k IPs,



kybernetická bezpečnost, zajištění naplnění povinností stanovených zákonem
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně některých souvisejících zákonů
a vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
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incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické
bezpečnosti,


systém řízení rizik, zejména funkčnost řízení korupčních rizik; řízení rizik je prověřováno
průřezově v rámci každého auditního šetření.

Zprávy z interních auditů včetně doporučení z auditu byly v souladu s ustanovením § 28
odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženy auditovaným útvarům. Auditované subjekty
k doporučením vypracovaly návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků a významné
procento schválených opatření již v průběhu roku 2015 realizovaly. V auditech předaných
ministryni/ministrovi bylo navrženo celkem 28 doporučení a k auditním závěrům bylo k datu
zpracování této informace přijato paní ministryní/panem ministrem 45 opatření.
Cíle stanovené v Plánu interních auditů na rok 2015 byly splněny. Odbor interního auditu,
od 1. 7. 2015 oddělení interního auditu, v průběhu roku 2015 mimo plán realizovalo na základě
požadavku ministra/ministryně 3 mimořádná auditní šetření a 3 poradenské zakázky, které se
týkaly podrobného prověření kvality výkonu činnosti, jejíž zajištění bylo auditováno.
Mimo plán auditní činnosti byly prověřeny oblasti:


programové financování v oblasti sportu, který MŠMT zajišťuje prostřednictvím
programů, které jsou veřejně vyhlašovány a jsou v souladu s usnesením vlády ČR č. 92
ze dne 1. 2. 2010 (ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013 a č. 657/2014) o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy,



projekt CZ.1.04./4.1.00/B6.00017 „Zvýšení právního povědomí zaměstnanců MŠMT“
včetně veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Program Právo – tvorba systému
a realizace právnického vzdělávání zaměstnanců MŠMT“,



agenda nostrifikací zajišťovaná sekcí vysokého školství, vědy a výzkumu, dodržování
lhůt pro vyřízení doručených žádosti včetně prověření odpovídajícího personálního
zabezpečení této agendy.

Při sestavování programů jednotlivých auditů a ve výběru šetřeného vzorků operací se
bude oddělení interního auditu nadále zaměřovat tak, aby bylo v co nejširší míře možno tyto
poznatky generalizovat na auditovaný systém. Interní audit se dlouhodobě snaží o komplexní
vhled do auditované oblasti a zaměřuje se zejména na zlepšení řízení agend MŠMT. Ze strany
interního auditu je kladen velký důraz na kvalitu výstupů z auditní činnosti.
Provedené audity i s nimi související veřejnosprávní kontroly napomáhají k plnění cílů
MŠMT. Komparací stavu za rok 2014 a 2015 lze konstatovat, že ještě stále přetrvávají dílčí
rezervy ve využitelnosti poznatků získaných z auditních šetření pro management rezortu, což je
důsledek každoročních změn na pozici ministra a náměstků. Jednoznačně však lze konstatovat,
že za uplynulý kalendářní rok došlo k výraznému posunu v plnění přijatých opatření, což se
pozitivně odráží ve vnitřním prostředí MŠMT. Rovněž tak počet navrhovaných doporučení
a následně přijatých opatření k realizovaným interním auditům jasně signalizují stabilizaci
vnitřního prostředí MŠMT.
Ve výše zmiňované oblasti plnění přijatých opatření na základě výsledků interních auditů
je nezbytné zdůraznit systémovost těchto opatření a z nich logicky vyplývající dlouhodobou
účinnost.
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Realizovaná opatření přijatá k doporučením interního auditu byla podporou pro:


zvýšení kvality kontrolního prostředí v auditovaných útvarech,



zvýšení transparentnosti při řízení individuálních projektů systémových,



zvýšení transparentnosti v oblasti dotačních a rozvojových titulů,



důslednější a efektivnější prověřování uznatelnosti výdajů v rámci operačních
programů,



aktualizaci interní úpravy a nastavení transparentnosti v oblasti čerpání prostředků
na reprezentaci úřadu,



efektivnější nastavení řízení OPŘO,



provedení revize dokumentace IS VS,



nové nastavení systému provozu služebních motorových vozidel MŠMT,



zvýšení bezpečnosti pracovního režimu řidičů z povolání a řidičů referentských vozidel
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a Nařízení ES č. 561/2006,



efektivnější zpracování návrhu rozpočtu Programu CZ 09 (Norské fondy) pro rok 2017,
ve kterém bude Program ukončen a náklady Programu budou uznatelné do 31.12.2017,



aktualizaci Metodiky pro zadávání zakázek malého rozsahu a ostatních zakázek
financovaných z dotačního programu MŠMT.

Oddělení interního auditu neoznamovalo Ministerstvu financí ČR žádné závažné zjištění
podle § 22 odst. 6 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž tak nebyly žádné další
nesrovnalosti oznamovány Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Místně příslušnému Finančnímu úřadu (územní pracoviště Praha1) bylo hlášeno:


porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. j) a § 44, odst. 2 písm. g) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová
pravidla), v platném znění, spočívající v neoprávněném použití peněžních prostředků
ve výši 34,24 tis. Kč;



porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla),
v platném znění, spočívající v neoprávněném použití peněžních prostředků ve výši
66,28 tis. Kč.

Oddělení interního auditu poskytlo v roce 2015 v souladu s požadavky zaslanými EK ujištění
evropských struktur o adekvátním prostředí na MŠMT, ochraňujícím zájmy EU (audit
programů EUROSTARS a Česko – norský výzkumný program).

143

4 Organizační schéma kompetenčních vztahů
Organizační schéma vztahu mezi MŠMT a jím řízenými organizačními složkami státu
a příspěvkovými organizacemi
MŠMT----------organizační složky státu (§ 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích)
MŠMT ---------příspěvkové organizace (§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
Organizační schéma vztahu mezi MŠMT a právnickými osobami v rámci resortní
působnosti
MŠMT ---------- školy a školská zařízení zřizované MŠMT (§ 54 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 169 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- školy a školská zařízení zřizované krajem (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- školy a školská zařízení zřizované obcemi (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- školy a školská zařízení zřizované hlavním městem Prahou (zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- soukromé školy a školská zařízení (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společenstvech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- církevní školy a školská zařízení (§ 7 odst. 1 písm. a) a § 8 zákona
č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích
a náboženských společnostech)
MŠMT---------- veřejné vysoké školy (§ 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů)
MŠMT---------- soukromé vysoké školy (§ 39 až 43 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)
MŠMT---------- veřejné výzkumné instituce zřizované MŠMT v souladu s § 2 zákona
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších
předpisů (Centrum pro studium vysokého školství)
MŠMT---------- v oblasti podpory sportu (§ 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
neziskové organizace v oblasti sportu (§ 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů)
MŠMT---------- v oblasti péče o mládež (§ 7 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
spolek (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
církevní charitativní organizace (zákon č. 3/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)
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4.1 Organizace v působnosti kapitoly 333 MŠMT
4.1.1 Organizační složky státu
K 31. 12. 2015 spadaly do působnosti MŠMT 3 organizační složky státu: ústřední orgán
- vlastní úřad MŠMT, Česká školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum.
Vlastní úřad MŠMT
MŠMT je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní
školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní
spolupráce v této oblasti a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou
výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu. MŠMT je zřízeno zákonem
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů. Je správcem kapitoly státního rozpočtu 333. Hospodaří jako
organizační složka státu podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Česká školní inspekce (ČŠI)
ČŠI je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní
jednotkou. Organizačně je členěna na ústředí ČŠI se sídlem v Praze a inspektoráty ČŠI. V čele
je ústřední školní inspektor. ČŠI vykonává činnosti vymezené zákonem č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a řídí se vyhláškou č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách
organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
ČŠI zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací
soustavy. Vykonává inspekční činnost ve školách a školských zařízeních zapsaných do
školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování
nebo odborná praxe. Vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků
státního rozpočtu přidělovaných dle § 160 až 163 zák. č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vysokoškolské sportovní centrum (VSC)
VSC se sídlem v Praze je pedagogicko-odborné pracoviště vytvářející materiální,
sociální, personální a sportovně technické podmínky pro přípravu vrcholových sportovců
ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby státní reprezentace České republiky. V centru
pracuje deset sportovních sekcí: atletika, judo, kanoistika rychlost, plavání, šerm, krasobruslení,
sportovní hry – basketbal, volejbal a házená, kanoistika slalom, zdravotně postižení
a akademický výběr. Jako organizační složka státu působí od 1.3.2003.
4.1.2 Příspěvkové organizace
V roce 2015 působilo v kapitole 333 celkem 78 příspěvkových organizací s přímým
vztahem ke kapitole 333, v tom 69 přímo řízených organizací v RgŠ a 9 ostatních přímo
řízených organizací (výzkumné ústavy, instituty, knihovna, pedagogické muzeum, vzdělávací
a konferenční centra a 1 pedagogické centrum).
K 31.12.2014 působilo v kapitole 333 celkem 80 příspěvkových organizací s přímým vztahem
ke kapitole 333, v tom 71 přímo řízených organizací v RgŠ a 9 ostatních přímo řízených
organizací.
K 31.12.2013 působilo v kapitole 333 celkem 81 příspěvkových organizací s přímým vztahem
ke kapitole 333, v tom 71 přímo řízených organizací v RgŠ a 10 ostatních přímo řízených
organizací.
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V roce 2012 působilo v kapitole 333 celkem 81 příspěvkových organizací s přímým vztahem ke
kapitole 333, v tom 71 přímo řízených organizací v RgŠ a 10 ostatních přímo řízených
organizací.
V roce 2011 působilo v kapitole 333 celkem 84 příspěvkových organizací s přímým vztahem ke
kapitole 333, v tom 73 přímo řízených organizací v RgŠ a 11 ostatních přímo řízených
organizací.
Přímo řízené organizace
V roce 2015 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 přímo řízených
organizací – právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných
MŠMT.
K 31.12.2014 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 71 PŘO.
K 31.12.2013 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 71 PŘO.
V roce 2012 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 71 PŘO.
V roce 2011 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 73 PŘO.
Výchovné a provozní podmínky včetně finanční náročnosti jednotlivých organizací jsou
prakticky nesrovnatelné.
Jedná se o tyto organizace:





11 škol se speciálními vzdělávacími programy se zaměřením na sluchové, zrakové nebo
tělesné postižení, logopedické vady, případně kombinované vady (9 škol má jako
součást zřízeno speciální pedagogické centrum),



13 diagnostických ústavů (4 pro mládež, ostatní jsou dětské diagnostické ústavy),
u 3 zařízení je jako součást také dětský domov se školou, u 10 pak středisko výchovné
péče (SVP)



17 dětských domovů se školou (6 zařízení má jako součást SVP)



1 středisko výchovné péče (jehož součástí je dětský domov se školou a dětský domov)



8 výchovných ústavů a dětských domovů se školou (2 se SVP)



19 výchovných ústavů, v tom 9 se SVP

Speciální školy a speciální školská zařízení
Jedná se o zařízení poskytující vzdělávání dětem a mládeži:


zrakově postiženým (3 školy - např. Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Praha 1),



sluchově postiženým (4 školy - např. MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České
Budějovice),



tělesně postiženým (2 školy - např. Obchodní akademie, Odborná a Praktická škola pro
tělesně postižené, Janské Lázně),



s více vadami (ZŠ speciální a praktická škola, Březejc, Velké Meziříčí),



s vadami řeči (ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská).
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Ústavní výchovu zajišťují zařízení dle zákona č. 109/2002 Sb.:


Diagnostické ústavy

Jedná se o zařízení provádějící komplexní vyšetření dětí s nařízenou ústavní nebo
ochrannou výchovou a poté je umísťují do dalších zařízení. Spektrum postižení zde bývá velmi
rozsáhlé.


Výchovné ústavy a dětské domovy se školou
Jedná se o speciálně výchovně vzdělávací zařízení poskytující komplexní péči dětem
s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
 Dětské domovy se školou
Jedná se o zařízení pro děti zpravidla od 6 let do dokončení povinné školní docházky,
kterou absolvují ve škole, která je součástí zařízení. Hlavním úkolem je výchova a vzdělání
těchto dětí s cílem integrace do společnosti a vyloučení možného selhání v budoucnosti.
 Výchovné ústavy
Jedná se o zařízení poskytující dočasný azyl pro děti do věku 18 (19) let s nařízenou
ústavní nebo ochrannou výchovou. Součástí programu je i profesní příprava v několika
učebních oborech s cílem připravit své svěřence na nový mimoústavní život. Tato zařízení pro
mládež s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou mládeže ve věku 15 –18 (19) let jsou
často úzce specializované – např. VÚM s léčebným režimem drogové závislosti, VÚM pro
nezletilé matky s dětmi.
 Středisko výchovné péče
Jedná se o zařízení, které poskytuje preventivně výchovné služby dětem s rizikem poruch
chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji,
jejich zákonným zástupcům či pedagogickým pracovníkům. Střediska poskytují služby formou
ambulantní, celodenní, internátní nebo terénní. Středisko poskytuje preventivně výchovné
služby dětem a mládeži na žádost zákonných zástupců a na základě rozhodnutí soudu
o výchovném opatření.
Ostatní přímo řízené organizace
V roce 2015 působilo v kapitole 333 celkem 9 OPŘO.
Dům zahraniční spolupráce MŠMT (DZS)
DZS se sídlem v Praze plní úkoly související se zajišťováním školských, vzdělávacích
a dalších styků se zahraničím v souladu se zřizovací listinou, schváleným statutem a dle pokynů
a v rozsahu stanoveném MŠMT.
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (NÚV)
NÚV vznikl ke dni 1.7.2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání
s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a Institutem pedagogicko-psychologického
poradenství. Ústav řeší otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného
vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Zabývá se také pedagogickopsychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze (NPMK)
NPMK je státním resortním muzeem MŠMT se stoletou tradicí a patří mezi nejstarší
muzea v České republice. Vznik muzea se datuje r. 1892. Je významným badatelským
a dokumentačním centrem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva
a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkaz Jana Amose Komenského.
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NPMK je veřejně přístupnou odbornou knihovnou. Zaměřuje se na oblast výchovy,
vzdělávání a školství. Vznikla v roce 1919 a od začátku byl velký důraz kladen na získávání
moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství. K těmto zásadám se knihovna
hlásí i dnes. Organizace také zajišťuje činnosti související s Památníkem romského holokaustu.
Národní technická knihovna (NTK)
NTK je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna. Vznikla 1. 7. 2009 změnou názvu
a sídla ze Státní technické knihovny. Poskytuje knihovnické a informační služby především
vysokému školství, výzkumu a vývoji a současně plní funkce veřejně přístupné
vědeckotechnické knihovny. Zabezpečuje spolupráci a kontakty s knihovnicko-informačními
pracovišti, organizacemi a systémy na mezinárodní úrovni. Řeší výzkumné a vývojové úkoly
a plní funkci uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Je školícím pracovištěm pro
odborné vzdělávání knihovníků, informačních pracovníků a uživatelů.
Komise J. W. Fulbrighta
Komise J. W. Fulbrighta se sídlem v Praze byla ustanovena na základě mezivládní dohody
mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Zajišťuje studium, výzkumnou
činnost, školení a další vzdělávací aktivity občanů USA v ČR a občanů ČR v USA. Dále
zabezpečuje výměnu studentů, výzkumných pracovníků, učitelů, umělců a jiných odborníků
mezi uvedenými státy. Součástí její činnosti je provoz Poradenského střediska pro zájemce
o studium v USA.
Antidopingový výbor ČR (ADV)
Antidopingový výbor ČR se sídlem v Praze vznikl 1. 1. 2000. Je pracovištěm pověřeným
MŠMT realizací antidopingového programu podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Antidopingový program vychází ze závazků přijatých Českou republikou
v mezinárodní smlouvě. Provádí dopingové kontroly z rozhodnutí Světové antidopingové
agentury na území ČR i v zahraničí.
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (PC)
PC bylo zřízeno 1. 1. 1995. Plní úkoly řídícího a koordinačního pracoviště pro polské
národnostní školství, zajišťuje překlady, tisk a distribuci učebnic v polském jazyce.
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
Národní institut pro další vzdělávání vznikl v roce 2005 z Pedagogického centra Praha,
proběhla zde transformace, na jejímž základě bylo v rámci příspěvkové organizace zřízeno
pracoviště zapsané v rejstříku škol podle školského zákona – Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků. NIDV zajišťuje DVPP škol a školských zařízení, poskytuje
poradenství školám a školským zařízením, zabezpečuje koordinaci podpůrné činnosti pro školy
a školská zařízení a koordinaci rozvojových programů a dalších akcí (tuzemských, evropských
a mezinárodních). Ke dni 1. 7. 2011 se sloučením staly jeho součástí Učební středisko MŠMT
Richtrovy boudy a Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
Hlavním předmětem činnosti Centra je v souladu s § 80 odst. 2 školského zákona
zajišťování společné části maturitní zkoušky zadávané MŠMT v rámci profilové části maturitní
zkoušky. Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti forem, prostředků, nástrojů a metod
hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na zpracování koncepce DVPP, vydává publikace,
odborné a metodické materiály tematicky zaměřené na oblast hodnocení výsledků vzdělávání.
CZVV se zapojilo do programů spolufinancovaných z ESF.
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5 Seznam použitých zkratek
ADV

Antidopingový výbor ČR

AES

Adult Education Survey

AFCOS

Síť pro boj proti podvodům a zneužívání prostředků EU

AMU

Akademie múzických umění v Praze

AO

Auditní orgán

AV

Akademie věd České republiky

BV

Běžné výdaje

CERN

Evropská organizace pro jaderný výzkum

CIIRC

Český institut informatiky robotiky a kybernetiky

CSÚIS

Centrální systém účetních informací státu

CSVŠ

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

CŠ

Církevní školy

CZVV

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

ČJ

Český jazyk

ČFbU

Česká florbalová unie

ČNB

Česká národní banka

ČOS

Česká obec sokolská

ČOV

Český olympijský výbor

ČR

Česká republika

ČSJu

Český svaz juda

ČSTPS

Český svaz tělesně postižených sportovců občanské sdružení (AISIS),

ČŠI

Česká školní inspekce

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DD

Dětský domov

DDŠ

Dětský domov se školou

DDÚ

Dětský diagnostický ústav

DPH

Daň z přidané hodnoty

DÚ

Diagnostický ústav

DÚM

Diagnostický ústav pro mládež

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

DZS

Dům zahraniční spolupráce

EDS/SMVS

Informační systém programového financování - Evidenční dotační systém
(EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS)

EHP

Evropský hospodářský prostor
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EIB

Evropská investiční banka

EK

Evropská komise

EMBC

Evropská konference pro molekulární biologii

EMBL

Evropská molekulárně biologická laboratoř

ES

Evropské společenství

ESF

Evropský sociální fond

ESA

Evropská kosmická agentura

ESO

Evropská jižní observatoř

EU

Evropská unie

FF

Filozofická fakulta

FHS

Fakulta humanitních studií

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb

FLD

Fakulta lesnická a dřevařská

FM

Finanční mechanizmy

FTK

Fakulta tělesné kultury

FÚ

Finanční úřad

GA ČR

Grantová agentura České republiky

HC

Hokejový klub

HV

Hospodářský výsledek

IA

Interní audit

IEA

Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání

ICM

Informační centrum mládeže

ICT

Informační a komunikační technologie

IISSP

Integrovaný informační systém Státní pokladny

IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny

INV

Investiční výdaje

ISAO

Informační systém auditního orgánu

ISPROFIN

Informační systém programového financování

IT

Informační technologie

ITER

Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor

JČU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

KaM

Koleje a menzy

KHS

Krajská hygienická stanice

KR

Konečný rozpočet

KÚ

Krajský úřad
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KV

Kapitálové výdaje

KZÚV

Krajské zařízení ústavní výchovy

LF

Lékařská fakulta

LLM

Liga lesní moudrosti

ME

Mistrovství Evropy

MF

Ministerstvo financí

MFF

Matematicko-fyzikální fakulta

MHD

Městská hromadná doprava

MHMP

Magistrát hlavního města Prahy

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MO

Ministerstvo obrany

MOV

Mezinárodní olympijský výbor

MP

Mzdové prostředky

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS

Mistrovství světa

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MTZ

Materiálně technická základna

MU

Masarykova univerzita

MV

Ministerstvo vnitra

MZe

Ministerstvo zemědělství

MZdr

Ministerstvo zdravotnictví

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NAEP

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

NF

Národní fond

NFV

Návratná finanční výpomoc

NIDM

Národní institut dětí a mládeže

NIDV

Národní institut pro další vzdělávání

NIV

Neinvestiční výdaje

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

NNO

Nestátní neziskové organizace

NOK

Národní orgán pro koordinaci

NPMK

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
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NTK

Národní technická knihovna

NÚV

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

NV

Nařízení vlády

OBV

Ostatní běžné výdaje

ONIV

Ostatní neinvestiční výdaje

OON

Ostatní osobní náklady

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OPPP

Ostatní platby za provedenou práci

OPŘO

Ostatní přímo řízené organizace

OSFA

Operace státních finančních aktiv

OP PS

Operační program Přeshraniční spolupráce

OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP ŽP

Operační program Životní prostředí

OS

Občanské sdružení

OSS

Organizační složka státu

OU

Ostravská univerzita v Ostravě

PAP

Pomocný analytický přehled

PAS

Pověřený auditní subjekt

PC

Pedagogické centrum

PCO

Platební a certifikační orgán

PF

Právnická fakulta

PO

Příspěvková organizace

PŘO

Přímo řízená organizace

PSP

Poslanecká sněmovna Parlamentu

RF

Rezervní fond

RgŠ

Regionální školství

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

RP

Rozvojový program

RPZ

Rozpočet po změnách

RSC

Resortní sportovní centrum

RV

Rozpočtový výbor

ŘKVP

Řídící a koordinační výbor projektu
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ŘO

Řídící orgán

Sb.

Sbírka (sbírka zákonů)

SOBCPO

Složky obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

SPC

Speciální pedagogické centrum

SR

Státní rozpočet

SŠ

Střední škola

STK

Státní technická knihovna

SU

Slezská univerzita v Opavě

SÚJV

Spojený ústav jaderných výzkumů

SVP

Středisko výchovné péče

SVŠ

Soukromá vysoká škola

SZNR

Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb (movité věci)

SZP

Společná zemědělská politika

ŠJ

Školní jídelna

ŠVP

Školní vzdělávací program

TJ

Tělovýchovná jednota

TK

Tenisový klub

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

UHK

Univerzita Hradec Králové

UJAK

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

UK

Univerzita Karlova v Praze

UPa

Univerzita Pardubice

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

UTB

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ÚO

Ústřední orgán

ÚP

Úřad práce

UR

Udržitelný rozvoj

ÚSC

Územní samosprávný celek

US RB

Učební středisko Richtrovy boudy

UV

Usnesení vlády

UZ

Účelový znak

ÚZ

Účetní závěrka

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

VKC

Vzdělávací a konferenční centrum
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VKIFD

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin

VO

Vedoucí oddělení

VOŠ

Vyšší odborná škola

VPS

Všeobecná pokladní správa

VSC

Vysokoškolské sportovní centrum

VŠ

Vysoká škola

VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VUT

Vysoké učení technické v Brně

VÚ

Výchovný ústav

VÚM

Výchovný ústav pro mládež

VÚP

Výzkumný ústav pedagogický

VVI

Veřejná výzkumná instituce

VVŠ

Veřejná vysoká škola

VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

ZP

Zákoník práce

ZS

Zprostředkující subjekt

ZŠ

Základní škola

Plné názvy některých zahraničních organizací/projektů
CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

ECTS

European Credit Transfer System

EaP

Eastern Partnership

ESA

European Space Agency

IEA

International Association for the Evaluation of Education Achievement

LLP

Lifelong Learning Programme

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

PIAAC

Programme for International Assessment of Adult Competencies

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study

V4

Visegrádská skupina
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