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I  Průvodní zpráva k závěrečnému účtu 

1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2019 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jím řízené organizační složky státu Česká 

školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum a příspěvkové organizace hospodařily 

v roce 2019 podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, 

jehož součástí jsou i závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 333. Zákon o státním rozpočtu na 

rok 2019 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 420 

dne 19.12.2018.  

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v resortu školství, mládeže 

a tělovýchovy se v roce 2019 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 2019 všechny úkoly vyplývající ze zákona o státním rozpočtu 

a dalších právních předpisů, usnesení vlády České republiky, 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.  

Zákon č. 167/2018 Sb., ze dne 19. července 2018, kterým se mění zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, posunul účinnost změny financování regionálního 

školství o 1 rok, tj. na 1. ledna 2020. Rok 2019 měl tedy zásadní význam pro přípravu a úspěšné 

spuštění nového systému financování od ledna 2020.  

Ministerstvo si od počátku bylo vědomo toho, že připravovaná změna financování 

regionálního školství se dotkne všech veřejných škol a že nutnou podmínkou pro úspěšné 

spuštění změny financování k 1. lednu 2020 je nezbytná masivní vzdělávací kampaň, zaměřená 

nejen na ředitele škol, ale i na úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úředníky 

krajských úřadů. Jako nejúčinnější forma vzdělávání byla zvolena forma seminářů po celé 

republice, kdy vrcholní představitelé ministerstva spolu s odbornými garanty za jednotlivé části 

změny vyjížděli do regionů. Veškeré materiály ze seminářů byly školám obratem zpřístupněny 

na internetu. První vlna seminářů pro ředitele škol a školských zařízení proběhla již v roce 2018, 

počet účastníků byl cca 3 000. V roce 2019 byla pak realizována druhá vlna seminářů, kterých 

se účastnilo cca 3 600 ředitelů. Dále byly uskutečněny i semináře pro úředníky obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností a pro úředníky krajských úřadů, a to nejen v oblasti statistické, ale 

zejména ekonomické a metodické. Semináře proběhly i se zaměstnanci České školní inspekce.  
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Velmi důležitým předpokladem pro úspěšné spuštění nového způsobu financování bylo 

vytvoření nového výpočtového systému s vazbou na již existující Informační systém školské 

statistiky poskytující všechny údaje nezbytné ke stanovení prostředků pro činnost školy nebo 

školského zařízení. Systém byl vytvořen na stávající hardwarové a softwarové infrastruktuře 

zaměstnanci MŠMT (a to vedle výkonu jejich dalších agend).  

Vzhledem k tomu, že účelem změny financování regionálního školství je především 

otevření prostoru pro zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání, v souvislosti s reformou vláda 

rozhodla o posílení některých oblastí, které byly dlouhodobě opomíjeny (nepedagogická práce, 

mezikrajové rozdíly, překryvy učitelů v mateřských školách, vyšší míry dělení hodin na 

základních a středních školách).  

Aby byl dopad změn financování do rozpočtů jednotlivých škol a školských zařízení 

pozvolnější a byla zajištěna návaznost původního a nového systému financování, realizovalo 

MŠMT v průběhu roku 2019 některé rozvojové programy. Jednalo se o program „Částečné 

vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, 

základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“, jehož cílem bylo, aby 

pedagogové na stejných druzích škol dostávali srovnatelné nadtarifní složky platu ve všech 

krajích. Program ale řešil také vyrovnání platů v různých druzích škol v rámci jednoho kraje. 

Systém financování, kdy školy dostávaly peníze podle počtu žáků, vedl totiž k tomu, že odměny 

učitelů v jednotlivých krajích se velmi různí. Na tento program byla pro rok 2019 určena více 

než 1 mld. Kč. Prostřednictvím programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“ mělo být dosaženo zvýšení kvality 

předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských 

škol. Dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vznikly od 1.9.2019 

v souvislosti se zvýšením počtu hodin ve školách v souladu s Nařízením vlády č. 123/2018 Sb., 

o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní 

školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, 

měl za cíl rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění 

změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“.  

 V průběhu roku 2019 pokračovala realizace Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (OP VVV), který přispívá 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.  

V rámci OP VVV bylo v roce 2019 vyhlášeno celkem 11 nových výzev. Od počátku 

realizace OP VVV bylo vydáno již více než 14 400 právních aktů o poskytnutí finanční 

podpory, z toho téměř 13 800 projektů bylo, je či bude realizováno v režimu šablon. 

 

1.1 Financování v roce 2019 

1.1.1 Priority státního rozpočtu 

Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2019 pro rozpočet kapitoly 333 byl schválen dne 

19.6.2018 usnesením vlády České republiky č. 379 k přípravě státního rozpočtu České 

republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. 

Na základě schválených rozpočtových limitů na rok 2019 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.  
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Usnesením vlády České republiky č. 588 ze dne 19.9.2018 k návrhu zákona o státním 

rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu 

České republiky na léta 2020 a 2021 byl návrh zákona o státním rozpočtu včetně rozpočtové 

dokumentace schválen. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl rozpočet kapitoly 333 dne 

19.12.2018 schválen usnesením PSP ČR č. 420 jako součást zákona č. 336/2018 Sb., 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. 

Při hodnocení plnění priorit v kapitole 333 je nutné se zaměřit na oblast vzdělávání 

a školské služby, oddíl 31 a 32 odvětvového třídění rozpočtové skladby. 

V roce 2019 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 

188 500 402,44 tis. Kč, v rozpočtu po změnách 195 982 958,73 tis. Kč, v konečném rozpočtu 

203 602 598,12 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2019 byla vykázána ve výši 196 728 637,01 tis. 

Kč, plnění na 100,38 % rozpočtu po změnách a 96,62 % konečného rozpočtu. Schválený 

rozpočet se oproti srovnatelnému údaji roku 2018 zvýšil o 27 721 191,78 tis. Kč, tj. nárůst 

o 17,24 %, rozpočet po změnách se zvýšil proti roku 2018 o 25 605 031,73 tis. Kč, 

tj. o 15,03 %, konečný rozpočet se zvýšil proti roku 2018 o 22 532 623,95 tis. Kč, tj. o 12,44 % 

a skutečnost 2019 byla vyšší oproti skutečnosti předchozího roku o 21 758 715,33 tis. Kč, 

tj. 12,44 %, meziroční index 2019/2018 činil 112,44.  

V roce 2018 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 160 779 210,66 

tis. Kč, v rozpočtu po změnách 170 377 927,00 tis. Kč, v konečném rozpočtu 181 069 974,17 

tis. Kč, skutečnost k 31.12.2018 byla vykázána ve výši 174 969 921,68 tis. Kč, plnění na 

102,70 % rozpočtu po změnách a 96,63 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet se oproti 

srovnatelnému údaji roku 2017 zvýšil o 22 137 163,45 tis. Kč, tj. nárůst o 15,97 %, rozpočet po 

změnách se zvýšil proti roku 2017 o 28 027 102,57 tis. Kč, tj. o 19,69 %, konečný rozpočet se 

zvýšil proti roku 2017 o 29 493 649,72 tis. Kč, tj. o 19,46 % a skutečnost 2018 byla vyšší oproti 

skutečnosti předchozího roku o 29 185 721,82 tis. Kč, tj. 20,02 %, meziroční index 2018/2017 

činil 120,02.  

V roce 2017 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 138 642 047,21 

tis. Kč, v rozpočtu po změnách 142 350 824,43 tis. Kč, v konečném rozpočtu 151 576 324,45 

tis. Kč, skutečnost k 31.12.2017 byla vykázána ve výši 145 784 199,86 tis. Kč, plnění na 

102,41 % rozpočtu po změnách a 96,18 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet se oproti 

srovnatelnému údaji roku 2016 zvýšil o 7 863 519,64 tis. Kč, tj. nárůst o 6,01 %, rozpočet po 

změnách se zvýšil proti roku 2016 o 8 658 293,21 tis. Kč, tj. o 6,48 %, konečný rozpočet se 

zvýšil proti roku 2016 o 13 144 123,73 tis. Kč, tj. o 9,49 % a skutečnost 2017 byla vyšší oproti 

skutečnosti předchozího roku o 15 407 072,60 tis. Kč, tj. 11,82 %, meziroční index 2017/2016 

činil 111,82. 

V roce 2016 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 130 778 527,57 

tis. Kč, v rozpočtu po změnách 133 692 531,22 tis. Kč, v konečném rozpočtu 138 432 200,72 

tis. Kč, skutečnost k 31.12.2016 byla vykázána ve výši 130 377 127,26 tis. Kč, plnění na 

97,52 % rozpočtu po změnách a 94,18 % konečného rozpočtu. Schválený rozpočet se oproti 

srovnatelnému údaji roku 2015 zvýšil o 8 244 144,75 tis. Kč, tj. nárůst o 6,73 %, rozpočet po 

změnách se zvýšil proti roku 2015 o 7 240 607,81 tis. Kč, tj. o 5,73 %, konečný rozpočet se 

zvýšil proti roku 2015 o 5 030 688,84 tis. Kč, tj. o 3,77 % a skutečnost 2016 byla vyšší oproti 

skutečnosti předchozího roku o 2 081 319,68 tis. Kč, tj. 1,62 %, meziroční index 2016/2015 

činil 101,62.  

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 133 401 511,88 

tis. Kč, skutečnost k 31.12.2015 byla vykázána ve výši 128 295 807,58 tis. Kč, plnění na 
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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. 

Index 2019/2015 celkových výdajů pro oblast vzdělávání za pětileté období činí ve 

schváleném rozpočtu 153,83, v rozpočtu po změnách 154,99 a ve skutečných výdajích 153,34. 

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 konsolidované údaje veřejných rozpočtů včetně výdajů krajů a obcí a ostatních 

kapitol státního rozpočtu. 

V roce 2019 se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaměřilo především na 

řešení problematiky v následujících oblastech: 

• Zlepšování platové úrovně pracovníků ve školství – ve smyslu úsilí vlády o postupné 

zvyšování prostředků na platy pedagogických pracovníků a nepedagogických 

zaměstnanců došlo v r. 2019 oproti roku 2018 k nárůstu jejich průměrných platů. Celkový 

objem mzdových prostředků pro pracovníky RgŠ ÚSC vzrostl oproti roku 2018 

o 15 346 078,87 tis. Kč, což představuje 19,35 %. Kromě zvýšení prostředků na platy 

o 15 % (resp. u nepedagogických zaměstnanců o 10 %), se v růstu objemu rozpočtu 

promítlo například i navýšení výkonů a finanční podpora přípravy reformy financování 

regionálního školství prostřednictvím jednorázových rozvojových programů. Průměrný 

plat pracovníků RgŠ ÚSC meziročně vzrostl o 4 206 Kč, tedy o 14,22 %. 

• Podpora investic – i v roce 2019 pokračovalo financování rozšíření výukových kapacit 

MŠ a ZŠ zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí 

v pořadí již 6. výzvou s alokací 300 mil. Kč. Cílem výzvy bylo pomoci zřizovatelům 

vytvořit nové výukové kapacity mateřských a základních škol zřizovaných obcemi hlavně 

v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby či jinou 

předpokládanou migrací obyvatel, a také podpořit nárůst kapacit mateřských a základních 

škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí v lokalitách, kde není zajištěna dostatečná 

dostupnost předškolního či základního vzdělávání.  

Od doby zahájení Programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky v roce 2014 bude v rámci šesti vyhlášených 

výzev podpořeno 149 akcí, přičemž vznikne 114 nových tříd mateřských škol 

s navýšením rejstříkové kapacity pro 2614 dětí a 149 nových kmenových učeben 

základních škol s navýšením kapacity pro 3636 žáků. Částka určená na program pro 

rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol v letech 2014–2021 byla 

navýšena na miliardu osm set milionů korun, celková poskytnutá dotace činí zatím 

1,576 miliardy korun. Největší počet žádostí byl zaslán z kraje Středočeského  

a Jihomoravského.  

Z programu Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního 

vzdělávání zřizovaného obcí by do roku 2023 mělo vzniknout celkem 115 nových 

učeben pro 3400 žáků základních škol v lokalitách kolem Prahy, které mají problém se 

zajištěním povinné školní docházky. V roce 2019 bylo ukončeno financování výstavby 

základních škol v obcích Rudná u Prahy, Psáry, městských částech Praha – Řeporyje 

a Praha – Čakovice, připraveny k financování jsou akce měst Jesenice a Říčany. 
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V projektové přípravě jsou pak projekty školských právnických osob v Ondřejově, 

Úvalech a Přezleticích zřizovaných dobrovolnými svazky obcí.  

V oblasti investic byla zahájena realizace nového investičního programu Rozvoj 

a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Program věcně 

navazuje na předchozí program 133 210 se shodným názvem, jehož financování bylo 

v roce 2019 ukončeno. Východiskem pro stanovení cílů dokumentace programů byl 

základní koncepční dokument rozvoje terciárního vzdělávání – Dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecký, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 

pro oblast vysokých škol na období 2015–2020. V rámci programu 133 220 byly v roce 

2019 realizovány tři výzvy s předpokládanou alokací 4,5 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč 

bude v rámci dvou vyhodnocených výzev v nejbližším období poskytnuto na podporu 

infrastruktury ubytovacích a stravovacích kapacit.  

V oblasti investiční podpory vysokého školství byl v roce 2019 první výzvou zahájen 

program 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských 

a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. Účastníkem programu je veřejná 

vysoká škola, jejíž součástí je lékařská fakulta nebo pedagogická fakulta (alespoň jedna 

z nich). Fakulta je povinna uskutečňovat nejméně jeden akreditovaný studijní program 

„všeobecné lékařství“ nebo studijní program ve skupině „pedagogika, učitelství a sociální 

péče“. Společenská potřebnost a specifická podpora vzdělávání lékařů, učitelů 

a akademických pracovníků připravujících studenty k výkonu této profese byla 

formulována pro kapitolu MŠMT ve vládním materiálu pro přípravu rozpočtu na rok 

2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021, a též v návaznosti na usnesení vlády 

České republiky č. 563 ze dne 4.9.2018 k Dlouhodobému finančnímu opatření k navýšení 

kapacit lékařských fakult.  

V případě lékařských fakult má být prostřednictvím programu dosaženo navýšení počtu 

přijímaných studentů do prvních ročníků studijního programu Všeobecné lékařství. Jedná 

se o naplnění jedné z nutných podmínek pro zajištění trvalého zvýšení počtu absolventů 

lékařských studijních programů jako součásti řešení situace výrazného a neustále se 

prohlubujícího nedostatku lékařů ve zdravotnickém systému České republiky. 

V případě pedagogických fakult má být prostřednictvím programu dosaženo zvýšení 

kvality zejména stávajících vzdělávacích kapacit včetně potřebného zázemí, vytváření 

podmínek pro zavádění progresívních forem výuky a nových výukových technologií, 

pořízení moderních studijních pomůcek a přístrojového vybavení. V tomto případě nejde 

o opatření k navyšování počtu studentů, ale o vytvoření podmínek pro zvýšení účinnosti 

vzdělávání (například prostřednictvím zvýšení kvality výukového prostředí).  

• Financování sportu – v roce 2019 bylo v rámci podpory sportovní reprezentace 

a všeobecné sportovní činnosti kapitolou profinancováno 6 363 520,75 tis. Kč, což 

představuje meziroční nárůst o více než 844 mil. Kč, tedy o 15,3 %. I pro rok 2019 byla 

zveřejněna výzva na přímou podporu tělovýchovných jednot a sportovních klubů (výzva 

Můj Klub), zaměřená zejména na podporu sportování dětí a mládeže. V rámci ní bylo 

podpořeno 5 526 sportovních klubů a tělovýchovných jednot (téměř o 1 400 příjemců 

více, než v roce 2018), kterým bylo poskytnuto celkem cca 1 280 mil. Kč (v porovnání 

s rokem 2018 nárůst o cca 380 mil. Kč).  
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1.1.2 Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu kapitoly 333 v roce 2019 

Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2019 pro rozpočet kapitoly 333 byl schválen dne 

19.6.2018 usnesením vlády České republiky č. 379 k přípravě státního rozpočtu České 

republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021. 

Usnesením vlády České republiky č. 588 ze dne 19.9.2018 byl návrh zákona o státním 

rozpočtu včetně rozpočtové dokumentace upraven a následně vládou schválen. 

Usnesením PSP ČR č. 420 ze dne 19.12.2018 byl rozpočet kapitoly schválen jako 

součást zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Zároveň 

PSP ČR přijala doprovodné usnesení č. 421, kterým podpořila: navyšování výdajů kapitoly 

MŠMT tak, aby činily nejpozději v roce 2025 alespoň 5 % HDP; navyšování kapitoly využívat 

prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných 

vysokých škol; reformu financování regionálního školství s cílem zajistit stabilitu vzdělávací 

soustavy a zvyšování kvality vzdělávání. 

Závazné ukazatele pro kapitolu 333 MŠMT byly stanoveny takto: 

Příjmy kapitoly celkem 10 151 242,74 tis. Kč 

Výdaje kapitoly celkem 205 759 166,36 tis. Kč 

Přehled závazných ukazatelů je podrobně uveden v Tabulce č. 2 v příloze. 

V průběhu roku 2019 bylo v kapitole 333 provedeno celkem 29 rozpočtových opatření, 

která změnila závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů a 10 rozpočtových opatření, která 

měnila pouze limity regulace zaměstnanosti (z toho v 4 případech se jedná pouze o nastavení 

limitů v jednotlivých školských úsecích po vnitřních úpravách v kompetenci MŠMT). 

Z toho bylo realizováno:  

• v oblasti programového financování (EDS/SMVS) 5 opatření, 

• v oblasti závazných limitů regulace zaměstnanosti 22 opatření, 

• v oblasti operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM 4 opatření, 

• v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 7 opatření. 

 

Celková změna výdajů v rozpočtu kapitoly 333 za rok 2019 činila: + 4 760 600,60 tis. Kč 

V tom: v oblasti běžných výdajů zvýšení rozpočtu + 4 494 543,81 tis. Kč 

 v oblasti kapitálových výdajů zvýšení rozpočtu   + 266 056,79 tis. Kč 

Příjmy kapitoly byly v roce 2019 navýšeny v rámci souvztažného navýšení příjmů a výdajů 

u OP VVV.  

Celková změna příjmů činila + 5 158 785,25 tis. Kč  

 

Změny rozpočtu kapitoly 333 v průběhu roku 2019 

a) Převody z kapitoly VPS celkem:  1 196,38 tis. Kč 

v tom:   dle UV č. 541/2017 (stáž v inst. EU) č.1 893,72 tis. Kč 

             dle UV č. 541/2017 (stáž v inst. EU) č. 2  302,66 tis. Kč 

 

b) Převody z jiných kapitol celkem: 87 440,00 tis. Kč 

z toho:  převod z kap. GA ČR (projekty ERC CZ) 50 000,00 tis. Kč 

             převod z kap. MV ČR (dle usn. vlády č. 6/2019 

             - koncepce integrace cizinců)  13 000,00 tis. Kč 
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c) Převody do jiných kapitol celkem:   - 486 821,03 tis. Kč 

z toho: do kapitoly MO   - 34 408,24 tis. Kč 

                    do kapitoly MD   - 400 000,00 tis. Kč 

                 do kapitoly NSA  - 48 000,00 tis. Kč 
 

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

• přesun EU podílu v rámci OP VVV z V, V a I ve výši 512 046,55 tis. Kč do oblasti 

mimo V,V a I; 

• přesuny související s převedením projektu "Bezpeč. infrastruktura" z IROP do SR ve 

výši 128 465,54 tis. Kč. 

e) Převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb. celkem:  + 5 158 785,25 tis. Kč 

 (souvztažné navýšení příjmů a výdajů OP VVV)  

 

Rozpočtová opatření bez změny závazných ukazatelů: 

V roce 2019 byly interními opatřeními přesunuty z běžných výdajů do kapitálových výdajů 

prostředky v celkové výši 845 258,31 tis. Kč.  

Tabulka č.  1 Specifické ukazatele výdajů kapitoly 333 v seskupení výdajových bloků 

v tis. Kč 

 

Poznámka: Výdajové bloky obsahují výdaje běžné i kapitálové. 

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2019 v členění podle 

jednotlivých druhů změn uvádí Tabulky č. 13, č. 13a v příloze. 

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2019 uvádí Tabulka č. 14 

v příloze. 

1.2 Příjmy kapitoly 333 

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 333 na rok 2019 byl stanoven ve výši 

10 151 242,74 tis. Kč v členění: daňové příjmy ve výši 700,00 tis. Kč, nedaňové příjmy 

ve výši 92 056,00 tis. Kč a přijaté transfery ve výši 10 058 486,74 tis. Kč, v tom: příjmy 

z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 10 058 486,74 tis. Kč a příjmy z prostředků 

finančních mechanizmů 0,00 tis. Kč. 

Rozpočet příjmů na rok 2019 byl stanoven oproti rozpočtu 2018 vyšší o 2 958 260,59 

tis. Kč.  

V působnosti resortu školství byly rozpočtovány příjmy pro 3 organizační složky státu 

v celkové výši 92 756,00 tis. Kč a pro společné financování projektů ČR a EU a ostatní finanční 

mechanizmy programovacího období 2014–2020 ve výši 10 058 486,74 tis. Kč.  

V průběhu roku 2019 byl rozpočtovým opatřením MF rozpočet příjmů navýšen, 

rozpočet po změnách tak dosahoval výše 15 310 027,99 tis. Kč. 

Věda a vysoké školy 45 415 500,87 46 263 016,94 207 248,30 46 470 265,24 51 956 196,59 47 533 908,64 104,66

Výdaje regionálního školství a přímo řízených 

organizací
121 533 322,52 143 723 127,56 -70,62 143 723 056,94 144 923 397,23 142 060 662,77 116,89

Podpora činnosti v oblasti mládeže 298 011,75 276 266,94 -550,00 275 716,94 296 835,77 283 345,36 95,08

Podpora činnosti v oblasti sportu 5 519 010,81 7 000 000,00 -448 000,00 6 552 000,00 7 175 417,63 6 363 520,75 115,30

Výdaje na spolufinancované programy 

celkem mimo výzkum, vývoj a inovace
12 565 338,69 6 257 601,98 4 941 792,13 11 199 394,11 13 413 712,24 12 195 629,40 97,06

Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 2 084 386,24 2 239 152,95 60 180,78 2 299 333,73 2 472 075,54 2 094 739,58 100,50

Celkem výdaje kapitoly 333 MŠMT 187 415 570,88 205 759 166,36 4 760 600,60 210 519 766,97 220 237 634,99 210 531 806,49 112,33

Výdajový blok
Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet 2019

Změna rozpočtu 

2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019

Skutečnost 

2019

Index 

2019/2018
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Skutečnost celkových příjmů byla vykázána k 31.12.2019 ve výši 14 807 842,52 tis. 

Kč, v tom: daňové příjmy 541,59 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 

14 642 963,64 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanizmů ve výši 3 549,32 tis. Kč 

a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 160 787,96 tis. Kč, což 

představuje plnění rozpočtu po změnách na 96,72 %. Meziroční index příjmů 2019/2018 

celkem činí 179,52. Nárůst celkových příjmů oproti roku 2018 činil 6 559 039,71 tis. Kč. Nárůst 

celkových příjmů je způsoben zejména výrazným zvýšením prostředků přijatých u OP VVV 

v návaznosti na realizaci projektů a certifikaci výdajů. Vyšší procento plnění příjmů souvisí 

s časovým posunem mezi výdejem prostředků u programů spolufinancovaných ze zahraničí 

a příjmem prostředků, které kryjí zahraniční podíl. V roce 2019 byly realizovány příjmy 

z certifikace finančních prostředků, které byly příjemcům poskytnuty již i v předchozích letech.  

Tabulka č.  2 Příjmy z operačních programů a ostatních zahraničních programů 
v tis. Kč 

 

Z celkových vykázaných příjmů kapitoly 333 MŠMT ve výši 14 807 842,52 tis. Kč 

činily převody z rezervního fondu do příjmů 180,95 tis. Kč. Převod do příjmů realizoval vlastní 

úřad MŠMT (prostředky komunitárního programu Erasmus+). 

Příjmy celkem po konsolidaci v roce 2019 (bez vlivu převodů z rezervních fondů 

ve výši 180,95 tis. Kč) činily 14 807 661,58 tis. Kč, tj. plnění na 96,72 %.  

Na výši vykázaných příjmů se nejvyšší mírou podílel vlastní úřad MŠMT s celkovým 

objemem příjmů 14 771 690,68 tis. Kč, Česká školní inspekce vykázala příjmy ve výši 

33 060,14 tis. Kč a Vysokoškolské sportovní centrum 3 091,70 tis. Kč.  

Tabulka č.  3 Příjmy státního rozpočtu v členění podle OSS v působnosti MŠMT  

v tis. Kč 

 

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.  

Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Skutečnost 

2019

Plnění 

v %

8 075 853,31 10 048 021,24 15 206 806,49 14 682 250,26 96,55

OP VK 466 826,12 0,00 0,00 1 575,83 x

OP VaVpI 635 499,47 0,00 0,00 4 320,75 x

OP ŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 x

OP VVV 6 968 033,74 9 800 000,00 15 131 676,91 14 658 958,69 96,88

IROP 0,00 160 111,68 31 010,51 0,00 0,00

OP Z 5 493,98 87 909,57 44 119,07 17 394,99 39,43

1 388,86 10 465,50 10 465,50 16 034,65 153,21

EUROSTARS 0,00 9 881,50 9 881,50 15 853,71 160,44

Erasmus + 0,00 0,00 0,00 180,95 x

Horizont 2020 1 388,86 584,00 584,00 0,00 0,00

46 390,60 0,00 0,00 3 549,32 x

8 123 632,77 10 058 486,74 15 217 271,99 14 701 834,24 96,61

Příjmy z operačních programů

Příjmy ze zahraničí celkem

Příjmy z prostředků komunitárních programů

Příjmy z prostředků finančních mechanizmů 

EHP/Norska

Organizační 

složka státu
Skutečnost 2018

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019
Skutečnost 2019 Plnění v %

Index 

2019/2018

Úřad MŠMT 8 182 957,07 10 099 540,30 15 258 325,55 14 771 690,68 96,81 180,52

ČŠI 65 212,64 51 636,44 51 636,44 33 060,14 64,02 50,70

VSC 633,10 66,00 66,00 3 091,70 4 684,40 488,34

Celkem 8 248 802,81 10 151 242,74 15 310 027,99 14 807 842,52 96,72 179,52
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Tabulka č.  4 Příjmy kapitoly v druhovém členění rozpočtové skladby 
v tis. Kč 

  

Daňové příjmy byly rozpočtovány ve výši 700,00 tis. Kč, rozpočet zůstal beze změn, 

skutečnost činila 541,59 tis. Kč. Daňové příjmy kapitoly 333 obsahují správní poplatky, jejichž 

členění je následující: 

• Správní poplatky ve výši 98,00 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 208,00 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 4,00 tis. Kč. 

• Správní poplatky ve výši 12,50 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). 

• Správní poplatky ve výši 219,09 tis. Kč byly uhrazeny v souvislosti s žádostí o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a dokladu o zahraničním vysokoškolském 

vzdělání podle zákona o vysokých školách. Výše poplatků je stanovena sazebníkem 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 

22 L). 

K 31.12.2018 činila výše přijatých správních poplatků 598,38 tis. Kč. 

K 31.12.2017 činila výše přijatých správních poplatků 796,09 tis. Kč. 

K 31.12.2016 činila výše přijatých správních poplatků 433,76 tis. Kč.  

K 31.12.2015 činila výše přijatých správních poplatků 258,53 tis. Kč. 

Skutečnost 2018
Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet    po 

změnách 2019
Skutečnost 2019

% 

plnění

Index 

2019/2018

598,38 700,00 700,00 541,59 77,37 90,51

119 976,00 92 056,00 92 056,00 158 121,98 171,77 131,79

170,63 0,00 0,00 123,00 x 72,09

8 128 057,81 10 058 486,74 15 217 271,99 14 649 055,95 96,27 180,23

NIV převody z Národního fondu 5 404 445,74 6 816 886,99 11 466 689,47 8 513 732,25 74,25 157,53

NIV přijaté transfery od krajů 3 504,50 0,00 0,00 2 470,41 x 70,49

Převod z rezervního fondu 733,34 0,00 0,00 180,95 x 24,67

Převod z ostatních vlastních fondů 187,19 0,00 0,00 72,57 x 38,77

INV převody z NF 2 717 798,17 3 231 134,25 3 740 117,03 6 116 746,06 163,54 225,06

NIV transfery přijaté od EU 1 388,86 9 881,50 9 881,50 15 853,71 160,44 1 141,49

NIV převody přijaté od cizích států 0,00 584,00 584,00 0,00 x 0,00

INV převody přijaté od EU 0,00 0,00 0,00 0,00 x x

8 248 802,81 10 151 242,74 15 310 027,99 14 807 842,52 96,72 179,52

Druh příjmů

Příjmy celkem

Daňové příjmy 

Nedaňové příjmy

Kapitálové příjmy 

Přijaté transfery

v tom: 
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Nedaňové příjmy v celkové výši 158 121,98 tis. Kč zahrnují: 

• příjmy z pronájmu majetku (podseskupení položek 213) v celkové výši 5 546,98 tis. 

Kč, v tom: z pronájmu pozemků 3,60 tis. Kč, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 

částí 5 521,38 tis. Kč, z pronájmu movitých věcí 22,00 tis. Kč, 

• výnosy z finančního majetku (podseskupení položek 214) ve výši 9,45 tis. Kč, 

• přijaté vratky transferů a ostatní platby (podseskupení položek 222) ve výši 49 012,54 

tis. Kč, které představují zejména vratky přijaté na základě § 14f rozpočtových pravidel, 

či vratky za porušení rozpočtové kázně zjištěná kraji (§ 14 odst. 7 rozpočtových pravidel), 

• příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (seskupení 

položek 23) v celkové výši 15 553,02 tis. Kč, v tom přijaté pojistné náhrady ve výši 

221,51 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1 619,34 tis. Kč, 

které zahrnovaly zejména vratky ze záloh uhrazených za vodné a stočné a elektrickou 

energii a příjmy ze soudních sporů, ostatní nedaňové příjmy ve výši 13 712,17 tis. Kč, 

kde hlavní část ve výši 10 128,90 tis. Kč je tvořena vratkami z důvodu odnětí dotace 

u projektů OP VVV,  

• 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 123,00 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z prodeje ostatního 

dlouhodobého majetku. 

Přijaté transfery celkem k 31.12.2019 dosáhly výše 14 649 055,95 tis. Kč, v tom: 

neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 8 513 732,25 tis. Kč, neinvestiční transfery 

přijaté od krajů ve výši 2 470,41 tis. Kč, převody z ostatních vlastních fondů ve výši 72,75 

tis. Kč (nedočerpané prostředky na platy za prosinec 2018), převody z rezervních fondů OSS 

činily 180,95 tis. Kč, neinvestiční transfery přijaté od EU činily 15 853,71 tis. Kč 

(prostředky KP EUROSTARS) a investiční převody z NF činily 6 116 746,06 tis. Kč. 

1.2.2 Příjmy kapitoly 333 v období 2015–2019 

Skutečnost celkových příjmů v roce 2019 činila 14 807 842,52 tis. Kč (viz stať 1.2.1). 

Tabulka č.  5 Přehled příjmů v druhovém členění v časové řadě 5 let 
v tis. Kč 

 

Výše celkových příjmů v jednotlivých letech je výrazně ovlivněna zapojením MŠMT 

do programů spolufinancovaných z Evropské unie.  

Skutečnost celkových příjmů v roce 2018 činila 8 248 802,81 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 

598,38 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 8 077 242,17 tis. Kč, příjmy 

z prostředků finančních mechanizmů ve výši 46 390,60 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 124 571,66 tis. Kč (v tom převody z RF 733,34 tis. 

Příjmy 

v druhovém 

členění 

Skutečné 

příjmy 2015

Skutečné 

příjmy 2016

Skutečné 

příjmy 2017

Skutečné 

příjmy 2018

Skutečné 

příjmy 2019

Index 

2019/2018

Index 

2019/2015

Daňové příjmy 258,53 433,76 796,09 598,38 541,59 90,51 209,49

Nedaňové příjmy 114 945,58 150 579,95 120 759,73 119 976,00 158 121,98 131,79 137,56

Kapitálové příjmy 1 431,88 1 123,90 107,33 170,63 123,00 72,09 8,59

Přijaté transfery 16 273 427,41 18 011 275,15 3 152 889,74 8 128 057,81 14 649 055,95 180,23 90,02

      z toho z RF 14 765,51 1 225,10 160,00 733,34 180,95 24,67 1,23

Příjmy celkem  16 390 063,39 18 163 412,76 3 274 552,89 8 248 802,81 14 807 842,52 179,52 90,35

Příjmy po 

konsolidaci (- RF)
16 375 297,88 18 162 187,66 3 274 392,89 8 248 069,47 14 807 661,58 179,53 90,43
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Kč), což představuje plnění rozpočtu po změnách na 59,34 %. Příjmy celkem po konsolidaci 

činily 8 248 069,47 tis. Kč. 

Skutečnost celkových příjmů v roce 2017 činila 3 274 552,89 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 

796,09 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 3 001 801,63 tis. Kč a ostatní 

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 271 955,18 tis. Kč (v tom převody 

z RF 160,00 tis. Kč), což představuje plnění na 37,88 %. Příjmy celkem po konsolidaci činily 

3 274 552,89 tis. Kč. 

Skutečnost celkových příjmů v roce 2016 činila 18 163 412,76 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 

433,76 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 17 836 519,82 tis. Kč, příjmy 

z prostředků finančních mechanizmů ve výši 162 620,56 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 163 838,62 tis. Kč (v tom převody z RF 1 225,10 

tis. Kč), což představuje plnění na 223,72 %. Příjmy celkem po konsolidaci činily 18 162 187,66 

tis. Kč. 

Skutečnost celkových příjmů v roce 2015 činila 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 (v tom převody z RF 14 765,51 

tis. Kč), což představuje plnění na 168,96 %. Příjmy celkem po konsolidaci činily 16 375 297,88 

tis. Kč. 

1.3 Výdaje kapitoly 333 

Rozpočet výdajů celkem byl stanoven zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2019 na částku 205 759 166,36 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními 

Ministerstva financí byl upraven na výši 210 519 766,97 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 

220 237 634,99 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 210 531 806,49 tis. Kč, plnění na 100,01 % 

(95,59 % konečného rozpočtu). Použití prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 

7 985 060,73 tis. Kč.  

Oproti skutečným výdajům roku 2018 došlo k nárůstu výdajů o částku 23 116 235,61 

tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činí 112,33. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 187 415 570,88 tis. Kč, plnění na 102,10 %, 

meziroční index 2018/2017 činil 118,99. V čerpání výdajů je zahrnuto použití finančních 

prostředků získaných z pojistných náhrad ve výši 289,82 tis. Kč, prostředků rezervního fondu 

ve výši 650,28 tis. Kč, mimorozpočtových prostředků přijatých z EU v rámci komunitárního 

programu Horizont 2020 ve výši 584,00 tis. Kč a použití prostředků z nároků 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 574 604,56 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 157 511 440,02 tis. Kč, plnění na 98,75 %, 

meziroční index 2017/2016 činil 112,06. V čerpání výdajů je zahrnuto použití finančních 

prostředků získaných z pojistných náhrad ve výši 90,77 tis. Kč, prostředků rezervního fondu ve 

výši 160,00 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 

9 993 573,19 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 140 564 292,88 tis. Kč, plnění na 96,96 %, 

meziroční index 2016/2015 činil 97,84. V čerpání výdajů je zahrnuto použití finančních 

prostředků získaných z pojistných náhrad ve výši 438,94 tis. Kč, mimorozpočtových prostředků 

komunitárního programu Erasmus+ ve výši 602,95 tis. Kč, prostředků rezervního fondu ve výši 

225,00 tis. Kč a použití prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 980 832,04 

tis. Kč. 
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Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 143 667 574,71 tis. Kč, plnění na 103,23 %, 

meziroční index 2015/2014 činil 102,59. V čerpání výdajů bylo zahrnuto použití 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. 

Celkové výdaje kapitoly 333 v roce 2019 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 2019 dosahoval výše 

196 018 803,21 tis. Kč, úpravami provedenými v průběhu roku byl zvýšen celkem 

o 4 494 543,81 tis. Kč, rozpočet po změnách k 31.12.2019 činil 200 513 347,01 tis. Kč, 

konečný rozpočet byl stanoven ve výši 205 407 766,67 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána 

ve výši 199 521 703,06 tis. Kč, plnění rozpočtu na 99,51 % (97,13 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2019/2018 činil 114,41. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 

4 256 049,79 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 174 393 006,81 tis. Kč, plnění na 100,86 %, 

meziroční index 2018/2017 činil 114,82. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 151 878 791,02 tis. Kč, plnění na 100,08 %, 

meziroční index 2017/2016 činil 112,99. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 134 413 411,28 tis. Kč, plnění na 96,84 %, 

meziroční index 2016/2015 činil 102,46. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 131 192 344,01 tis. Kč, plnění na 100,68 %, 

meziroční index 2015/2014 činil 101,26. 

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 běžných výdajů pro státní správu na rok 2019 činil celkem 

956 931,57 tis. Kč, v tom běžné výdaje EDS/SMVS ve výši 2 540,87 tis. Kč a běžné výdaje 

mimo EDS/SMVS ve výši 954 390,70 tis. Kč, v členění: 

• mzdové prostředky 587 155,83 tis. Kč 

• zákonné pojistné a příděl do FKSP 207 040,40 tis. Kč 

• ostatní běžné výdaje 160 194,47 tis. Kč 

• počet zaměstnanců 1 048 

• průměrný měsíční plat byl rozpočtován ve výši 43 313 Kč 

Rozpočet po změnách BV státní správy činil 973 942,22 tis. Kč, konečný rozpočet 

činil 1 045 732,32 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 919 836,20 tis. Kč, plnění 

na 94,44 % (87,96 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 108,82.  

Nárůst výdajů státní správy v porovnání s rokem 2018 byl zejména důsledkem zvýšení 

objemu prostředků na platy v návaznosti na navýšení tarifů. 
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Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 845 264,40 tis. Kč, plnění na 98,08 %, meziroční 

index 2018/2017 činil 107,08. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 789 378,03 tis. Kč, plnění na 97,68 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 109,82. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 718 777,47 tis. Kč, plnění na 97,16 %, meziroční 

index 2016/2015 činil 109,50. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 656 395,22 tis. Kč, plnění na 97,11 %, meziroční 

index 2015/2014 činil 104,18. 

Vlastní úřad MŠMT 

Schválený rozpočet běžných výdajů státní správy vlastního úřadu MŠMT na rok 

2019 činil 544 424,14 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 562 134,79 tis. Kč, konečný 

rozpočet činil 624 911,75 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 513 160,05 tis. Kč, z toho 

čerpání nároků ve výši 36 464,74 tis. Kč, plnění na 91,29 % (82,12 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2019/2018 činil 106,47. Nárůst výdajů oproti roku 2019 je dán největší měrou 

zvýšením prostředků na platy. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-7826/2019/1402 ze dne 1.4.2019 byl navýšen rozpočet 

MŠMT o 893,72 tis. Kč na vrub kapitoly VPS. Prostředky byly poskytnuty na náhrady platu 

a související zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění a FKSP) a dále na náhrady 

zvýšených životních nákladů zaměstnance, který byl vyslán na zahraniční stáž v rámci 

programu NEPT v období od 1. března 2019 do 31. července 2019. Jednalo se o účelově určené 

prostředky, které byly vyčerpány v plném rozsahu. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-15751/2019/1402 ze dne 28.6.2019 byl proveden 

přesun finančních prostředků z kapitoly VPS ve výši 302,66 tis. Kč určených na náhrady platu 

a související zákonné odvody (sociální a zdravotní pojištění a FKSP) zaměstnance, který byl 

vyslán na zahraniční stáž do instituce EU jako SNE (Seconded National Experts) na období od 

1. července 2019 na dva roky s možností prodloužení, tj. minimálně do 30. června 2021. Jednalo 

se o účelově určené prostředky. V roce 2019 bylo na daný účel vyčerpáno 302,13 tis. Kč. Částka 

0,53 tis. Kč byla převedena do nároků a předpokládá se čerpání v roce 2020. 

Skutečnost roku 2018 činila 481 981,52 tis. Kč, plnění na 88,74 %, meziroční index 2018/2017 

činil 105,79.  

Skutečnost roku 2017 činila 455 621,23 tis. Kč, plnění na 95,75 %, meziroční index 2017/2016 

činil 112,36.  

Skutečnost roku 2016 činila 405 509,46 tis. Kč, plnění na 95,89 %, meziroční index 2016/2015 

činil 111,03.  

Skutečnost roku 2015 činila 365 220,94 tis. Kč, plnění na 95,11 %, meziroční index 2015/2014 

činil 104,99.  

Česká školní inspekce 

Schválený rozpočet běžných výdajů České školní inspekce ve státní správě na rok 

2019 činil 412 507,43 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 411 807,43 tis. Kč, konečný 

rozpočet činil 420 820,57 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 406 676,14 tis. Kč, z toho 

čerpání nároků ve výši 5 852,17 tis. Kč, plnění na 98,75 % (96,64 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2019/2018 činil 111,94. Ke zvýšení výdajů došlo zejména v důsledku 

navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na navýšení tarifů. 
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Skutečnost roku 2018 činila 363 282,88 tis. Kč, plnění na 99,54 %. Meziroční index 2018/2017 

činil 108,85. 

Skutečnost roku 2017 činila 333 756,80 tis. Kč, plnění na 100,44 %. Meziroční index 

2017/2016 činil 106,54. 

Skutečnost roku 2016 činila 313 268,01 tis. Kč, plnění na 98,86 %. Meziroční index 2016/2015 

činil 107,59. 

Skutečnost roku 2015 činila 291 174,28 tis. Kč, plnění na 99,73 %. Meziroční index 2015/2014 

činil 103,17. 

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.  

Financování VSC bylo v roce 2019 součástí výdajového bloku Podpora činnosti 

v oblasti sportu, výdajový okruh: sportovní reprezentace včetně programů EDS/SMVS 

(viz stať 2.5.1). 

Schválený rozpočet běžných výdajů VSC roku 2019 činil 191 036,32 tis. Kč, rozpočet 

po změnách k 31.12.2019 činil 194 636,32 tis. Kč, konečný rozpočet činil 196 576,23 tis. Kč. 

Skutečnost byla vykázána ve výši 191 354,26 tis. Kč, plnění 98,31 % (97,34 % konečného 

rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 116,65. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 

činilo 1 809,59 tis. Kč. 

Meziroční růst výdajů souvisel zejména s rostoucími objemy prostředků určených na 

tuzemské i zahraniční cesty sportovců v rámci jejich přípravy. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 164 044,12 tis. Kč, plnění na 101,43 %, meziroční 

index 2018/2017 činil 115,26.  

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 142 325,52 tis. Kč, plnění na 97,55 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 121,81.  

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 116 844,53 tis. Kč, plnění na 100,63 %, meziroční 

index 2016/2015 činil 106,59.  

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 109 623,01 tis. Kč, plnění na 100,36 %, meziroční 

index 2015/2014 činil 104,44.  

1.3.2 Kapitálové výdaje 

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů na rok 2019 byl stanoven ve výši 

9 740 363,16 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 10 006 419,95 tis. Kč, konečný rozpočet byl 

stanoven ve výši 14 829 868,32 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 11 010 103,44 tis. 

Kč, v tom: kapitálové výdaje organizačních složek státu – investiční nákupy a související 

výdaje 37 503,70 tis. Kč a investiční transfery celkem 10 972 599,73 tis. Kč, plnění 

na 110,03 % (74,24 % konečného rozpočtu). Z nároků bylo čerpáno 3 729 010,94 tis. Kč. 

Meziroční index 2019/2018 činí 84,55. Pokles čerpání kapitálových výdajů souvisel zejména 

se snížením výdajů OP VVV mimo EDS/SMVS, kdy došlo k meziročnímu poklesu prostředků 

poskytnutých na investiční výdaje projektů o více jak 3 mld. Kč. 



19 

Po vyloučení transferů územním rozpočtům (704 796,54 tis. Kč) kapitálové výdaje 

v roce 2019 činily 10 305 306,90 tis. Kč. 

Tabulka č.  6 Členění kapitálových výdajů podle účelu použití  

v tis. Kč  

  

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 13 022 564,07 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 

organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 21 312,50 tis. Kč a investiční 

transfery celkem 13 001 251,57 tis. Kč, plnění na 122,31 %. Meziroční index 2018/2017 činil 

231,20. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (1 141 995,75 tis. Kč) kapitálové výdaje 

v roce 2018 činily 11 880 568,32 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 5 632 649,01 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 

organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 38 326,56 tis. Kč a investiční 

transfery celkem 5 594 322,44 tis. Kč, plnění na 72,76 %. Meziroční index 2017/2016 činil 

91,57. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (426 577,73 tis. Kč) kapitálové výdaje v roce 

2017 činily 5 206 071,28 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 6 150 881,61 tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje 

organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 32 008,99 tis. Kč a investiční 

transfery celkem 6 118 872,62 tis. Kč, plnění na 99,68 %. Meziroční index 2016/2015 činil 

49,30. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (301 303,55 tis. Kč) kapitálové výdaje v roce 

2016 činily 5 604 667,99 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2015 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 %. Meziroční index 2015/2014 činil 

118,97. Po vyloučení transferů územním rozpočtům (546 213,62 tis. Kč) kapitálové výdaje 

v roce 2015 činily 12 173 927,16 tis. Kč. 

1.3.2.1 Kapitálové výdaje nezahrnuté v EDS/SMVS 

Schválený rozpočet roku 2019 činil 4 493 571,78 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 

5 375 359,79 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 7 029 265,68 tis. Kč, skutečnost 

6 367 411,76 tis. Kč, plnění na 118,46 % (90,58 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 68,26. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 1 544 315,49 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 9 327 861,73 tis. Kč, plnění na 131,79 %, meziroční index 

2018/2017 činil 258,31. 

Skutečnost roku 2017 činila 3 611 117,37 tis. Kč, plnění na 77,92 %, meziroční index 

2017/2016 činil 123,60. 

Skutečnost roku 2016 činila 2 921 709,34 tis. Kč, plnění na 96,50 %, meziroční index 

2016/2015 činil 31,96. 

Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet 

2019

Rozpočet po 

změnách 

2019

Konečný 

rozpočet 

2019

Skutečnost 

2019

Plnění        

v % 

Plnění     

v % KR

Index 

2019/2018

3 694 702,34 5 246 791,38 4 631 060,16 7 800 602,63 4 642 691,68 100,25 59,52 125,66

       124 817,14 94 498,41 43 380,57 104 277,15 34 475,95 79,47 33,06 27,62

          IROP 226,27 198 010,98 38 350,80 38 815,96 0,00 0,00 0,00 x

9 327 861,73 4 493 571,78 5 375 359,79 7 029 265,68 6 367 411,76 118,46 90,58 68,26

253 224,20 306 367,08 367 416,15 367 416,15 302 584,33 82,35 82,35 119,49

685 925,41 550 000,00 735 000,00 735 000,00 732 028,81 99,60 99,60 106,72

8 388 712,12 3 637 204,70 4 272 943,65 5 926 849,54 5 332 798,62 124,80 89,98 63,57

  
Z programů spolufinancovaných ze zahraničí 

ve výzkumu a vývoji: 
4 100 731,47 2 408 934,76 2 330 522,72 3 434 132,30 3 049 015,11 130,83 88,79 74,35

13 022 564,07 9 740 363,16 10 006 419,95 14 829 868,32 11 010 103,44 110,03 74,24 84,55Kapitálové výdaje celkem

Kapitálové výdaje dle účelu použití 

EDS/SMVS

Výzkum a vývoj mimo programy EU

Kapitálové dotace a příspěvek VVŠ

Kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS celkem 

v tom: 

Programy spolufinancované ze zahraničí

(pouze OP VVV)

z toho OP VVV
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Skutečnost roku 2015 činila 9 140 445,69 tis. Kč, plnění na 155,70 %, meziroční index 

2015/2014 činil 107,67. 

• Kapitálové výdaje na výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí 

Schválený rozpočet činil 306 367,08 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl výše 

367 416,15 tis. Kč, konečný rozpočet činil 367 416,15 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 

vykázáno ve výši 302 584,33 tis. Kč, tj. plnění na 82,35 % rozpočtu. Z nároků 

z nespotřebovaných výdajů nebylo čerpáno. Meziroční index 2019/2018 činil 119,49.  

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 2018 činila 253 224,20 tis. Kč, meziroční index 2018/2017 činil 125,99. 

Skutečnost v roce 2017 činila 200 993,96 tis. Kč, meziroční index 2017/2016 činil 91,97. 

Skutečnost v roce 2016 činila 218 532,16 tis. Kč, meziroční index 2016/2015 činil 61,31. 

Skutečnost v roce 2015 činila 356 438,16 tis. Kč, meziroční index 2015/2014 činil 78,93. 

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 550 000,00 tis. Kč, rozpočet po 

změnách dosahoval stejně jako konečný rozpočet výše 735 000,00 tis. Kč, skutečné čerpání 

činilo 732 028,81 tis. Kč, čerpání rozpočtu 99,60 %, meziroční index 2019/2018 činil 106,72. 

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 2019 na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo 

další tvůrčí činnost činil 696 631,19 tis. Kč, ostatní investiční dotace VVŠ mimo výzkum 

a vývoj a programy spolufinancované ze zahraničí (určené na program digitalizace, rozvojové 

programy či fond vzdělávací politiky) dosáhly výše 35 397,63 tis. Kč.  

V roce 2019 byly poskytnuty VVŠ celkově kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS 

včetně prostředků na projekty spolufinancované z EU ve výši 4 911 127,65 tis. Kč. Finanční 

prostředky na projekty spolufinancované ze zahraničí (v roce 2019 pouze z OP VVV) tvořily 

3 931 775,77 tis. Kč (z toho 1 651 947,94 tis. Kč výzkum a vývoj), prostředky na výzkum, 

experimentální vývoj a inovace mimo projekty spolufinancované ze zahraničí tvořily 

247 323,07 tis. Kč. Meziroční index 2019/2018 činil 60,76. Značný meziroční pokles výdajů 

v této oblasti je důsledkem výrazně nižšího objemu finančních prostředků poskytnutých na 

investiční výdaje vysokých škol v rámci projektů OP VVV – oproti roku 2018 pokles o více 

než 3 mld. Kč.  

V roce 2018 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků na 

projekty spolufinancované z EU ve výši 7 204 015,42 tis. Kč (z toho 2 916 500,16 tis. Kč výzkum 

a vývoj) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty 

spolufinancované ze zahraničí ve výši 192 359,10 tis. Kč, v celkové výši 8 082 299,93 tis. Kč. 

Meziroční index 2018/2017 činil 533,30. 

V roce 2017 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků na 

projekty spolufinancované z EU ve výši 875 868,72 tis. Kč (z toho 537 125,61 tis. Kč výzkum 

a vývoj) a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty 

spolufinancované ze zahraničí ve výši 141 519,96 tis. Kč, v celkové výši 1 515 520,46 tis. Kč. 

Meziroční index 2017/2016 činil 92,08. 
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V roce 2016 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků na 

projekty spolufinancované z EU ve výši 1 055 757,72 tis. Kč (z toho 1 055 472,72 tis. Kč VaVaI) 

a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty spolufinancované ze 

zahraničí ve výši 152 425,60 tis. Kč, v celkové výši 1 645 850,33 tis. Kč. Meziroční index 

2016/2015 činil 37,80. 

V roce 2015 byly poskytnuty VVŠ kapitálové výdaje mimo EDS/SMVS, včetně prostředků na 

projekty spolufinancované z EU ve výši 3 482 937,29 tis. Kč (z toho 3 478 300,07 tis. Kč VaVaI) 

a prostředků na výzkum, experimentální vývoj a inovace mimo projekty spolufinancované ze 

zahraničí ve výši 245 030,56 tis. Kč, v celkové výši 4 353 781,19 tis. Kč. Meziroční index 

2015/2014 činil 92,68. 

• Kapitálové výdaje na programy spolufinancované ze zahraničí 

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro programy spolufinancované ze zahraničí 

činil 3 637 204,70 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 272 943,65 tis. Kč, konečný rozpočet 

byl stanoven ve výši 5 926 849,54 tis. Kč a skutečné kapitálové výdaje v rámci programů 

spolufinancovaných ze zahraničí dosáhly výše 5 332 798,62 tis. Kč (z toho prostředky na 

výzkum a vývoj 3 049 015,11 tis. Kč), plnění rozpočtu na 124,80 % (89,98 % konečného 

rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 63,57. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo 

čerpáno 1 544 315,49 tis. Kč. Veškeré prostředky byly poskytnuty v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí 

v roce 2018 dosáhlo výše 8 388 712,12 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly 

výše 4 100 731,47 tis. Kč, meziroční index 2018/2017 činil 288,24. 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí 

v roce 2017 dosáhlo výše 2 910 298,63 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly 

výše 2 566 994,53 tis. Kč, meziroční index 2017/2016 činil 128,46. 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí 

v roce 2016 dosáhlo výše 2 265 510,17 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly 

výše 2 264 209,86 tis. Kč, meziroční index 2016/2015 činil 27,77. 

Skutečné čerpání kapitálových výdajů v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničí 

v roce 2015 dosáhlo výše 8 158 194,20 tis. Kč, z toho prostředky na výzkum a vývoj dosahovaly 

výše 8 131 466,80 tis. Kč, meziroční index 2015/2014 činil 110,07. 

Programy spolufinancované ze zahraničí jsou podrobně rozvedeny ve stati 2.10 a 2.11. 

1.3.3 Financování reprodukce majetku v rámci EDS/SMVS 

Schválený rozpočet programového financování činil v roce 2019 celkem 5 866 704,00 

tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl hodnoty 5 288 288,54 tis. Kč, konečný rozpočet činil 

8 803 128,38 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 5 315 021,37 tis. Kč, což 

odpovídá plnění 100,51 % rozpočtu po změnách (60,38 % konečného rozpočtu). Čerpání 

nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 467 700,67 tis. Kč. Z celkových výdajů na 

reprodukci majetku evidovaných v EDS/SMVS činilo čerpání kapitálových výdajů 

4 642 691,68 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 100,25 % (59,52 % konečného rozpočtu) a běžných 

souvisejících výdajů 672 329,69 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 102,30 % (67,06 % konečného 

rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 119,76. Nárůst čerpání kapitálových výdajů 

souvisel zejména s výrazně vyšším čerpáním v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny veřejných vysokých škol, kde došlo k navýšení čerpání 

o 1 123 930,29 tis. Kč. 
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Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 4 437 954,68 tis. Kč, což odpovídá plnění 

100,68 %. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 694 702,34 tis. Kč, tj. 103,50 % z rozpočtu 

po změnách a běžné související výdaje ve výši 743 252,34 tis. Kč, tj. 88,65 % rozpočtu po 

změnách. Meziroční index 2018/2017 činil 204,14. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 2 174 023,98 tis. Kč, což odpovídá plnění 64,73 %. 

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 021 531,63 tis. Kč, tj. 65,07 % z rozpočtu po změnách 

a běžné související výdaje ve výši 152 492,35 tis. Kč, tj. 60,60 % rozpočtu po změnách. 

Meziroční index 2017/2016 činil 64,82. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 3 353 702,90 tis. Kč, což odpovídá plnění 

103,71 %. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 229 172,26 tis. Kč, tj. 102,74 % z rozpočtu 

po změnách a běžné související výdaje ve výši 124 530,64 tis. Kč, tj. 137,32 % rozpočtu po 

změnách. Meziroční index 2016/2015 činil 167,14. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 3 409 364,50 tis. Kč, což odpovídá plnění 

109,10 %. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 334 785,01 tis. Kč, tj. 111,03 % z rozpočtu 

po změnách a běžné související výdaje ve výši 74 579,49 tis. Kč, tj. 61,39 % rozpočtu po 

změnách. Meziroční index 2015/2014 činil 167,14. 

Tabulka č.  7 Rozdělení prostředků na reprodukci majetku na kapitálové a související 

běžné výdaje 
 v tis. Kč 

 

V programovém financování kapitoly 333 byla na základě souhlasu MF provedena následující 

rozpočtová opatření: 

1) MF-9955/2019/1402-3 ze dne 23.4.2019 

Snížení rozpočtu programu 133 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému 

řízení MŠMT o částku 128 465,54 tis. Kč v souvislosti s odstoupením od realizace projektu 

„Bezpečnostní infrastruktura MŠMT“. 

 

2) MF-15 934/2019/1402-6 ze dne 22.7.2019 

Snížení investičních prostředků programu 133 010 o částku 1 949,92 tis. Kč související se 

zhotovením věcného záměru k realizaci záložního krizového pracoviště nechráněného MŠMT 

v areálu ČŠI ve prospěch rozpočtu neinvestičních výdajů mimo EDS/SMVS. 

 

3) MF-27 726/2017/1402-4 ze dne 4.11.2019 

Snížení rozpočtu programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017–2024 

o částku 48 000,00 tis. Kč ve prospěch kapitoly Národní sportovní agentura, a to na základě 

Protokolu o převodu finančních prostředků státního rozpočtu z kapitoly 333 MŠMT do kapitoly 

362 NSA a o přechodu příslušnosti k hospodaření s movitým majetkem z MŠMT na NSA ze 

dne 24. září 2019. 

  

4) MF-27 765/2019/1402-3 ze dne 30.10.2019 

Snížení rozpočtu programového financování o celkovou částku 400 000,00 tis. Kč, z toho 

snížení v programu 133 520 Hlavní směry sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024 

o částku 240 110,16 tis. Kč a snížení v programu 133 530 Podpora materiálně technické 

základny sportu 2017–2024 o částku 159 889,84 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva 

Financování programů 

EDS/SMVS
Skutečnost 2018

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019
Skutečnost 2019 % plnění

Plnění         

v % KR

Kapitálové výdaje 3 694 702,34 5 246 791,38 4 631 060,16 7 800 602,63 4 642 691,68 100,25 59,52

Běžné související výdaje 743 252,34 619 912,62 657 228,38 1 002 525,75 672 329,69 102,30 67,06

Celkem 4 437 954,68 5 866 704,00 5 288 288,54 8 803 128,38 5 315 021,37 100,51 60,38
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dopravy. Prostředky jsou v souladu se žádostí Ministerstva dopravy určeny na dofinancování 

kompenzací slev dopravcům plynoucích z nařízení vlády. 

1.3.3.1 Přehled programů v rámci EDS/SMVS 

Prostředky státního rozpočtu byly v roce 2019 v rámci programového financování 

rozděleny do následujících programů: 

• 133 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 2017–2021; 

• 133 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému 

náhradní výchovné péče; 

• 133 120 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému 

náhradní výchovné péče na období 2019–2025; 

• 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol; 

• 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol; 

• 133 310 – Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 

samosprávnými celky; 

• 133 320 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami; 

• 133 330 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí; 

• 133 520 – Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024; 

• 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017–2024;  

• 133 620 – Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu; 

• 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže; 

• 133 810 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Program 133 010 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT 2017–2021 

Program volně navazuje na ukončený program 233 010 Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhá zde 

financování organizačních složek státu, tj. vlastního úřadu MŠMT, České školní inspekce 

a Vysokoškolského sportovního centra a dále financování příspěvkových organizací zřízených 

MŠMT (OPŘO). V rámci tohoto programu je realizován i projekt Resortního informačního 

systému MŠMT z IROP, který je finančně ve svých počátcích. 

Schválený rozpočet činil 282 980,75 tis. Kč, rozpočet po změnách dosahoval výše 

152 565,29 tis. Kč, konečný rozpočet činil 228 354,21 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 

vykázáno ve výši 19 206,41 tis. Kč, což představuje 12,59 % (8,41 % konečného rozpočtu). 

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 13 438,34 tis. Kč. 

Finanční prostředky jsou či budou směřovány na akce, které řeší dlouhodobě investičně 

podfinancovaný areál budov samotného ministerstva. V současné době probíhá například 

realizace rekonstrukce nádvoří. K dalším akcím probíhá projektová příprava. Bude realizována 

řada energetických opatření za účelem snížení provozních výdajů. Bude provedena výměna 

kotlů, výměna výplní otvorů, opravy na obálce budov a zateplení střešních plášťů, připravují se 

rovněž opatření na úsporu elektrické energie a ohřevu vody. Mimo samotný areál MŠMT je 

rovněž zahájena projektová příprava budov, ke kterým má příslušnost hospodaření Česká školní 

inspekce. V první řadě se jedná o dlouhodobě nutnou rekonstrukci objektu v Brně, kde zároveň 

sídlí i NIDV (dnes již NPI ČR), dále pak o rekonstrukci nově převzatého objektu v Jihlavě. 
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Finanční prostředky budou v dalších letech postupně rozepisovány dle aktuálního 

harmonogramu realizace akce. 

Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2019 se řadí: 

• MŠMT – Rekonstrukce nádvoří areálu Karmelitská, Fáze 2 – realizace  11 606,09 tis. Kč 

• MŠMT – Rekonstrukce výtahů v budovách MŠMT 2 351,89 tis. Kč 

• MŠMT – Modernizace ATÚ na IP telefonii 1 252,99 tis. Kč 

• MŠMT – Pasportizace budov a nákup softwaru a hardwaru 1 203,95 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 60 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 16 044,78 tis. 

Kč, konečný rozpočet činil 52 423,01 tis. Kč, skutečné čerpání prostředků bylo realizováno 

ve výši 52 418,80 tis. Kč, tj. 326,70 % (99,99 % konečného rozpočtu). Z nároků 

z nespotřebovaných výdajů bylo použito 36 374,02 tis. Kč. 

Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2019 se řadí: 

• VÚ Boletice n. L. – rekonstrukce fasády a plochých střech Vítězství 70 9 699,79 tis. Kč 

• SŠ, ZŠ a MŠ Kamenomlýnská – Rekonstrukce internátu a učeben 7 233,11 tis. Kč 

• MŠ České Budějovice – Rekonstrukce výměníkové stanice  

včetně stavebních prací 3 336,00 tis. Kč 

• DDÚ Bohumín – Šunychl – rekonstrukce objektu 3 334,01 tis. Kč  
 

Program 133 120 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol  

a systému náhradní výchovné péče 
 

V roce 2019 byl ze strany Ministerstva financí schválen nový program, který věcně a časově 

navazuje na program 133 110. Jedná se o program 133 120 Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019–2025. 

Do tohoto programu bylo v roce 2019 převedeno 43 955,22 tis. Kč, a to na úkor končícího 

programu 133 110. Z převedené částky je na akcích již alokováno 13 887,01 tis. Kč, čerpány 

nebyly žádné finanční prostředky. V roce 2019 byly na realizaci programu vyhlášeny čtyři 

výzvy. 

 

Schválený rozpočet činil 5 000,00 tis. Kč a rozpočtovými úpravami byl zvýšen na 

48 955,22 tis. Kč, konečný rozpočet činil rovněž 48 955,22 tis. Kč, čerpání nebylo vykázáno. 
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Program 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 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. Realizace programu byla 

usnesením vlády č. 899 ze dne 9. 12. 2019 prodloužena do 31. 12. 2021. 

Schválený rozpočet činil 1 745 994,75 tis. Kč a rozpočtovými úpravami byl snížen na 

1 197 882,45 tis. Kč, konečný rozpočet činil 2 963 412,54 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 

vykázáno ve výši 2 729 267,05 tis. Kč, což je 227,84 % rozpočtu po změnách a 92,10 % 

konečného rozpočtu. V programu byly použity finanční prostředky nároků z nespotřebovaných 

výdajů ve výši 1 541 916,31 tis. Kč. Nedočerpané prostředky budou využity na dokončení akcí, 

jejichž realizace byla prodloužena. 

Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2019 se řadí: 

• UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných 

 a technických oborů v Kampusu UJEP 366 872, 52 tis. Kč 

• UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu 298 696,20 tis. Kč 

• UK – MFF – Výstavba objektu M a I pracovišť v Troji 230 862,60 tis. Kč 

• UK – 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5–7 189 096,09 tis. Kč 

  

Akce s nejvyšším počtem nevyčerpaných prostředků včetně zdůvodnění: 

• 133D21H007002 VŠUP – Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská 

na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze 

Dne 17.7.2018 došlo při realizaci akce na východním uličním křídle bouraného objektu 

k havárii. Na základě rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1 bylo nařízeno vlastníku stavby 

a stavebníkovi provést zabezpečovací práce a ostatní práce pozastavit. Okamžitě po havárii 

stavební úřad přikázal přerušit veškeré práce a bez odkladu provést provizorní zajištění 

objektu, dále předložit projektovou dokumentaci finálního zajištění stavby. Dopracováním 

dílčích projektových dokumentací byla navržena opatření, která byla postupně schvalována 

Úřadem městské části Praha 1, odborem výstavby. Způsobená havárie ovlivnila plánovaný 

harmonogram (zastavení či zpomalení původních stavebních prací, současně provádění prací 

souvisejících s odstraněním následků havárie, následně pokračování původních a nových 

stavebních prací). Realizace akce se prodlužuje o dva roky, prostředky nečerpané v roce 

2019 budou v letech následujících použity v souladu s upraveným harmonogramem prací. 

• 133D21E000028 UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, 

Globcentrum, část pořízení PD 

V průběhu plnění smlouvy se zhotovitelem projektové dokumentace výstavby univerzitního 

kampusu Albertov vydalo zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 39/85 dne 

6.9.2018 celoměstsky významnou změnu územního plánu. Touto změnou byla zrušena 

možnost umístit podzemní garáže pod parky a současný návrh předpokládá pod parkem 

umístit podzemní garáže s celkem 78 parkovacími místy. Tato změna je účinná pro všechny 

projekty, které nemají vydané pravomocné územní rozhodnutí. UK však žádá o zmírnění 
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tohoto nařízení, neboť v oblasti Albertova neexistuje jiná optimální varianta zajištění 

taktového rozsahu parkování než navržené řešení. Bylo proto doporučeno řešit vzniklou 

situaci následujícím způsobem – dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby bude 

vypracována podle platného územního plánu a podzemní parking bude z této projektové 

dokumentace vyňat. Samostatně bude vypracována dokumentace pro vydání společného 

povolení pro podzemní parking a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení. 

Tato změna má dopad do harmonogramu a termínu ukončení realizace akce (definován 

zpracováním kompletní projektové dokumentace včetně dokumentace pro provádění stavby) 

z důvodu prodloužení řízení o umístění stavby a stavebního řízení, který z hlediska 

předpokládaných časových lhůt jednotlivých výkonových fází zpracování projektové 

dokumentace musí být prodloužen až do roku 2021. 

Program 133 220 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých 

škol 

Program věcně navazuje na program 133 210. Dokumentace programu byla schválena 

usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 4.9.2018. Východiskem pro stanovení cílů 

dokumentace programů byl základní koncepční dokument rozvoje terciárního vzdělávání – 

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2015 – 2020.  

Program se dělí na 27 subtitulů – 133D22* pro jednotlivé VVŠ a 133D 221 Rozvoj 

a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol.  

Podpora obnovy a rozvoje vysokoškolské infrastruktury bude zajištěna prostřednictvím  

• opatření vedoucích k zajištění potřebných standardů materiálně technických podmínek, 

modernizace výuky a souvisejícího zázemí  

o rekonstrukcemi a obnovou stávající stavební infrastruktury VVŠ – technické 

zhodnocení stavební infrastruktury se v poslední době staly naléhavější než nová 

výstavba a investiční finanční prostředky se z nové výstavby přesunují na rekonstrukce 

a modernizace a dostavby stávajících budov. Úpravy mají odstraňovat důsledky nejen 

fyzického stárnutí a zhoršování stavebně technického stavu budov, ale zejména jeho 

funkčního zastarávání ve vztahu ke změnám výukového procesu i rozšířené funkce 

školy, 

o v minimálním rozsahu odůvodněným pořízením nových ploch v souvislosti s potřebou 

optimalizace a rozmístění plošných kapacit, tj. například opuštěním nepotřebného 

majetku, sdílením prostor pro výuku i jiné činnosti VVŠ, 

• synergických vazeb na projekty realizované v jiných dotačních titulech, například 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zpravidla zkvalitněním procesu řízení 

a výuky rozvojem a zaváděním systémů informačních a komunikačních technologií 

a pořízení, strojního a přístrojového vybavení,  

• opatření vedoucích k provozním úsporám a celkové efektivitě provozu a k povinnému 

naplnění zákonných předpisů, např. v oblasti energetického hospodářství, zabezpečení 

a požárního zajištění budov nebo hygienických norem, zajištěním prostor a vybavení pro 

archivaci dokumentů. 

V rámci programu byly od zahájení programu v závěru roku 2018 zveřejněny tři výzvy, 

jedna výzva pro část výukovou a dvě výzvy pro část týkající se rekonstrukcí ubytovacích 

a stravovacích kapacit. Nečerpané prostředky budou použity v následujícím roce ke krytí 

registrovaných akcí, v souladu s harmonogramem jejich realizace.  
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Schválený rozpočet činil 500 000,00 tis. Kč, upravený rozpočet dosahoval výše 

1 048 112,30 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 348 112,30 tis. Kč. Skutečnost činila 29 927,87 

tis. Kč, což je 2,86 % rozpočtu po změnách (2,22 % konečného rozpočtu). V programu byly 

použity finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 23 837,86 tis. Kč. 

Z programu byly v roce 2019 financovány tyto projekty: 

• MENDELU – Výuková stáj chovu skotu ŠZP Žabčice  15 000,00 tis. Kč 

• AMU – Obnova zařízení pro bezdrátovou síť, obnova sítě  

Hartigovského paláce – Obnova centrálního diskového pole  3 820,21 tis. Kč 

• JAMU – Stavební úpravy prostor ateliéru scénografie  3 815,50 tis. Kč 

• VFU – Rekonstrukce objektu č. 12  3 379,31 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 140 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 39 162,42 tis. 

Kč. Konečný rozpočet činil 239 405,12 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 

238 792,30 tis. Kč, což je 609,75 % rozpočtu po změnách (99,74 % konečného rozpočtu). 

V programu byly použity finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 

200 242,69 tis. Kč. 

V závěru roku 2019 byly z tohoto programu převedeny finanční prostředky do programu 

133 330 ve výši 100 837,58 tis. Kč. Tyto prostředky budou především využity ke krytí 

navýšených celkových nákladů akcí dobrovolných svazků obcí realizovaných v programu 

133 330 vyplývajících ze situace na stavebním trhu. 

Nejvýznamnější akce programu v r. 2019 byly: 

• Novostavba MŠ a ZŠ Srubec – I. etapa 30 000,00 tis. Kč 

• Rozšíření MŠ, přestavba pavilonu II – Luštěnice 21 640,00 tis. Kč 

• Obecní dům Sokoleč – rozšíření kapacit MŠ 19 034,10 tis. Kč 

• MŠ Malá Hraštice – přístavba a stavební úpravy  

objektu ZŠ č.p. 57 18 116,65 tis. Kč 

 

Program 133 320 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami  

Program byl schválen s realizací od 1.9.2016 do 30.6.2021. Cílem tohoto programu je 

finanční podpora vybavení regionální sítě výpůjčoven a pořízení kompenzačních pomůcek 

a speciálních učebních pomůcek investičního charakteru přímo do škol a školských zařízení 

všech zřizovatelů a podpora Národní program mobility pro všechny. 

Program má dva podprogramy: 

- podprogram 133D321 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných 

opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami; 

- podprogram 133D322 – Zajištění Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny. 
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Schválený rozpočet nebyl stanoven, rozpočet po změnách činil 5 720,18 tis. Kč. 

Konečný rozpočet činil 8 933,62 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 

7 259,53 tis. Kč, což představuje plnění na 126,91 % (81,26 % konečného rozpočtu). 

Prostředky ve výši 3 126,35 tis. Kč byly použity z nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Z důvodu velice nízkého finančního plnění toho programu oproti schválené 

dokumentaci programu bude v roce 2020 provedena aktualizace tohoto programu. Rozpočet 

programu bude upravován v návaznosti na předložené žádosti o dotace s ohledem na minimální 

kumulaci nečerpaných prostředků státního rozpočtu a případný vznik NNV. 

Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2019 patřily: 

• Bezbariérové úpravy ZŠ Školní Horní Slavkov, 1. část 2 012,86 tis. Kč 

• Vybudování výtahu ve 4. ZŠ, Hradební 14, Cheb 1 559,84 tis. Kč 

• MŠ, ZŠ J. Ježka – pořízení kompenzačních pomůcek 783,36 tis. Kč 

• SŠ, ZŠ – Brno Kamenomlýnská – Pořízení Braillských tiskáren 199,98 tis. Kč 

 

Program 133 330 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního 

vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí 

Program je z hlediska účelového určení dotace zacílen na realizaci konkrétních projektů 

v území tzv. prstence kolem hlavního města Prahy, který vykazuje kritický nedostatek míst pro 

zajištění povinné školní docházky. Jedná se o výstavbu plně organizovaných základních škol 

v Rudné u Prahy, Jesenici, Psárech, Čelákovicích, Říčanech, Ondřejově, Přezleticích 

a Úvalech. Oproti původnímu návrhu šesti velkých projektů, byl na základě provedené 

demografické analýzy počet projektů v předkládaném návrhu programu rozšířen o dva projekty 

z okresu Praha – východ (Ondřejov a Úvaly) a dva projekty okrajových částí hlavního města 

Prahy (Praha – Řeporyje a Praha – Čakovice). 

Schválený rozpočet činil 460 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 555 117,40 

tis. Kč. Konečný rozpočet dosahoval výše 996 267,83 tis. Kč. Čerpány byly finanční 

prostředky ve výši 229 917,43 tis. Kč, tj. čerpání na 41,42 % a 23,08 % konečného rozpočtu. 

Veškeré prostředky byly použity z nároků z nespotřebovaných výdajů. 

K samotnému průběhu realizace jmenovitých projektů je nutno uvést, že v roce 2019 

byly dokončeny akce v obcích Psáry, Rudná a městské části Praha – Čakovice, a probíhá 

realizace akcí v městské části Praha – Řeporyje a v obci Čelákovice. V rámci akcí DSO – 

Ondřejov, Přezletice a Úvaly je pro úspěšnou realizaci staveb nutné dále řešit problém se 

zajištěním financování, kdy celkové náklady na akce proti schválené dokumentaci programu 

narostly o cca 30 % a to hlavně z důvodu růstu cen stavebních prací. 

Z programu byly v roce 2019 podpořeny tyto projekty: 

• Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích 69 747,63 tis. Kč 

• Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany 64 339,77 tis. Kč 

• Rozšíření ZŠ Rudná 58 450,43 tis. Kč 

• Stavební úpravy a přístavba ZŠ Řeporyje 37 379,60 tis. Kč 

 

Akce s nejvyšším počtem nevyčerpaných prostředků včetně zdůvodnění: 

Jesenice – Nová základní škola v Jesenici nevyčerpáno 72 870,00 tis. Kč 

Z důvodu námitek žadatelů bylo nutno v roce 2019 zrušit výběrové řízení na dodavatele 

stavby. V druhé polovině roku bylo výběrové řízení opět vyhlášeno. V současné době bylo 
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nutno opětovně prodloužit termín pro předložení nabídek. Nabídky budou předloženy koncem 

ledna 2020. 

Další nevyčerpané prostředky jsou z důvodu zdržení přípravy dalších třech akcí: 

• Výstavba nové svazkové základní devítileté školy v Přezleticích (200 969,26 tis. Kč); 

• Objekt základní školy na Komenského náměstí, Říčany (163 243,67 tis. Kč); 

• Stavba základní školy v Ondřejově (211 871,00 tis. Kč). 

Akce Výstavba nové svazkové základní devítileté školy v Přezleticích a Objekt základní 

školy na Komenského náměstí, Říčany by měly být registrovány nejpozději v březnu 2020 

a ještě v roce 2020 bude zahájena jejich realizace. Akce Stavba základní školy v Ondřejově 

bude zahájena v roce 2021. 

 

Program 133 520 – Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 

2017 – 2024 

Program je určen NNO působícím ve sportu, převážně sportovním svazům a České unii 

sportu. Dále také Vysokoškolskému sportovnímu centru. Program byl schválen v roce 2017 

s ukončením platnosti v roce 2024. Program má čtyři samostatné podprogramy: 

- podprogram 133D521 Národní sportovní centra – v tomto podprogramu jsou určeny 

předem definované projekty, které cílí investiční finanční prostředky do významné 

sportovní infrastruktury a do významných sportovních zařízení v regionech. Tento 

podprogram nebyl v roce 2019 financován;  

- podprogram 133V522 Resortní sportovní centra – jedná se o zacílení investičních 

prostředků MŠMT pro rozvoj materiálně technické základny VSC;  

- podprogram 133D523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro 

potřeby reprezentace a talentované mládeže; 

- podprogram 133D524 Významné sportovní akce – jedná se o zacílení investičních 

prostředků MŠMT do vybudování nutné infrastruktury nebo rekonstrukcí stávajících 

sportovišť pro zajištění pořádání významných sportovních akcí. 

Schválený rozpočet programu byl stanoven ve výši 450 000,00 tis. Kč, rozpočet 

po změnách činil 15 300,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven na 359 615,78 tis. Kč. 

Čerpání bylo vykázáno ve výši 164 951,34 tis. Kč, což představuje 1 078,11 % rozpočtu 

a 45,87 % konečného rozpočtu. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 150 355,46 

tis. Kč. 

VSC použilo na nákup dlouhodobého hmotného majetku celkem 19 710,38 tis. Kč.  

Dále byly v roce 2019 financovány v podprogramu 133 D523 tyto nejvýznamnější akce: 

• Český atletický svaz – Pořízení vybavení pro atletické disciplíny  8 000,00 tis. Kč 

• Český svaz biatlonu – Investice ČSB 2019  8 000,00 tis. Kč 

• Český veslařský svaz –Veslařské lodě, katamarán, chladící bazén  8 000,00 tis. Kč 

 

 

Program 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 - 2024 

Program je určen pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty – tedy NNO působícím ve 

sportu mimo sportovní svazy a střešní organizace, a pro města a obce. Program byl schválen 

v roce 2017 s ukončením platnosti v roce 2024.  
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Program má dva samostatné podprogramy: 

- podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. 

Předmětem podprogramu je vytvářet a zlepšovat technické podmínky k zabezpečení 

nekomerčních oblastí sportu pro všechny a současně zajištění přístupnosti sportovišť co 

největšímu počtu organizovaných sportovců.  

- podprogram 133D 532 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny. Předmětem podprogramu je odstranění překážek a bariér bránících 

přístupnosti na sportoviště osobám se sníženou schopností pohybu a orientace včetně 

sportovců a to v souladu s usnesením vlády České republiky č. 568 ze dne 14. července 

2014. Tento podprogram nebyl v roce 2019 financován. 

Schválený rozpočet programu byl stanoven ve výši 1 533 500,00 tis. Kč, rozpočet 

po změnách činil 1 536 700,00 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 601 966,67 tis. Kč. Čerpání 

bylo vykázáno ve výši 1 278 722,05 tis. Kč, což představuje 83,21 % rozpočtu po změnách 

a 79,82 % konečného rozpočtu. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo použito 65 266,67 

tis. Kč. 

Mezi nevýznamnější akce roku 2019 patří: 

• Louny – Výstavba Městské plavecké haly 40 000,00 tis. Kč 

• Nové Město na Moravě – Sportovní hala s lezeckou stěnou 34 192,40 tis. Kč 

• TJ Malé Hoštice – Novostavba víceúčelové haly 30 000,00 tis. Kč 

 

Program 133 620 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny 

a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu  

Program byl zpracován se dvěma subtituly:  

Podprogram 133D 621 – Podpora vzdělávací infrastruktury za účelem vytvoření 

nových výukových kapacit v Základní škole a Mateřské škole Kvasiny včetně vybudování 

zázemí pro pedagogické pracovníky, školní družiny, školní kuchyně a jídelny a zajištění 

bezbariérovosti, a dále pak vybudování specializované multimediální a polytechnické učebny 

v Základní škole Solnice. V podprogramu pro vzdělávání zatím žádná výzva nebyla vyhlášena, 

protože v současné době dochází k jeho aktualizaci Obec Kvasiny udělala zásadní změnu 

v projektu proti usnesení vlády, kdy dvě akce budou sloučeny do jedné. Po aktualizaci 

programu bude výzva vyhlášena (předpoklad je v roce 2020). Akce obce Solnice v současné 

době není připravena k realizaci. 

Podprogram 133D 622 – Podpora sportovní infrastruktury se záměrem rozšíření 

kapacity sportovních zařízení výstavbou nových sportovišť nebo rekonstrukcí stávajících 

sportovišť včetně jejich nezbytného technického zázemí, a dále pak vytvoření podmínek pro 

celoroční provoz areálů, či alespoň rozšíření provozu na co největší počet dní v roce. Mezi cíle 

podprogramu patří umožnění přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců 

o sportování a zkvalitnění sportovních zařízení. Realizován je zatím pouze tento podprogram. 

V podprogramu pro sport, 133D 622, byla v roce 2018 zveřejněna průběžná výzva. V rámci 

této výzvy se v roce 2018 realizovaly dva projekty Rychnov nad Kněžnou – Rekonstrukce 

atletických sportovišť a Kvasiny – Zázemí sportovního areálu u nádraží. Další žádosti zatím 

nebyly podány. Jedná se o akce obce Solnice – Rekonstrukce objektu "Sokolovny" 

a Sportoviště – víceúčelová venkovní plocha. 

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 16 500,00 tis. Kč, upravený rozpočet činil 

stejně jako rozpočet konečný 0,00 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána rovněž ve výši 0,00 tis. 

Kč.  
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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 činil 25 194,10 tis. Kč a nebyl dále upravován. Konečný rozpočet 

činil 28 562,93 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 18 783,11 tis. Kč, což představuje plnění na 74,55 % 

rozpočtu po změnách (65,76 % konečného rozpočtu). V programu byly použity nároky 

z nespotřebovaných výdajů ve výši 70,87 tis. Kč.  

Cílem výzvy na rok 2019 byla podpora projektů zaměřených na rekonstrukci nebo 

modernizaci objektů a jejich součástí (lze zahrnout i případnou úpravu venkovních ploch) vč. 

rekonstrukce nebo modernizace objektů bezúplatně převedených z Fondu dětí a mládeže na 

NNO. V rámci výzvy pro rok 2019 MŠMT rozdělilo finanční prostředky ve výši 9 199,26 tis. 

Kč na rok 2019 a 3 000,00 Kč na rok 2020. Ostatní finanční prostředky byly NNO zaslány 

v rámci víceletých dotací (pokračující projekty zaměřené na rekonstrukce a modernizace 

základen, kluboven a dalších staveb a zařízení, které jsou výhradně v majetku NNO).  

Mezi nejvýznamnější akce programu v roce 2019 se řadí: 

• TZ Žumberk – Adaptace a modernizace objektu 5 600,00 tis. Kč 

• pro Tomíky v roce 2017 – B: Rekonstrukce TZ Rožmberk  4 570,87 tis. Kč 

• Pionýr, z.s. – Kompletní rekonstrukce TZ Tisá 2 168,50 tis. Kč 

Program 133 810 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Program poskytuje investiční dotace na zvýšení kvality, na rovný a spravedlivý přístup 

ke kvalitnímu vzdělávání a na excelentní vzdělávání pro každého žáka (společné vzdělávání) 

na všech úrovních vzdělávací soustavy a na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku a jeho technického zhodnocení z oblasti informačních systémů a technického vybavení 

spojeného s činností Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. 

Formálně se tento program dělí na: 

- 133V 811 OP VVV – organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, 

- 133D 812 OP VVV – ostatní příjemci, 

- 133V 813 OP VVV – technická pomoc. 

Schválený rozpočet programu byl stanoven ve výši 647 534,40 tis. Kč. Rozpočet po 

změnách činil 647 534,40 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 927 119,18 tis. Kč. Čerpání 

programu bylo ve výši 545 775,46 tis. Kč, což přestavuje 84,29 % rozpočtu po změnách 

(58,87 % konečného rozpočtu). Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 203 154,66 

tis. Kč.  

Mezi nejvýznamnější akce roku 2019 patřily: 

• Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje 58 754,70 tis. Kč 

• Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost  

na trhu práce  48 288,38 tis. Kč 

• Za jeden provaz 41 561,02 tis. Kč 
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• Modernizace odborného vzdělávání 38 818,82 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 2019 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 2019 činí 3 488 107,01 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 vysoko nákladových akcí se objevily 

významné komplikace vyplývající ze zadávacích řízení. Konkrétní údaje jsou uvedeny přímo 

v komentářích rámci konkrétního programu. 

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 nedočerpány prostředky ve výši 

4,20 tis. Kč v programu 133 110, který byl k 30. 6. 2019 ukončen. MŠMT v tomto případě 

požádá o ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů.  

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 2019 nabylo MŠMT bezúplatně od jiných účetních jednotek nemovitý majetek 

v celkové výši ocenění 726,05 tis. Kč a bezúplatně předalo jiným účetním jednotkám nemovitý 

majetek v celkové výši ocenění 7 807,19 tis. Kč. 

Ve většině případů nabývá MŠMT příslušnost hospodaření k nemovitému majetku od 

veřejných vysokých škol na základě § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

který stanoví, že dnem 1. ledna 1999 přechází do práva hospodaření MŠMT majetek státu, ke 

kterému k tomuto dni příslušelo právo hospodaření veřejných vysokých škol jmenovaných 

zákonem. Ustanovení § 101 odst. 5 tohoto zákona však současně MŠMT umožňuje po dohodě 

s veřejnou vysokou školou rozhodnout o přechodu tohoto majetku do vlastnictví příslušné 

veřejné vysoké školy. Na žádost veřejné vysoké školy je toto rozhodnutí vydáváno vždy, pokud 

jde o majetek potřebný k zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů. Pokud jsou 

předmětem bezúplatného převodu lesní pozemky, je před vydáním rozhodnutí MŠMT 
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o bezúplatném převodu nemovitostí vyžadován předběžný souhlas Ministerstva zemědělství ve 

smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Před vydáním rozhodnutí je současně vyžadováno 

stanovisko Ministerstva životního prostředí pro případ, že by převáděný majetek podléhal 

ustanovením zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V roce 2019 nabylo MŠMT příslušnost hospodaření k nemovitému majetku od 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU“) se sídlem Palackého třída 

1946/1, Brno – Královo Pole, IČO 62157124. Předmětem bezúplatného nabytí byly pozemky 

v katastrálním území Ženklava v okrese Nový Jičín (v ocenění 185,75 tis. Kč), které podle 

ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přešly dnem 1. ledna 

1999 ze zákona do hospodaření MŠMT. Ohlášení vzniku příslušnosti hospodařit s majetkem 

státu pro MŠMT bylo možné realizovat ale až poté, co VFU předala MŠMT k pozemkům 

příslušnou dokumentaci prokazující její předchozí právo hospodaření. Jelikož jsou pro MŠMT 

tyto pozemky trvale nepotřebným majetkem, budou v roce 2020 podle § 19b zákona 

č. 219/2000 Sb. předány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 

„ÚZSVM“).  

Na základě § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. nabylo MŠMT od Českého vysokého 

učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 

6 - Dejvice, IČO 68407700, příslušnost hospodaření k podílu 5/12 na pozemku parc. č. 2486/2 

v katastrálním území Břevnov, okres Hlavní město Praha (v ocenění 140,30 tis. Kč) a k podílu 

33/84 stavby bez č. p. / č. e. (v ocenění 324,35 tis. Kč), která se na tomto pozemku nachází. 

Rozhodnutím o přechodu věci z vlastnictví ČR MSMT-24093/2019-14 ze dne 10.10.2019 byl 

tento majetek na základě žádosti ČVUT podle § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. převeden 

do vlastnictví ČVUT. Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 9.12.2019 s právními 

účinky zápisu ke dni 1.11.2019. 

V roce 2019 byl do příslušnosti hospodaření MŠMT převeden od České zemědělské 

univerzity v Praze se sídlem Kamýcká 129, Praha-Suchdol, IČO 60460709 (dále jen „ČZU“), 

podle § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. pozemek v katastrálním území Krupá u Kostelce 

nad Černými Lesy, okres Kolín (v ocenění 8,00 tis. Kč) a dále pozemek v katastrálním území 

Stříbrná Skalice, okres Praha-východ (v ocenění 67,66 tis. Kč). Dne 7. prosince 2018 požádala 

tato veřejná vysoká škola MŠMT o vydání rozhodnutí podle § 101 odst. 5 zákona o vysokých 

školách, na základě kterého by uvedený pozemek v katastrálním území Stříbrná Skalice a dále 

pozemky v okrese Praha-východ v katastrálním území Černé Voděrady (v ocenění 549,83 tis. 

Kč) a v katastrálním území Louňovice (v ocenění 6 704,28 tis. Kč) přešly do vlastnictví této 

veřejné vysoké školy, neboť se jedná o majetek potřebný k zajištění vzdělávací a vědecké 

výzkumné a vývojové činnosti. Pozemky jsou součástí Lesního hospodářského celku Školního 

lesního podniku Kostelec nad Černými lesy a slouží lesnickému výzkumu a lesnické výuce. 

S ohledem na specifickou právní úpravu hospodaření se státními lesy bylo nutné před vydáním 

rozhodnutí dle § 101 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. si vyžádat dle § 4 odst. 2 zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, udělení předběžného souhlasu Ministerstva zemědělství k právnímu 

jednání, kterým se nakládá se státními lesy. Souhlas Ministerstva zemědělství byl dán sdělením 

ze dne 17.7.2019, č. j.: 36030/2019-MZE-1612. Rozhodnutí o převodu vlastnictví pozemků do 

majetku ČZU č. j. MSMT-31947/2019-1 až MSMT-31947/2019-3 byla vydána dne 10.10.2019. 

Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 5.12.2019 s právními účinky zápisu ke dni 

13.11.2019.  
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V roce 2019 uzavřelo MŠMT s ÚZSVM zápisy o předání majetku a o změně příslušnosti 

hospodařit s majetkem státu č. j. UZSVM/ONJ/1700/2019-ONJM - Z 27/2019-Šv, č. j. 

UZSVM/ONJ/1670/2019-ONJM - Z 33/2019-Ab, č. j. UZSVM/ONJ/1444/2019-ONJM - Z 

31/2019-Ab a č. j. UZSVM/ONJ/2929/2019-ONJM - Z 32/2019-Ab, kterými byly převedeny 

do příslušnosti hospodařit s majetkem státu ÚZSVM pozemky v okrese Nový Jičín 

v katastrálním území Žilina u Nového Jičína (v ocenění 10,15 tis. Kč), Štramberk (v ocenění 

3,67 tis. Kč) a Bartošovice (v ocenění 6,95 tis. Kč). 

Smlouvou o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem České republiky č. j. 211/2019-

UZSVM/C/10701/2018-K nabyla příspěvková organizace VÚ, DDŠ, SVP, SŠ a ZŠ Moravský 

Krumlov se sídlem Nádražní 698, Moravský Krumlov, IČO 49438905 (dále jen „VÚ Moravský 

Krumlov“), od ÚZSVM příslušnost hospodařit s pozemky (v ocenění 353,41 tis. Kč) a stavbami 

(v pořizovací ceně ve výši 365,69 tis. Kč se zůstatkovou cenou 183,94 tis. Kč) v katastrálním 

území Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov. Jedná se o rekreační objekty, kdy součástí 

bezúplatného převodu bylo rovněž některé drobné vybavení objektů. 

Na základě zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. j. 232/PH3/2018 

uzavřeného mezi Českou správou sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5 

– Smíchov, IČO 00006963, a Českou školní inspekcí se sídlem Fráni Šrámka 2319/37, Praha 5 

– Smíchov, IČO 00638994 (dále jen „ČŠI“), byl uskutečněn bezúplatný převod nemovitého 

majetku v katastrálním území Jihlava, okres Jihlava. ČŠI bezúplatně nabyla stavbu v celkovém 

ocenění pořizovací ceny ve výši 845,55 tis. Kč se zůstatkovou cenou 432,46 tis. Kč a pozemky 

v celkovém ocenění 235,40 tis. Kč. Součástí přebíraného majetku byly také zabezpečovací 

systém, datové spoje a žací stroj v celkové pořizovací ceně ve výši 532,64 tis. Kč 

se zůstatkovou cenou ve výši 35,38 tis. Kč. 

Kromě nemovitého majetku byly v roce 2019 v kapitole uskutečněny také bezúplatné 

převody movitého majetku. Jednalo se o bezúplatné předání automobilů, IT vybavení a již 

zmiňovaného zabezpečovacího systému a žacího stroje, přičemž zřizované příspěvkové 

organizace a ČŠI bezúplatně nabyly movitý majetek v pořizovací ceně 7 164,38 tis. Kč se 

zůstatkovou cenou ve výši 240,48 tis. Kč. Bezúplatný převod movitého majetku jinému 

subjektu uskutečnila ČŠI v pořizovací ceně 3 118,94 tis. Kč s nulovou zůstatkovou cenou. 

Příspěvková organizace VÚ Moravský Krumlov bezúplatně převzala od příspěvkových 

organizací Diplomatický servis se sídlem Václavské náměstí 816/49, Praha 1 – Nové Město, 

IČO 00000175, a Správa Krkonošského národního parku se sídlem Dobrovského 3, Vrchlabí, 

IČO 00088455, dva osobní automobily v celkové pořizovací ceně ve výši 1 612,19 tis. Kč se 

zůstatkovou cenou ve výši 19,54 tis. Kč. Osobní automobil v pořizovací ceně ve výši 511,00 

tis. Kč se zůstatkovou cenou ve výši 13,00 tis. Kč bezúplatně převzala také příspěvková 

organizace DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk se sídlem Vyhlídka 369/1, Šumperk, IČO 00843016, 

od organizační složky státu Generální finanční ředitelství se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1 – 

Nové Město, IČO 72080043 (dále jen „GFŘ“). Od Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj se 

sídlem Lidická tř. 124/11, České Budějovice 7, IČO 00213691, převzala osobní automobil dále 

příspěvková organizace VÚ, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky se sídlem Zámecká 107, Střílky, 

IČO 47935740. Pořizovací cena automobilu činila 410,50 tis. Kč a zůstatková cena 51,68 

tis. Kč. Příspěvková organizace VÚ, SVP Klíčov a SŠ se sídlem Čakovická 783/51, Praha 9 – 

Prosek, IČO 63110261, bezúplatně nabyla od Nejvyššího kontrolního úřadu se sídlem 

Jankovcova 1518/2, Praha 7 – Holešovice, IČO 49370227, automobil v pořizovací ceně ve výši 

2 915,65 tis. Kč se zůstatkovou cenou 105,46 tis. Kč. Další automobil v pořizovací ceně ve výši 

799,90 tis. Kč se zůstatkovou cenou 15,42 tis. Kč převzala tato organizace od GFŘ. Příspěvková 

organizace VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo se sídlem Místo 66, IČO 61345741, bezúplatně 
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převzala od Ústeckého kraje se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO 

70892156, plně odepsané IT vybavení v pořizovací ceně 382,50 tis. Kč. 

ČŠI bezúplatně předala plně odepsané automobily v celkové pořizovací ceně ve výši 

3 118,94 tis. Kč, a to Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem Lidické náměstí 

899/9, Ústí nad Labem, IČO 75151537, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje se 

sídlem Barvířská 29/10, Liberec III, IČO 70888744, a Hasičskému záchrannému sboru 

Jihomoravského kraje se sídlem Zubatého 685/1, Brno-sever, IČO 70884099. 

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 Českomoravská 

provincie Kongregace sester premonstrátek se sídlem nám. Sadové 152/39, Olomouc – Svatý 

Kopeček, IČO 00406422, o vydání majetku, s nímž byla příslušná hospodařit příspěvková 

organizace DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Olomouc – Svatý Kopeček, se sídlem Ústavní 97/9, IČO 

00601811. Předmětem církevní restituce byl pozemek parc. č. 166/1 v katastrálním území Svatý 

Kopeček, okres Olomouc, v celkovém ocenění ve výši 140,40 tis. Kč, a stavba č. p. 97, která 

se na tomto pozemku nachází, v pořizovací ceně ve výši 15 017,23 tis. Kč se zůstatkovou cenou 

ve výši 12 990,55 tis. Kč. O bezúplatném předání majetku bylo rozhodnuto rozsudkem 

Okresního soudu v Olomouci č. j. 18 C-36/2015-182 o určení právního vztahu o nahrazení 

projevu vůle ze dne 24.5.2016. Rozsudek nabyl právní moci ke dni 11.12.2018. Zápis do 

katastru nemovitostí byl proveden dne 5.2.2019 s právními účinky ke dni 11.1.2019. Rozsah 

majetku, o jehož navrácení Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek 

požádala, zahrnoval ještě další budovu občanské vybavenosti a přilehlé pozemky. Po 

provedeném dokazování však vyplynulo, že budova občanské vybavenosti byla postavena po 

odejmutí majetku církvi, a tak Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek 

vyslovila souhlas s částečným zpětvzetím žaloby a řízení o vydání těchto nemovitostí bylo 

zastaveno. 

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. 

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. 
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K 1.1.2019 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 

656 000,00 tis. Kč. Dne 11.6.2019 byla provedena 9. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav 

nesplacených návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2019 činil 568 000,00 tis. Kč. 

K 1.1.2018 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 744 000,00 

tis. Kč. Dne 24.6.2018 byla provedena 8. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav nesplacených 

návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2018 činil 656 000,00 tis. Kč. 

K 1.1.2017 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 

832 000,00 tis. Kč. K 29.6.2017 byla provedena 7. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav 

nesplacených návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2017 činil 744 000,00 tis. Kč. 

K 1.1.2016 stav poskytnutých nesplacených návratných finančních výpomocí činil 920 000,00 

tis. Kč. Dne 23.6.2016 byla provedena 6. splátka ve výši 88 000,00 tis. Kč. Stav nesplacených 

návratných finančních výpomocí tak k 31.12.2016 činil 832 000,00 tis. Kč. 

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 920 000,00 tis. Kč. 

1.3.6 Rezervní fond 

▪ Počáteční stav rezervních fondů OSS kapitoly 333 k 1.1.2019 činil 27,34 tis. Kč. 

Rezervní fond MŠMT vykazoval k 1.1.2019 zůstatek ve výši 27,34 tis. Kč. 

Jedná se o odvody za porušení rozpočtové kázně a penále u projektů EUROSTARS. 

Prostředky byly v souladu s právními předpisy převedeny na příjmový účet MF v rámci 

finančního vypořádání za rok 2018. 

 

Rezervní fondy ČŠI a VSC vykazovaly k 1.1.2019 nulové zůstatky. 

▪ Tvorba rezervních fondů v roce 2019 činila celkem 1 967,76 tis. Kč. 

Rezervní fond úřadu MŠMT 

V roce 2019 byly na rezervní fond MŠMT připsány prostředky v celkové výši 1 937,76 

tis. Kč. Jednalo se o tzv. konečnou platbu za projekt EUROSTUDENT ve výši 105,18 tis. Kč. 

Druhá platba ve výši 75,77 tis. Kč se týkala tzv. konečné platby za projekt IMPULS II. 

A nakonec byly na účet rezervního fondu připsány prostředky ve výši 1 756,82 tis. Kč. Jedná 

se o příspěvek EK k výzvě Multinational research projects on Personalised Medicine for 

Neurodegenerative Diseases. 

 

Rezervní fondy ostatních OSS v působnosti MŠMT  

Příjmem rezervního fondu VSC byly v roce 2019 neinvestiční dary podle § 48 odst. 2 

písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 30,00 tis. Kč. 

V roce 2019 došlo k jedinému daru ve výši 30 tis. Kč od společnosti POINT s.r.o. pro sekci 

plavání.  

ČŠI žádný příjem do rezervního fondu v roce 2019 nerealizovala. 
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▪ Snížení stavu rezervních fondů v roce 2019 činilo celkem 208,28 tis. Kč. 

Rezervní fond úřadu MŠMT 

V roce 2019 byl rezervní fond snížen celkem o 208,28 tis. Kč. Prostředky na odvod 

a penále programu EUROSTARS ve výši 27,34 tis. Kč byly v souladu s právními předpisy 

převedeny na příjmový účet MF v rámci finančního vypořádání za rok 2018.  

V souladu s platnou metodikou Ministerstva financí je možné do rezervního fondu 

přijímat tzv. zálohové platby, a to navíc pouze v případě, že nebyly v tom samém roce 

narozpočtované. Z tohoto důvodu byly z rezervního fondu do příjmů převedeny prostředky ve 

výši 180,95 tis. Kč, tzv. konečné platby projektu EUROSTUDENT a IMPULS II. Prostředky 

nebyly zapojeny do konečného rozpočtu. 

 

Rezervní fondy ostatních OSS v působnosti MŠMT  

OSS VSC a ČŠI prostředky rezervního fondu v roce 2019 nečerpaly. 

V roce 2019 nebyly prostředky rezervního fondu žádné z OSS zapojeny do 

konečného rozpočtu, tudíž nedošlo k jejich čerpání v rámci kapitoly 333. 

▪ Konečný zůstatek rezervních fondů k 31.12.2019 činil 1 786,82 tis. Kč. 

Rezervní fond úřadu MŠMT 

Rezervní fond MŠMT vykazoval k 1.1.2020 zůstatek ve výši 1 756,82 tis. Kč. 

Jedná se o příspěvek EK k výzvě Multinational research projects on Personalised 

Medicine for Neurodegenerative Diseases. 

Rezervní fond VSC vykazoval zůstatek 30,00 tis. Kč z peněžního daru, poskytnutého 

sekci plavání. 

Rezervní fond ČŠI vykazoval nulový zůstatek.  

Tabulka č.  8 Přehled o stavech a obratech rezervních fondů OSS kapitoly 333 MŠMT 
 v tis. Kč 

 

1.3.7 Nároky z nespotřebovaných výdajů 

▪ Počáteční stav k 1.1.2019 

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 činil 11 089 665,66 tis. Kč. Stav 

nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2019 byl u jednotlivých OSS kapitoly následující: 

• VSC 8 166,04 tis. Kč 

• ČŠI 47 216,02 tis. Kč 

• MŠMT 11 034 283,59 tis. Kč 

MŠMT 27,34 1 937,76 1 965,10 208,28 1 756,82

ČŠI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VSC 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00

Celkem 27,34 1 967,76 1 995,10 208,28 1 786,82

OSS
Počáteční stav 

RF k 1.1.2019

Příjmy RF v 

hodnoceném 

období 

Celkem

Výdaje 

rezervních 

fondů

Konečný 

zůstatek k 

31.12.2019
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▪ Snížení stavu nároků a jejich čerpání v průběhu roku 2019 

U OSS ČŠI bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů zapojeno k navýšení konečného 

rozpočtu celkem 47 216,02 tis. Kč. OSS VSC zapojila k použití finanční prostředky ve výši 

8 123,06 tis. Kč. Z nároků z nespotřebovaných výdajů úřadu MŠMT bylo zapojeno k navýšení 

konečného rozpočtu celkem 9 662 528,95 tis. Kč. 

V rámci celé kapitoly tak byly zapojeny k navýšení konečného rozpočtu nároky 

z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 9 717 868,02 tis. Kč v těchto závazných 

ukazatelích: 

Věda a vysoké školy 5 485 931,34 tis. Kč 
 v tom: VŠ 2 151 680,09 tis. Kč 

 VaVaI (vč. spolufin. programů z EU a FM) 3 334 251,25 tis. Kč 

Výdaje regionálního školství a PŘO 1 200 340,29 tis. Kč 

Podpora činnosti v oblasti mládeže 21 118,83 tis. Kč 

Podpora činnosti v oblasti sportu 623 417,63 tis. Kč 

Výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU jinde nezařazené 2 214 318,13 tis. Kč 

Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 172 741,81 tis. Kč 

Za oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM byly nároky uvolněny 

celkem v částce 5 394 693,18 tis. Kč na projekty v těchto programech:  

OP VVV 5 313 389,57 tis. Kč 

OP Z  3 638,19 tis. Kč 

IROP 492,37 tis. Kč 

Komunitární programy 43 766,34 tis. Kč 

FM EHP/Norska 33 406,71 tis. Kč 

Ve výdajích roku 2019 bylo v rámci kapitoly 333 MŠMT použito celkem 7 985 060,73 

tis. Kč v těchto závazných ukazatelích: 

Věda a vysoké školy 4 460 146,50 tis. Kč 
v tom: VŠ 1 651 904,18 tis. Kč 

 VaVaI (vč. spolufin. programů z EU a FM) 2 808 242,32 tis. Kč 

Výdaje regionálního školství a PŘO 983 601,13 tis. Kč 

Podpora činnosti v oblasti mládeže 15 581,87 tis. Kč 

Podpora činnosti v oblasti sportu 429 327,00 tis. Kč 

Výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU jinde nezařazené 2 014 961,53 tis. Kč 

Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 81 442,70 tis. Kč 

Za oblast programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM byly nároky čerpány 

celkem v částce 4 676 646,87 tis. Kč na projekty v těchto programech:  

OP VVV 4 605 447,19 tis. Kč 

OP Z  2 900,69 tis. Kč 

IROP  0,00 tis. Kč 

Komunitární programy 34 892,29 tis. Kč 

FM EHP/Norska 33 406,70 tis. Kč 
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▪ Snížení stavu nároků v průběhu roku 2019 mimo uvolnění k čerpání 

Za kapitolu celkem byly sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů o 17 902,00 tis. 

Kč. 

V souladu s § 47 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., byly ve stavu nároků v průběhu roku 

2019 provedeny následující úpravy: 

 

F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel  

 (EDS/SMVS 133D31100A999)  17 716,00 tis. Kč 

Neprofilující výdaje 186,00 tis. Kč 

 

V případě prostředků EDS/SMVS se jedná o prostředky poskytnuté s kódem účelu 

173980006 „Navýšení výdajů kapitoly MŠMT na dofinancování programu 133 310 Rozvoj 

výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC“, které není možné vyčerpat. 

U neprofilujících nároků v celkové výši 186,00 tis. Kč se jedná o finanční prostředky, 

které byly převedeny z Ministerstva kultury pro zřizovanou organizaci Národní pedagogické 

muzeum a knihovna Jana Amose Komenského, a které tato organizace 12.12.2018 vrátila na 

výdajový účet MŠMT. Konkrétně se jednalo o prostředky na projekt Jan Blahoslav Musica ve 

výši 140,00 tis. Kč a prostředky z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 

dědictví, podprogram C: výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu ve výši 

46,00 tis. Kč. 

▪ Konečný stav k 31.12.2019 

Konečný stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2019 činil 1 353 895,64 tis. 

Kč, z toho MŠMT neuvolnilo 1 353 852,65 tis. Kč a VSC z nároků z nespotřebovaných výdajů 

neuvolnilo 42,99 tis. Kč. 

▪ Počáteční stav k 1.1.2020 

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020 činil 11 059 724,13 tis. Kč. Stav 

nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2020 byl u jednotlivých OSS kapitoly následující: 

• VSC 7 037,72 tis. Kč 

• ČŠI 82 581,75 tis. Kč 

• MŠMT 10 970 104,66 tis. Kč 

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 2019 bylo v RgŠ vykázáno více než 240 tis. zaměstnanců, dalších 

více než 60 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. 
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Naprostá většina výdajů kapitoly je tvořena transfery (zahrnuto pod ostatní INV a NIV 

transfery), jejichž nejvyšší část představují přímé náklady na vzdělávání. Hlavním principem 

pro přidělování přímých nákladů 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 

obcí na kalendářní rok. Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu 

zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. Výrazné 

navýšení neinvestičních transferů je zapříčiněno zejména značným posílením výdajů v oblasti 

regionálního školství a dále pak růstem prostředků v oblasti sportu. Pokles čerpání kapitálových 

výdajů souvisel především s poklesem čerpání kapitálových výdajů mimo programy 

EDS/SMVS a to zejména v rámci programu OP VVV, kde došlo ke snížení o více jak 3 mld. 

Kč. 

Při rozhodování o přidělení účelových dotací z resortu MŠMT se postupuje dle 

stanovených pravidel v každé výzvě, rozvojovém programu či pokusném ověřování. 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 v čase převážně oscilující 

nebo pozvolna rostoucí. V případě výdajů na platy a souvisejících výdajů (podseskupení 

položek 501*) došlo v návaznosti na zvýšení platových tarifů k meziročnímu nárůstu celkově 

vynaložených prostředků. V souvislosti s touto změnou rostly i částky vynaložené na zákonné 

odvody a příděly do FKSP. Meziroční nárůst zaznamenalo seskupení položek 517* – Ostatní 

nákupy, kde se projevilo zejména zvýšené čerpání na položce Cestovné (o téměř 15 mil. Kč) 

a na položce Opravy a udržování (o cca 3 mil. Kč). Z důvodu zkvalitnění zahraniční přípravy 

pro srovnání standardu se světovou konkurencí sportovců státní reprezentace ČR došlo 

k navýšení finančních prostředků v rozpočtu VSC, které přípravu sportovců zajišťuje. Oproti 

roku 2018, kdy došlo k ocenění českých medailistů ze Zimních olympijských her v korejském 

Pchjongčchangu, se výdaje na seskupení položek 54** vrátily k obvyklým hodnotám. 

Meziroční nárůst na položkách 55** je dán zapojením České republiky do dalších významných 

výzkumných infrastruktur, z čehož plynula povinnost úhrady členských příspěvků.  

Příjmy kapitoly meziročně výrazně vzrostly. Naprosto dominantní část celkových 

příjmů kapitoly stále tvoří příjmy z operačních programů, kdy v roce 2019 pokračovalo plnění 

příjmů na základě certifikace z předchozích let. 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 104 000,00 tis. Kč, v roce 2012 splátka ve výši 87 000,00 tis. Kč, od roku 

2013 splátka 88 000,00 tis. Kč ročně).  
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Tabulka č.  9 Vývoj výdajů kapitoly dle položek v časových řadách 

 

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 

Skut  2015 Skut 2016 Skut 2017 Skut 2018 Skut 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 507 1 432 1 483 1 553 1 523

1 042 194 256 261 267

465 1 238 1 227 1 292 1 256

Položka číslo tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 439 110 73 512 108 243 117 027 125 757 421 379 423 449 471

Platy zaměstnanců ve služehním poměru 5013 235 257 589 147 645 906 717 199 767 903 506 476 526 555 611

Ostaní platy 5019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje na platy 501* 674 367 662 658 754 148 834 227 893 660 447 463 509 537 587

Ostatní osobní výdaje 5021 201 363 71 524 102 161 83 043 83 181 134 50 69 53 55

Platy představitelů státní moci a některých 

orgánů
5022 1 368 1 504 1 639 1 736

1 885
1 1 1 1 1

Odstupné 5024 1 717 700 351 364 869 1 0 0 0 1

Odbytné 5025 0 581 409 479 863 0 0 0 0 1

Odchodné 5026 234 0 407 136 0 0 0 0 0 0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zam.
5031 211 798 179 752 209 000 222 438

236 175
141 126 141 143 155

Povinné pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění
5032 76 526 65 009 75 443 80 275

85 511
51 45 51 52 56

Ostatní povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
5039 0 47 41 0 0 0 0 0 0 0

Odměny za užití duševního vlastnictví 504* 0 0 0 4 550 0 0 0 0 0

Mzdové náhrady 5051 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje na platy, OPPP a pojistné 50** 1 167 484 981 777 1 143 597 1 222 701 1 302 694 775 686 771 787 855

Podlimitní technické zhodnocení 5123 0 0 0 41 47 0 0 0 0 0

Nákupy materiálu 513* 30 518 33 196 34 685 46 193 34 945 20 23 23 30 23

Úroky a ostatní finanční výdaje 514* 328 298 324 260 285 0 0 0 0 0

Nákup vody, paliv a energie 515* 22 124 20 877 20 905 20 080 23 111 15 15 14 13 15

Nákup služeb 516* 332 973 160 347 182 413 175 634 185 029 221 112 123 113 121

Ostatní nákupy 517* 58 629 49 056 54 682 58 844 67 816 39 34 37 38 45

Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 518* 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje související s NIV nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary
519* 2 058 1 934 1 356 1 705

1 655
1 1 1 1 1

Neinvestiční nákupy a související výdaje 

celkem
51** 446 640 265 708 294 365 302 757 312 889 296 186 198 195 205

Převody fondu kulturních a sociálních 

potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
5342 6 750 9 937 15 063 16 691

17 258
4 7 10 11 11

Nákup kolků 5361 22 20 24 17 27 0 0 0 0 0

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 379 247 443 124 316 0 0 0 0 0

Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5363 4 889 4 988 6 054 3 542 3 173 3 3 4 2 2

Platby daní a poplatků krajům, obcím a 

státním fondům
5365 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ost.neinvestiční transfery jiným rozpočtům 536* 5 291 5 256 6 522 3 682 3 516 4 4 4 2 2

Neinvestiční transfery obyvatelstvu  54** 8 729 10 261 9 236 21 314 10 318 6 7 6 14 7

Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím
5511 816 658 836 468 0 0 3 264 542 584 0 0 2

Neinvestiční transfery mezinárodním orgánům 5512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peněžní dary do zahraničí 5531 0 2 894 2 903 5 811 5 723 0 2 2 4 4

Ost. neinvestiční transfery do zahraničí 5532 0 3 055 23 344 170 454 147 557 0 2 16 110 97

Členské příspěvky mezinárodním vládním 

organizacím
5541 x x 835 257 753 882

785 500
x x 563 485 516

Členské příspěvky mezinárodním nevládním 

organizacím
5542 x x 7 589 10 104

6 874
x x 5 7 5

Neinvestiční transfery do zahraničí 55** 822 236 842 417 869 094 940 250 948 918 546 588 586 605 623

Ostatní NIV výdaje jinde nezařazené 5909 0 0 2 106 2 336 2 216 0 0 1 2 1

Ostatní NIV transfery 128 735 214 132 298 056 149 538 808 171 883 276 196 923 894 85 425 92 387 100 835 110 687 129 270

Běžné výdaje celkem 5*** 131 192 344 134 413 411 151 878 791 174 393 007 199 521 703 151 878 791 93 864 102 413 112 304 130 976

Investiční nákupy a související výdaje 61** 45 605 32 009 38 327 21 312 37 504 30 22 26 14 25

Ostatní INV transfery 63** 12 429 626 6 118 873 5 594 322 13 001 252 10 972 600 8 248 4 273 3 772 8 372 7 203

Kapitálové výdaje celkem 6*** 12 475 231 6 150 882 5 632 649 13 022 564 11 010 103 8 278 4 295 3 798 8 386 7 228

Celkem výdaje kapitoly 143 667 575 140 564 293 157 511 440 187 415 571 210 531 806 95 333 98 159 106 211 120 690 138 203

Počet zaměstnanců OSS

pracovní

služební výdaje v přepočtu na jednoho zaměstnance
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kontrolu. Systém umožňuje on-line komunikaci s portálem IISSP a také s monitorovacím 

systémem operačních programů – 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. 

V roce 2016 byl zprovozněn modul tzv. „víceletých závazků“, který umožňuje průběžné 

sledování čerpání a rozpočtových potřeb například v případě odběratelských smluv 

uzavíraných na období přesahující kalendářní rok. Zároveň je tento modul využíván pro 

účtování podmíněných závazků. 

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.  

Následující tabulky uvádí základní numerický přehled o hlavních ukazatelích 

efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů v časové řadě 5 let.  

Tabulka č.  10 Základní ukazatele rozpočtu kapitoly v časové řadě 5 let 
 v tis. Kč 

 

 

Tabulka č.  11 Vývoj jednotkových výdajů a efektivnosti v časové řadě 5 let 

 

1.4 Hodnocení průběhu plnění příjmů a čerpání výdajů ze státního 

rozpočtu  

1.4.1 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.3.2019 

Plnění závazných ukazatelů stanovených v oblasti příjmů kapitoly 333  

• Příjmy celkem  

Příjmy celkem za I. čtvrtletí 2019 činily 5 077 637,49 tis. Kč, což představuje plnění 

ve výši 36,64 % rozpočtu po změnách, který činil 13 858 545,16 tis. Kč. Na výši vykázaných 

2015 2016 2017 2018 2019

16 390 063 18 163 413 3 274 553 8 248 803 14 807 843

z toho: Přijmy bez příjmů z rozpočtu EU bez SZP 90 165 029 129 206 125 170 106 008

143 667 575 140 564 293 157 511 440 187 415 571 210 531 806

v tom: Poskytované transfery a příspěvky 141 164 840 138 416 929 155 133 131 184 884 528 207 896 163

Běžné výdaje organizačních složek státu 2 457 130 2 115 355 2 339 983 2 509 730 2 598 140

Kapitálové výdaje organizačních složek státu 45 605 32 009 38 327 21 312 37 504

1 507 1 432 1 483 1 553 1 523

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Počet zaměstnanců

2015 2016 2017 2018 2019

Příjmy celkem v  Kč na 1 mil. Kč výdajů 114 083,25 129 217,83 20 789,30 44 013,43 70 335,42

Příjmy bez příjmů z rozpočtu EU v kč na 1 mld. výdajů 626,11 1 174 047,40 820 294,71 667 874,26 503 526,23

95,33 98,16 106,21 120,69 138,20

1 630,48 1 477,20 1 577,87 1 616,19 1 705,54

30,26 22,35 25,84 13,72 24,62

Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance

Běžné výdaje organizačních složek státu v tis. Kč 

na 1 zaměstnance

Kapitálové výdaje oranizačních složek státu v tis. Kč 

na 1 zaměstnance

Efektivnost 

Vývoj jednotkových výdajů
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příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT částkou 5 067 493,77 tis. Kč, Česká školní inspekce 

7 168,58 tis. Kč a Vysokoškolské sportovní centrum 2 975,14 tis. Kč. 

• Daňové příjmy  

Daňové příjmy činily 134,20 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 19,17 % 

schváleného rozpočtu, který činil 700,00 tis. Kč a nebyl v průběhu I. čtvrtletí 2019 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 2019 

činily 5 077 503,29 tis. Kč, což představuje plnění 36,64 % rozpočtu po změnách, který činil 

13 857 845,16 tis. Kč. V tom: 

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 5 041 556,47 tis. Kč, 

což odpovídá 36,62 % rozpočtu po změnách, který činil 13 765 789,16 tis. Kč. 

Příjmy z prostředků finančních mechanizmů nebyly k 31.3.2019 vykázány, 

rozpočet u tohoto ukazatele nebyl stanoven. 

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem činily 

35 946,83 tis. Kč, což je plnění na 39,05 % rozpočtu, který činil 92 056,00 tis. Kč.  

Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 5 077 637,49 

tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 36,64 %.  

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2018 činily 1 655 679,47 tis. Kč, což představuje 

plnění ve výši 13,48 % rozpočtu po změnách, který činil 12 280 638,37 tis. Kč. Na celkových 

příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 1 646 154,96 tis. Kč, 

ČŠI vykázala příjmy 9 146,69 tis. Kč a VSC 377,82 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů 

převodů z RF OSS) činily 1 655 659,47 tis. Kč, tj. 13,48 % rozpočtu. 

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2017 činily 520 916,52 tis. Kč, což představuje 

plnění ve výši 6,03 % rozpočtu po změnách, který činil 8 645 045,51 tis. Kč. Na celkových 

příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 520 257,76 tis. Kč, ČŠI 

vykázala příjmy 575,85 tis. Kč a VSC 82,90 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů převodů 

z RF OSS) činily 520 851,52 tis. Kč, tj. 6,02 % rozpočtu. 

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2016 činily 12 461 216,32 tis. Kč, což představuje 

plnění ve výši 153,48 % rozpočtu po změnách, který činil 8 118 893,59 tis. Kč. Na celkových 

příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 12 443 194,58 tis. Kč, 

ČŠI vykázala příjmy 17 679,82 tis. Kč a VSC 341,93 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů 

převodů z RF OSS) činily 12 461 091,32 tis. Kč, tj. 153,48 % rozpočtu. 

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 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 celkových 

příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT s objemem příjmů 8 633 222,27 tis. Kč, 

ČŠI vykázala příjmy 910,75 tis. Kč a VSC 320,03 tis. Kč. Příjmy po konsolidaci (bez vlivů 

převodů z RF OSS) činily 8 630 558,54 tis. Kč, tj. 120,07 % rozpočtu. 
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• Výdaje celkem  

Výdaje celkem za I. čtvrtletí roku 2019 dosáhly výše 69 802 931,55 tis. Kč, 

což odpovídá čerpání 33,31 % rozpočtu po změnách, který činil 209 535 377,38 tis. Kč. 

Konečný rozpočet výdajů činil 218 533 242,04 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bylo 

vykázáno ve výši 67 946 993,09 tis. Kč, což představuje 34,10 % rozpočtu po změnách, který 

činil 199 249 884,10 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 855 938,46 tis. Kč, 

tj. 18,04 % rozpočtu po změnách, který činil 10 285 493,28 tis. Kč. 

V průběhu I. čtvrtletí roku 2019 bylo se souhlasem MF v kapitole 333 provedeno 

9 rozpočtových opatření, závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány 

3 rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl celkový rozpočet výdajů kapitoly 

MŠMT v I. čtvrtletí zvýšen o 3 776 211,02 tis. Kč.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2018 činily 58 290 369,92 tis. Kč, což odpovídá 

čerpání 32,17 % rozpočtu po změnách, který činil 181 208 969,76 tis. Kč, čerpání běžných 

výdajů činilo 56 812 856,91 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 477 513,01 tis. 

Kč.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2017 činily 51 999 768,45 tis. Kč, což odpovídá 

čerpání 33,29 % rozpočtu po změnách, který činil 156 206 557,39 tis. Kč, čerpání běžných 

výdajů činilo 51 332 189,88 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 667 578,57 tis. Kč.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2016 činily 49 625 243,90 tis. Kč, což odpovídá 

čerpání 34,88 % rozpočtu po změnách, který činil 142 266 594,87 tis. Kč, čerpání běžných 

výdajů činilo 48 622 240,74 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 003 003,16 tis. 

Kč.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2015 činily 51 652 811,97 tis. Kč, což odpovídá 

čerpání 38 % rozpočtu po změnách, který činil 135 934 884,25 tis. Kč, čerpání běžných výdajů 

činilo 48 059 391,15 tis. Kč a kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 593 420,82 tis. Kč.  

1.4.2 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.6.2019 

Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2019 vykázané na příjmovém účtu v České národní 

bance činily 7 027 873,52 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 50,71 % rozpočtu po 

změnách, který činil 13 858 545,16 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad 

MŠMT celkovým objemem 7 009 326,59 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 15 455,23 tis. 

Kč a VSC 3 091,70 tis. Kč. 

• Daňové příjmy 

Daňové příjmy činily 247,60 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 35,37 % rozpočtu 

po změnách, který činil 700,00 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 30.6.2019 

činily 7 027 625,92 tis. Kč, což představuje plnění 50,71 % rozpočtu po změnách, který činil 

13 857 845,16 tis. Kč.  

V tom:  

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 6 890 335,68 tis. Kč, což 

odpovídá 50,05 % rozpočtu po změnách, který činil 13 765 789,16 tis. Kč.  
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Příjmy z prostředků finančních mechanizmů činily 2 434,71 tis. Kč, schválený 

rozpočet ani rozpočet po změnách nebyly stanoveny. 

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem činily 

134 855,54 tis. Kč, což je plnění na 146,49 % rozpočtu, který činil 92 056,00 tis. Kč.  

Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 7 027 873,52 

tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 50,71 %.  

Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2018 vykázané na příjmových účtech v České národní bance 

činily 3 378 653,71 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 24,31 % rozpočtu po změnách, který 

činil 13 900 115,20 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT celkovým 

objemem 3 359 725,05 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 18 387,62 tis. Kč, VSC 541,04 tis. 

Kč.  Příjmy po konsolidaci činily 3 378 000,37 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 24,30 %.  

Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2017 vykázané na příjmových účtech v České národní bance 

činily 1 366 014,36 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 15,80 % rozpočtu po změnách, který 

činil 8 645 045,51 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT celkovým 

objemem 1 364 969,85 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 830,89 tis. Kč, VSC 213,63 tis. Kč. 

 Příjmy po konsolidaci činily 1 365 934,36 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 15,80 %.  

Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2016 vykázané na příjmových účtech v České národní bance 

činily 14 282 017,14 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 175,91 % rozpočtu po změnách, 

který činil 8 118 893,59 tis. Kč. Na výši vykázaných příjmů se podílel vlastní úřad MŠMT 

celkovým objemem 14 245 052,41 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 36 562,82 tis. Kč, VSC 

401,92 tis. Kč.  Příjmy po konsolidaci činily 14 281 867,14 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 

175,91 %.  

Příjmy celkem za I. – II. čtvrtletí 2015 vykázané na příjmových účtech v České národní bance 

činily 15 254 861,31 tis. Kč, což odpovídalo plnění ve výši 212,19 % rozpočtu 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, VSC 

685,68 tis. Kč.  Příjmy po konsolidaci činily 15 250 250,01 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 

212,13 %.  

• Výdaje celkem  

Výdaje celkem za I. – II. čtvrtletí 2019 vykázané v účetní závěrce ke dni 30.6.2019 

činily 134 617 457,29 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 64,25 % rozpočtu po změnách, 

který činil 209 517 842,43 tis. Kč. Běžné výdaje činily 128 596 178,96 tis. Kč, což představuje 

64,58 % rozpočtu po změnách, který činil 199 131 395,99 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 

6 021 278,34 tis. Kč, což odpovídá čerpání 57,97 % rozpočtu po změnách ve výši 

10 386 446,43 tis. Kč.  

V průběhu II. čtvrtletí 2019 bylo realizováno se souhlasem MF 10 rozpočtových 

opatření. Závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány 9 rozpočtovými opatřeními. 

Realizací těchto rozpočtových opatření došlo oproti I. čtvrtletí 2019 ke snížení rozpočtu 

výdajů o 17 534,95 tis. Kč. Celkem bylo od počátku roku ke dni 30.6.2019 realizováno 

19 rozpočtových opatření, závazné limity regulace zaměstnanosti byly upravovány 

12 rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet celkových výdajů 

kapitoly MŠMT v I. pololetí zvýšen o 3 758 676,06 tis. Kč.  

Výdaje celkem za I. – II. čtvrtletí roku 2018 vykázané v účetní závěrce činily 

119 993 979,17 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 65,59 % rozpočtu po změnách, který 

činil 182 940 577,08 tis. Kč. Běžné výdaje činily 113 121 593,85 tis. Kč, což představuje 
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65,72 % rozpočtu po změnách, který činil 172 130 937,25 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 

6 872 385,32 tis. Kč, což odpovídá čerpání 63,58 % rozpočtu po změnách ve výši 10 809 639,83 

tis. Kč. 

Výdaje celkem za I. – II. čtvrtletí roku 2017 vykázané v účetní závěrce činily 

97 899 826,35 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 62,67 % rozpočtu po změnách, který 

činil 156 225 457,68 tis. Kč. Běžné výdaje činily 95 024 438,63 tis. Kč, což představuje 64,17 % 

rozpočtu po změnách, který činil 148 091 665,39 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 2 875 387,72 

tis. Kč, což odpovídá čerpání 35,35 % rozpočtu po změnách ve výši 8 133 792,29 tis. Kč.  

Výdaje celkem za I. – II. čtvrtletí roku 2016 vykázané v účetní závěrce činily 92 294 909,33 

tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 64,92 % rozpočtu po změnách, který činil 

142 159 172,91 tis. Kč. Běžné výdaje činily 88 155 529,65 tis. Kč, což představuje 65,09 % 

rozpočtu po změnách, který činil 135 425 987,47 tis. Kč, kapitálové výdaje činily 4 139 379,68 

tis. Kč, což odpovídá čerpání 61,48 % rozpočtu po změnách ve výši 6 733 185,44 tis. Kč.  

Výdaje celkem za I. – II. čtvrtletí roku 2015 vykázané v účetní závěrce činily 90 739 345,64 

tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 68,81 % rozpočtu po změnách, který činil 

135 810 690,95 tis. Kč. Běžné výdaje činily 84 422 558,31 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.  

1.4.3 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.9.2019 

Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2019 byly vykázány ve výši 11 334 127,79 tis. Kč, 

což představuje plnění ve výši 74,03 % rozpočtu po změnách, který činil 15 310 027,99 tis. Kč. 

Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT objemem příjmů 

11 307 350,29 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 23 685,79 tis. Kč a VSC 3 091,70 tis. Kč. 

• Daňové příjmy 

Daňové příjmy činily 359,09 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 51,30 % rozpočtu, 

který činil 700,00 tis. Kč a nebyl upravován.  

• Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ke dni 30.9.2019 

činily 11 333 768,70 tis. Kč, což představuje plnění 74,03 % rozpočtu po změnách, který 

činil 15 309 327,99 tis. Kč.  

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem činily 11 181 710,89 tis. Kč, což 

odpovídá 73,48 % rozpočtu po změnách, který činil 15 217 271,99 tis. Kč. Příjmy 

z prostředků finančních mechanizmů, jejichž rozpočet nebyl stanoven, celkem činily 

3 549,32 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 

činily 148 508,49 tis. Kč, což je plnění na 161,32 % rozpočtu, který činil 92 056,00 tis. Kč.  

Příjmy po konsolidaci (bez vlivu převodů z rezervních fondů OSS) činily 

11 333 946,85 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 74,03 %.  

Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2018 na příjmových účtech ČNB byly vykázány ve výši 

5 393 271,60 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 38,80 % rozpočtu po změnách, který činil 

13 900 115,20 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT 

objemem příjmů 5 365 979,11 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 26 669,95 tis. Kč a VSC 622,54 tis. 

Kč. Příjmy po konsolidaci činily 5 392 538,26 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 38,79 %.  
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Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2017 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši 

1 868 990,85 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 21,62 % rozpočtu po změnách, který činil 

8 645 045,51 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT 

objemem příjmů 1 864 496,04 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 4 236,34 tis. Kč, VSC 258,47 tis. Kč. 

Příjmy po konsolidaci činily 1 868 880,85 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 21,62 %.  

Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2016 na příjmových účtech v ČNB byly vykázány ve výši 

17 877 221,00 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 220,19 % rozpočtu po změnách, který činil 

8 118 839,59 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad MŠMT 

objemem příjmů 17 839 956,58 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 36 710,28 tis. Kč, VSC 554,13 

tis. Kč. Příjmy po konsolidaci činily 17 876 060,90 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 134,45 %.  

Příjmy celkem za I. – III. čtvrtletí 2015 na příjmových účtech v ČNB 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, VSC 706,89 

tis. Kč. Příjmy po konsolidaci činily 15 259 935,20 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu ve výši 176,53 %.  

• Výdaje celkem  

Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2019 byly vykázány ve výši 172 139 313,43 tis. 

Kč, což představuje plnění ve výši 81,60 % rozpočtu po změnách, který činil 210 966 633,08 

tis. Kč. Běžné výdaje činily 163 425 961,57 tis. Kč, což odpovídá plnění 81,50 % rozpočtu 

po změnách, který činil 200 511 358,48 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 8 713 351,86 tis. 

Kč, tj. plnění na 83,34 % rozpočtu po změnách ve výši 10 455 274,60 tis. Kč.  

Se souhlasem MF bylo v rozpočtové kapitole MŠMT v I. – III. čtvrtletí roku 2019 

realizováno 23 rozpočtových opatření. Závazné limity regulace zaměstnanosti byly 

upravovány 16 rozpočtovými opatřeními. Oproti schválenému rozpočtu byl rozpočet celkových 

výdajů kapitoly MŠMT v I. – III. čtvrtletí navýšen o 5 207 466,72 tis. Kč. 

Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2018 byly vykázány ve výši 152 641 067,70 tis. Kč, což 

představuje plnění ve výši 83,12 % rozpočtu po změnách, který činil 183 633 601,08 tis. Kč. 

Běžné výdaje činily 142 793 040,01 tis. Kč, což odpovídá plnění 82,52 % rozpočtu po změnách, 

který činil 173 040 097,62 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 9 848 027,70 tis. Kč, tj. plnění na 

92,96 % rozpočtu po změnách ve výši 10 593 503,46 tis. Kč.  

Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2017 byly vykázány ve výši 127 039 743,21 tis. Kč, což 

představuje plnění ve výši 80,72 % rozpočtu po změnách, který činil 157 386 944,32 tis. Kč. 

Běžné výdaje činily 122 693 078,18 tis. Kč, což odpovídá plnění 82,18 % rozpočtu po změnách, 

který činil 149 292 275,13 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 4 346 665,03 tis. Kč, tj. plnění na 

53,70 % rozpočtu po změnách ve výši 8 094 669,19 tis. Kč.  

Výdaje celkem za I. – III. čtvrtletí 2016 byly vykázány ve výši 116 440 735,58 tis. Kč, což 

představuje plnění ve výši 80,49 % rozpočtu po změnách, který činil 144 657 374,77 tis. Kč. 

Běžné výdaje činily 111 411 050,79 tis. Kč, což odpovídá plnění 80,78 % rozpočtu po změnách, 

který činil 137 920 011,15 tis. Kč. Kapitálové výdaje činily 5 029 684,79 tis. Kč, tj. plnění na 

74,65 % rozpočtu po změnách ve výši 6 737 363,62 tis. Kč. 

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. 
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1.4.4 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.12.2019  

Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2019 činily 14 807 842,52 tis. Kč, což představuje 

plnění ve výši 96,72 % rozpočtu po změnách, který činil 15 310 027,99 tis. Kč. Nárůst 

oproti stavu k 30.9.2019 činil 3 473 714,73 tis. Kč.  

Daňové příjmy činily 541,59 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 

14 642 963,64 tis. Kč (v tom převody z RF 180,95 tis. Kč), příjmy z prostředků finančních 

mechanizmů 3 549,32 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté 

transfery celkem 160 787,96 tis. Kč.  

Příjmy celkem po konsolidaci činily 14 807 661,58 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 

celkem činí 179,52. 

Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2018 činily 8 248 802,81 tis. Kč, což představuje plnění ve 

výši 59,34 % rozpočtu po změnách, který činil 13 900 115,20 tis. Kč. Nárůst oproti stavu 

k 30.9.2018 činil 2 855 531,21 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2018 činily 

8 248 069,47 tis. Kč, meziroční index 2018/2017 celkem činí 251,91. 

Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2017 činily 3 274 552,89 tis. Kč, což představuje plnění ve 

výši 37,88 % rozpočtu po změnách, který činil 8 645 045,51 tis. Kč. Nárůst oproti stavu 

k 30.9.2017 činil 1 405 562,04 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní 

úřad MŠMT objemem příjmů 3 263 308,44 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 10 481,11 tis. Kč, 

VSC 763,34 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2017 (bez vlivu převodů 

z rezervních fondů OSS) činily 3 274 392,89 tis. Kč. 

Příjmy celkem za I. – IV. čtvrtletí 2016 činily 18 163 412,76 tis. Kč, což představuje plnění 

ve výši 223,72 % rozpočtu po změnách, který činil 8 118 893,59 tis. Kč. Nárůst oproti stavu 

k 30.9.2016 činil 286 191,76 tis. Kč. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní úřad 

MŠMT objemem příjmů 18 124 898,89 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 37 454,63 tis. Kč, 

VSC 1 059,24 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2016 (bez vlivu převodů 

z rezervních fondů OSS) činily 18 162 187,66 tis. Kč. 

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. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílel vlastní 

úřad MŠMT objemem příjmů 16 365 769,68 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 23 541,02 tis. Kč, 

VSC 752,69 tis. Kč. Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2015 (bez vlivu převodů 

z rezervních fondů OSS) činily 16 375 297,88 tis. Kč. 

• Výdaje celkem  

Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2019 činily 210 531 806,49 tis. Kč, což představuje 

čerpání rozpočtu po změnách ve výši 100,01 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 

333 podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, ve výši 

205 759 166,36 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 29 rozpočtovými opatřeními MF, která 

změnila závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů a 10 rozpočtovými opatřeními pouze 

v oblasti limitů mzdové regulace (celkem v oblasti limitů mzdové regulace bylo realizováno 22 

rozpočtových opatření), na rozpočet po všech změnách ve výši 210 519 766,97 tis. Kč. 

Celková změna v rozpočtu výdajů včetně interních přesunů v rámci kapitoly 333 za rok 2019 

činila 4 760 600,60 tis. Kč, v tom: v oblasti běžných výdajů došlo ke zvýšení rozpočtu 

o 4 494 543,81 tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů ke zvýšení rozpočtu o 266 056,79 tis. 

Kč. Meziroční index 2019/2018 činil 112,33. 

Běžné výdaje k 31.12.2019 činily celkem 199 521 703,06 tis. Kč, což představuje 

plnění na 99,51 % (97,13 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 114,41. 
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Kapitálové výdaje k 31.12.2019 činily 11 010 103,44 tis. Kč, což představuje plnění 

na 110,03 % (74,24 % konečného rozpočtu), v tom: investiční nákupy a související výdaje 

37 503,70 tis. Kč a investiční transfery celkem 10 972 599,73 tis. Kč. Meziroční index 

2019/2018 činil 84,55. 

Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2018 činily 187 415 570,88 tis. Kč, což představuje čerpání 

rozpočtu po změnách ve výši 102,10 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333 podle 

zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, ve výši 

176 111 709,91 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 47 rozpočtovými opatřeními MF, která 

změnila závazné ukazatele v oblasti příjmů a výdajů na rozpočet po všech změnách ve výši 

183 553 012,18 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2018 činily celkem 174 393 006,81 tis. Kč, což 

představuje plnění na 100,86 %. Kapitálové výdaje k 31.12.2018 činily 13 022 564,07 tis. Kč, 

což představuje plnění na 122,31 % rozpočtu po změnách. 

Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2017 činily 157 511 440,02 tis. Kč, což představuje čerpání 

rozpočtu po změnách ve výši 98,75 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333 podle 

zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, ve výši 

156 525 862,17 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 38 rozpočtovými opatřeními MF, která 

změnila závazné ukazatele v oblasti výdajů na rozpočet po všech změnách ve výši 

159 501 749,26 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2017 činily celkem 151 878 791,02 tis. Kč, což 

představuje plnění na 100,08 %, kapitálové výdaje k 31.12.2017 činily 5 632 649,01 tis. Kč, 

což představuje plnění na 72,76 % rozpočtu po změnách. 

Výdaje celkem za I. – IV. čtvrtletí 2016 činily 140 564 292,88 tis. Kč, což představuje čerpání 

rozpočtu po změnách ve výši 96,96 %. Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333 podle 

zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, ve výši 

142 368 844,87 tis. Kč byl v průběhu roku upravován 44 rozpočtovými opatřeními MF, která 

změnila závazné ukazatele v oblasti výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši 

144 964 193,97 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2016 činily celkem 134 413 411,28 tis. Kč, což 

představuje plnění na 96,84 %, kapitálové výdaje k 31.12.2016 činily 6 150 881,61 tis. Kč, což 

představuje plnění na 99,68 % rozpočtu po změnách. 

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 výdajů, na rozpočet po všech změnách ve výši 

139 175 500,57 tis. Kč. Běžné výdaje k 31.12.2015 činily celkem 131 192 344,01 tis. Kč, což 

představuje plnění na 100,68 %, kapitálové výdaje k 31.12.2015 činily 12 475 230,70 tis. Kč, 

což představuje plnění na 140,58 % rozpočtu po změnách. 

2 Vybrané ukazatele státního rozpočtu 

2.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových 

nákladů) a počty zaměstnanců byly schválené usnesením vlády č. 588/2018 k návrhu zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhu střednědobého výhledu státního 

rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021. Tyto limity jsou stanovovány pro organizace, 

které odměňují platem dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZP) a zaměstnance na služebních místech dle zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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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 ZP.  

Na rok 2019 byly stanoveny závazné limity regulace zaměstnanosti kapitoly 333 MŠMT 

takto: 

limit počtu zaměstnanců (včetně EU a FM) 

v tom: limit počtu zaměstnanců v pracovním poměru vyjma 

zaměstnanců na služebních místech 

limit počtu zaměstnanců na služebních místech dle 

zákona o státní službě  

249 588 

248 210 

 

1 378 

 

 

mzdové prostředky celkem (včetně EU a FM) 99 451 377,840 tis. Kč 

v tom: prostředky na platy  98 360 248,961 tis. Kč 

v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru (vyjma 

zaměstnanců na služebních místech)  

platy zaměstnanců na služebních místech 

97 624 573,055 tis. Kč 

735 675,906 tis. Kč 

prostředky na OPPP/OON 1 091 128,879 tis. Kč        

průměrný měsíční plat  32 841 Kč    

v tom: průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru 

(vyjma zaměstnanců na služebních místech)   
32 776 Kč 

průměrný měsíční plat zaměstnanců na služebních místech                                                                                             44 489 Kč 

  

 

 Závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS, PO a jednotlivé školské 

oblasti (schválený rozpočet) jsou uvedeny v Tabulce č. 3 v příloze. 

2.1.1 Limity mzdových prostředků a počty zaměstnanců kapitoly 333 po úpravách 

provedených během roku 2019 

Úpravy závazných ukazatelů kapitoly 

V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za 

provedenou práci/ostatní osobní náklady a počty zaměstnanců upravován 22 rozpočtovými 

opatřeními se souhlasem 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 snížil o 277 293,824 tis. Kč.  

U prostředků na platy došlo ke snížení o 445 304,197 tis. Kč a prostředky na ostatní 

platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady se zvýšily o 168 010,373 tis. Kč.  

Limit počtu zaměstnanců se snížil v ročním průměru o 934,80 úvazků. 
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Tabulka č.  12 Upravené závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS a PO 

a na jednotlivé školské oblasti – prostředky na platy, OPPP/OON 

  

I. Organizační složky státu CELKEM 947 045,337 84 284,680 862 760,657 742 939,341 119 821,316

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 10 186,540 10 186,540 0 0 0
v tom:

  1) státní správa celkem 878 962,443 75 959,248 803 003,195 742 939,341 60 063,854

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 10 186,540 10 186,540 0 0 0
        v tom:

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 579 853,094 53 478,944 526 374,150 500 523,028 25 851,122
        v tom: 

      ústřední  orgán kmen 322 444,627 35 858,480 286 586,147 261 726,805 24 859,342

       V,VaI (mimo OP a FM) 10 186,540 10 186,540 0 0 0

      OP VVV 242 107,281 6 664,455 235 442,826 235 442,826 0

      OP Z 5 034,646 689,469 4 345,177 3 353,397 991,780

      KP Erasmus + 80,000 80,000 0 0 0

     Česká školní inspekce 299 109,349 22 480,304 276 629,045 242 416,313 34 212,732

         v tom:

       kmenová činnost, PISA, TIMS 265 149,012 6 616,164 258 532,848 242 057,188 16 475,660

      OP VVV 33 266,260 15 864,140 17 402,120 0 17 402,120

      OP Z 694,077 0 694,077 359,125 334,952

   2) ost. organiz. složky státu 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462

II. Příspěvkové organizace CELKEM 98 227 038,679 1 174 854,572 97 052 184,107 - 97 052 184,107

z toho: prostředky na vědu a výzkum 14 660,151 2 027,103 12 633,048 - 12 633,048
v tom:
OPŘO 655 413,023 247 854,095 407 558,928 - 407 558,928

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 383 653,412 107 048,495 276 604,917 - 276 604,917

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 96,000 0 96,000 - 96,000

          EHP/Norsko 265,865 49,500 216,365 - 216,365

          OP Z 25 825,001 7 825,001 18 000,000 - 18 000,000

          OP VVV mimo VVI 231 008,594 130 903,996 100 104,598 - 100 104,598

          OP VVV - VVI 14 564,151 2 027,103 12 537,048 - 12 537,048

Regionální školství územních celků 95 561 214,557 909 307,249 94 651 907,308 - 94 651 907,308

Regionální školství MŠMT (PŘO) 2 010 411,099 17 693,228 1 992 717,871 - 1 992 717,871

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 99 174 084,016 1 259 139,252 97 914 944,764 742 939,341 97 172 005,423

Ostatní platby             

za provedenou 

práci v tis. Kč

Prostředky               

na platy                          

v tis. Kč

v tom

 pol. 5013

pol. 

5011/5321,5323,5331,

5336

Upravený limit 

Prostředky na platy 

a ostatní platby za 

provedenou práci v 

tis.Kč

v tom:
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Tabulka č.  13 Upravené závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS a PO 

a na jednotlivé školské oblasti – počet zaměstnanců, průměrný plat 

 
*) průměrný plat nebyl vyčíslen, neboť rozpočtovaný objem prostředků na platy je určen na odměny      

**) průměrný rozpočtovaný plat nebyl vyčíslen, neboť prostředky na platy byly plně hrazeny z NNV 

 

Změny závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti se uskutečnily na základě 

rozpočtových opatření, schválených Ministerstvem financí. Mezi nejvýznamnější patří 

následující úpravy: 

 

• Rozpočtovým opatřením č.j. MF-3184/2019/1402 ze dne 18.2.2019 byly sníženy 

prostředky na platy o 286 087,066 tis. Kč (v úseku RgŠ ÚSC došlo ke snížení platů 

o 304 281,965 tis. Kč ve prospěch ONIV a v úseku OPŘO k navýšení platů o 18 194,899 

tis. Kč na vrub OBV) včetně snížení úvazků v RgŠ ÚSC o 689, 

• rozpočtovým opatřením č.j. MF-7031/2019/1402 ze dne 26.3.2019 byly navýšeny 

prostředky na OON o 6 341,950 tis. Kč v rámci převodu prostředků z kapitoly MV dle 

usnesení vlády č. 6/2019 (Koncepce integrace cizinců), 

• rozpočtovým opatřením č.j. MF-12935/2019/1402 ze dne 12.6.2019 byly navýšeny 

prostředky na OON o 1 193,000 tis. Kč v rámci převodu prostředků z kapitoly MK na 

projekty v rámci programu VISK, 

 

I. Organizační složky státu CELKEM 1 653,68 1 369,47 284,21 43 477 45 208 35 133

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0 0 0 - - -
v tom:

  1) státní správa celkem 1 526,68 1 369,47 157,21 43 832 45 208 31 838

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0 0 0 - - -
        v tom:

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 982,15 905,87 76,28 44 662 46 044 28 241
        v tom: 

      ústřední  orgán kmen 534,95 465,19 69,76 44 644 46 885 29 696

       V,VaI (mimo OP a FM) 0,00 0,00 0,00 - - -

      OP VVV 439,00 434,55 4,45 44 693 45 151 **)

      OP Z 8,20 6,13 2,07 44 158 45 587 39 927

      KP Erasmus + 0,00 0,00 0,00 - - -

     Česká školní inspekce 544,53 463,60 80,93 42 335 43 575 35 229

         v tom:

       kmenová činnost, PISA, TIMS 513,00 463,00 50,00 41 997 43 567 27 459

      OP VVV 30,33 0,00 30,33 47 813 - 47 813

      OP Z 1,20 0,60 0,60 48 200 49 878 46 521

   2) ost. organiz. složky státu 127,00 - 127,00 39 211 - 39 211
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 127,00 - 127,00 39 211 - 39 211

II. Příspěvkové organizace CELKEM 246 999,80 - 246 999,80 32 744 - 32 744

z toho: prostředky na vědu a výzkum 26,20 - 26,20 40 181 - 40 181
v tom:
OPŘO 1 044,80 - 1 044,80 32 507 - 32 507

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 696,00 - 696,00 33 118 - 33 118

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 0,00 - 0,00 *) - *)

          EHP/Norsko 4,00 - 4,00 **) - **)

          OP Z 68,00 - 68,00 22 059 - 22 059

          OP VVV mimo VVI 250,60 - 250,60 33 288 - 33 288

          OP VVV - VVI 26,20 - 26,20 39 876 - 39 876

Regionální školství územních celků 241 489,99 - 241 489,99 32 662 - 32 662

Regionální školství MŠMT (PŘO) 4 465,01 - 4 465,01 37 191 - 37 191

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 248 653,48 1 369,47 247 284,01 32 815 45 208 32 746

v tom 

k pol. 5013

k pol. 

5011/5321,5323,

5331,5336

k pol. 5013

k pol. 

5011/5321,5323,

5331,5336

Počet 

zaměstnanců

v tom

Průměrný plat             

v KčUpravený limit 
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• rozpočtovým opatřením č.j. MF-14313/2019/1402 ze dne 19.6.2019 byly sníženy 

prostředky na platy o 2 104,658 tis. Kč ve prospěch OON v rámci RgŠ ÚSC (na rozvojový 

program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“), 

• rozpočtovým opatřením č.j. MF-16823/2019/1402 ze dne 16.7.2019 byly sníženy 

prostředky na platy o 109 728,271 tis. Kč včetně snížení o 248 úvazků u RgŠ ÚSC 

a o 2 689,704 tis. Kč u PŘO ve prospěch OON (v případě RgŠ ÚSC dle požadavků krajů 

a v případě PŘO dle požadavků organizací), 

• rozpočtovým opatřením č.j. MF-26374/2019/1402 ze dne 16.10.2019 byly navýšeny 

prostředky na platy o 1 234,257 tis. Kč a počet úvazků o 2,2 v souladu se změnou 

systemizace MŠMT a ČŠI k 1.9.2019 dle UV č. 591/2019, 

• rozpočtovým opatřením č.j. MF-26382/2019/1402 ze dne 21.10.2019 byly sníženy 

prostředky na platy o 44 753,169 tis. Kč ve prospěch OON u RgŠ ÚSC (2. kolo úprav dle 

požadavků krajů). 

 

V průběhu roku 2019 byly v oblasti mzdových prostředků postupně uvolňovány nároky 

z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 4 písm. a) bodu 1 až 4 zákona č. 218/2000 Sb., 

v celkovém objemu 195 838,681 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT: 189 715,230 tis. Kč, OSS ČŠI: 

6 123,451 tis. Kč), v tom prostředky na platy ve výši 101 845,130 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT: 

100 488,800 tis. Kč, OSS ČŠI: 1 356,334 tis. Kč) a prostředky na ostatní platby za provedenou 

práci/ostatní osobní náklady ve výši 93 993,550 tis. Kč (v tom: OSS MŠMT: 89 226,430 tis. 

Kč a OSS ČŠI: 4 767,117 tis. Kč). 

Tyto prostředky byly uvolněny na: 

OP VVV (MŠMT): 

MP celkem: 106 121,507 tis. Kč, v tom platy: 50 621,507 tis. Kč, OPPP: 55 500,000 tis. Kč,  

KP/Erasmus+ (MŠMT): 

MP celkem: 362,658 tis. Kč, v tom platy: 0,000 Kč, OPPP: 362,658 tis. Kč, 

OP Z (MŠMT): 

MP celkem: 2 056,729 tis. Kč, v tom platy: 1 841,761 tis. Kč, OPPP: 214,968 tis. Kč, 

ÚO kmen (platy, dohody): 

MP celkem: 43 208,845 tis. Kč, v tom platy: 15 702,735 tis. Kč, OPPP: 27 506,110 tis. Kč, 

ČŠI (kmen): 

MP celkem: 678,332 tis. Kč, v tom platy: 247,512 tis. Kč, OPPP: 430,820 Kč, 

OP VVV (ČŠI): 

MP celkem: 5 445,119 tis. Kč, v tom platy: 1 108,822 tis. Kč, OPPP: 4 336,297 tis. Kč. 

OPŘO – OP VVV: 

MP celkem: 36 193,055 tis. Kč, v tom platy: 30 880,356 tis. Kč, OON: 5 312,699 tis. Kč, 

OPŘO – EHP Norsko: 

MP celkem: 1 772,436 tis. Kč, v tom platy: 1 442,436 tis. Kč, OON: 330,000 tis. Kč. 

Dále byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ÚO MŠMT použity na 

dofinancování mzdových prostředků v oblasti PO: 

RgŠ ÚSC – rozvojové programy 

MP celkem: 2 413,481 tis. Kč, v tom platy: 2 213,481 tis. Kč, OON: 200,000 tis. Kč. 

 

O tyto prostředky bylo možné v roce 2019 překročit stanovené limity regulace 

zaměstnanosti. 
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2.1.2 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 2019 nebyly překročeny. 

Závazné limity byly nastaveny s ohledem na použití nároků z nespotřebovaných výdajů 

minulých let. 

V roce 2019 se do čerpání mzdových nákladů promítla změna nařízení vlády č. 304/2014 

Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a změna 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterými došlo k navýšení platových tarifů od 1.1.2019 

o 5 % a u pedagogických pracovníků o 10 %.  

Tabulka č.  14 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 

pouze ze SR bez mimorozpočtových zdrojů – prostředky na platy, OPPP/OON 

 

I. Organizační složky státu CELKEM 875 132,110 50 046,414 825 085,696 711 350,341 113 735,355

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 2 660,250 2 660,250 0,000 0,000 0,000
v tom:

  1) státní správa celkem 807 049,216 41 720,982 765 328,234 711 350,341 53 977,893

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 2 660,250 2 660,250 0,000 0,000 0,000
        v tom:

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 518 041,250 27 419,619 490 621,631 468 975,294 21 646,337
        v tom: 

      ústřední  orgán 298 733,611 24 683,273 274 050,338 252 806,004 21 244,334

       V,VaI (mimo OP a FM) 2 660,250 2 660,250 0,000 0,000 0,000

      OP VVV 214 373,223 0,000 214 373,223 214 373,223 0,000

      OP Z 2 274,166 76,096 2 198,070 1 796,067 402,003

      KP Erasmus + 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

     Česká školní inspekce 289 007,966 14 301,363 274 706,603 242 375,047 32 331,556

         v tom:

         kmenová činnost, PISA, TIMSS 265 142,810 6 612,170 258 530,640 242 057,188 16 473,452

        OP VVV 23 267,792 7 689,193 15 578,599 0,000 15 578,599

        OP Z 597,364 0,000 597,364 317,859 279,505

   2) ost. organiz. složky státu 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462

II. Příspěvkové organizace CELKEM 96 733 367,129 1 126 563,073 95 606 804,056 - 95 606 804,056

z toho: prostředky na vědu a výzkum 14 564,145 2 027,100 12 537,045 - 12 537,045
v tom:

OPŘO 601 979,716 202 273,645 399 706,071 - 399 706,071

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 378 649,547 105 232,959 273 416,588 - 273 416,588

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 0,000 0,000 0,000 - 0,000

          EHP/Norsko 0,000 0,000 0,000 - 0,000

          OP Z 25 825,000 7 825,000 18 000,000 - 18 000,000

          OP VVV mimo VVI 182 941,024 87 188,586 95 752,438 - 95 752,438

          OP VVV - VVI 14 564,145 2 027,100 12 537,045 - 12 537,045

Regionální školství územních celků 94 131 568,729 907 693,608 93 223 875,121 - 93 223 875,121

Regionální školství MŠMT (PŘO) 1 999 818,684 16 595,820 1 983 222,864 - 1 983 222,864

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 97 608 499,238 1 176 609,486 96 431 889,752 711 350,341 95 720 539,411

pol. 5011/5321,

5323, 5331, 5336

Ostatní platby             

za provedenou 

práci v  tis. Kč

Prostředky

na platy 

v tis. Kč

v tom
Prostředky na platy 

a ostatní platby 

za provedenou práci 

v tis. Kč

v tom:

 pol. 5013
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Tabulka č.  15 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 

pouze ze SR bez mimorozpočtových zdrojů a NNV – počet zaměstnanců, průměrný plat 

 
*) průměrný rozpočtovaný plat nebyl vyčíslen, neboť prostředky na platy byly hrazeny z NNV 

Organizační složky státu 

•  MŠMT 

• činnost ústředního orgánu státní správy 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 95,63 %, 

− limit OPPP byl čerpán na 68,84 %, 

− limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 47,68 přepočtených úvazků, což 

představuje plnění na 91,09 % rozepsaného upraveného limitu, 

− výše průměrného platu byla plněna na 104,98 %. 

• Výzkum, vývoj a inovace 

− limit OPPP byl čerpán na 26,12 %. 

• Operační programy  

v tom: 

• OP VVV 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 91,05 %, 

− limit OPPP nebyl čerpán, 

− limit počtu zaměstnanců byl plněn na 91,72 % rozepsaného upraveného limitu, 

tj. nebyl naplněn o 36,36 přepočtených úvazků, 

I. Organizační složky státu CELKEM 1 523,350 1 256,380 266,970 45 135 47 183 35 502

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,000 0,000 0,000 - - -
v tom:

  1) státní správa celkem 1 397,350 1 256,380 140,970 45 642 47 183 31 909

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,000 0,000 0,000 - - -
        v tom:

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 897,690 833,170 64,520 45 545 46 907 27 958
        v tom: 

      ústřední  orgán 487,270 428,930 58,340 46 868 49 116 30 346

       V,VaI (mimo OP a FM) 0,000 0,000 0,000 - - -

      OP VVV 402,640 398,190 4,450 44 368 44 864 0

      OP Z 7,780 6,050 1,730 23 544 24 739 19 364

      KP Erasmus + 0,000 0,000 0,000 - - -

     Česká školní inspekce 499,660 423,210 76,450 45 816 47 726 35 243

         v tom:

         kmenová činnost, PISA, TIMSS 468,630 422,670 45,960 45 973 47 724 29 869

        OP VVV 29,990 0,000 29,990 43 288 - 43 288

        OP Z 1,040 0,540 0,500 47 866 49 052 46 584

   2) ost. organiz. složky státu 126,000 - 126,000 39 522 - 39 522
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 126,000 - 126,000 39 522 - 39 522

II. Příspěvkové organizace CELKEM 236 248,900 - 236 248,900 33 724 - 33 724

z toho: prostředky na vědu a výzkum 16,850 0,000 16,850 62 003 - 62 003
v tom:

OPŘO 928,830 - 928,830 35 861 - 35 861

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 651,930 - 651,930 34 950 - 34 950

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 0,000 - 0,000 - - -

          EHP/Norsko 4,000 - 4,000 *) - *)

          OP Z 14,290 - 14,290 104 969 - 104 969

          OP VVV mimo VVI 241,760 - 241,760 33 005 - 33 005

          OP VVV - VVI 16,850 - 16,850 62 003 - 62 003

Regionální školství územních celků 230 942,040 - 230 942,040 33 639 - 33 639

Regionální školství MŠMT (PŘO) 4 378,030 - 4 378,030 37 750 - 37 750

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 237 772,250 1 256,380 236 515,870 33 797 47 183 33 726

Průměrný plat

v Kč

v tom 

k pol. 5013

Počet

 zaměstnanců

v tom

k pol. 5011/5321, 

5323, 5331, 5336
k pol. 5013

k pol. 

5011/5321,5323, 

5331, 5336
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− výše skutečného průměrného platu dosáhla 99,27 % rozpočtovaného platu. 

• OP Z  

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 50,59 %, 

− limit OPPP byl čerpán na 11,04 %, 

− limit počtu zaměstnanců byl plněn na 94,88 % rozepsaného upraveného limitu, 

tj. nebyl naplněn o 0,42 přepočteného úvazku, 

− výše skutečného průměrného platu dosáhla 53,32 % rozpočtovaného platu. 

• KP Erasmus + 

− V roce 2019 byl rozpočtován pouze limit na OPPP, který nebyl čerpán. 

•  ČŠI  

• kmenová činnost 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 100,00 %, 

− limit OPPP byl čerpán na 99,94 %, 

− limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 44,37 přepočtených úvazků, což 

představuje plnění na 91,35 % rozepsaného upraveného limitu, 

− výše průměrného platu přesáhla o 9,47 % rozpočtovaný plat. 

• OP VVV 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 89,52 %, 

− limit OPPP byl čerpán na 48,47 %, 

− limit počtu zaměstnanců byl naplněn na 98,88 %, tj. nebyl naplněn o 0,34 

přepočteného úvazku, 

− výše průměrného platu byla nižší o 9,46 % než rozpočtovaný plat. 

• OP Z 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 86,07 %, 

− limit OPPP nebyl rozpočtován, 

− limit počtu zaměstnanců byl naplněn na 86,67 %, tj. nebyl naplněn o 0,16 

přepočteného úvazku, 

− výše skutečného průměrného platu dosáhla 99,31 % rozpočtovaného platu. 

• VSC 

− Závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 100,00 %, 

− limit OPPP byl čerpán na 100,00 %, 

− limit počtu zaměstnanců byl plněn na 99,21 %, tj. nebyl naplněn o 1,00 přepočtený 

úvazek, 

− výše průměrného platu dosáhla 100,79 % rozpočtovaného platu. 

Příspěvkové organizace 

• RgŠ územních samosprávných celků  

− Čerpání prostředků na platy ve výši 93 223 875,121 tis. Kč představuje 98,49 % 

celoročního rozepsaného limitu,  

− čerpání prostředků na OON ve výši 907 693,608 tis. Kč představuje 99,82 % 

celoročního rozepsaného limitu, 

− u 8 565 příspěvkových organizací RgŠ nebyl plněn limit počtu zaměstnanců 

o 10 547,95, tj. plnění na 95,63 % celoročního limitu,  
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− dosažený průměrný měsíční plat ve výši 33 639 Kč byl o 977 Kč vyšší oproti 

rozpočtovanému, tj. o 2,99 %.  

• PŘO 

− Čerpání prostředků na platy ve výši 1 983 222,864 tis. Kč představuje 99,52 % 

celoročního rozepsaného limitu,  

− čerpání prostředků na OON ve výši 16 595,820 tis. Kč dosáhlo 93,80 %,  

− nebyl plněn limit počtu zaměstnanců o 86,98 přepočtených úvazků, což představuje 

plnění na 98,05 % celoročního limitu,  

− průměrný měsíční plat proti rozpočtovanému byl vyšší o 558 Kč, tj. o 1,50 %. 

• OPŘO 

− Čerpání prostředků na platy ve výši 399 706,071 tis. Kč představuje 98,07 % 

celoročního rozepsaného limitu,  

− čerpání prostředků na OON ve výši 202 273,644 tis. Kč dosáhlo 81,61 %,  

− nebyl plněn limit počtu zaměstnanců o 115,97, což představuje plnění na 88,90 % 

celoročního limitu, většina tohoto nečerpání je vykázána v projektech 

spolufinancovaných ze zahraničí,  

− průměrný měsíční plat byl vyšší o 3 354 Kč oproti rozpočtovanému, což představuje 

zvýšení o 10,32 %. 

V kapitole 333 MŠMT celkem nebyly čerpány limity regulace zaměstnanosti v plném 

rozsahu, u platů čerpané prostředky (bez zahrnutí mimorozpočtových zdrojů) představují plnění 

na 98,49 %. Při neplnění limitu počtu zaměstnanců o 10 881,23 dosáhl skutečný průměrný plat 

výše 33 797 Kč, což představuje nárůst o 2,99 % (o 982 Kč) proti rozpočtovanému (32 815 

Kč). Prostředky na OPPP (OON) byly čerpány na 93,45 %. 

2.1.2.1 Mimorozpočtové zdroje kapitoly 333 v roce 2019 

Mimorozpočtové a další zdroje zapojené do financování mzdových prostředků v roce 

2019 v kapitole 333 MŠMT činily celkem 4 705 559,437 tis. Kč, v tom: 

• rezervní fond 51 636,520 tis. Kč, 

• fond odměn 92 630,132 tis. Kč, 

• ostatní zdroje (např. granty, příspěvky, dary, komunitární programy) 2 893 229,632 

tis. Kč, 

• nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel 

141 675,558 tis. Kč, 

• výdaje vyčleněné z limitů regulace zaměstnanosti 1 526 387,595 tis. Kč. 

Výsledky z doplňkové nebo jiné činnosti se do hodnocení nezahrnují. 
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Tabulka č.  16 Rozdělení mimorozpočtových zdrojů podle jednotlivých školských úseků 

 

2.1.3 Závěrečné vyhodnocení údajů mzdové oblasti včetně mimorozpočtových zdrojů 

Tabulka č.  17 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 za 

rok 2019 včetně mimorozpočtových zdrojů – prostředky na platy, OPPP/OON 

 

 

OON platy OON(OPPP) platy OON platy OON platy

OSS 0,000 0,000 36 752,384 68 574,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 105 326,722

OPŘO 2 381,847 3 334,739 4 642,699 31 418,782 0,000 0,000 19 025,817 27 865,618 6 675,796 95 345,298

RgŠ 19 567,899 26 302,635 200,000 87,355 677 134,559 847 729,770 820 014,675 2 025 263,492 83 006,745 4 499 307,130

PŘO 49,400 0,000 0,000 0,000 1 114,347 408,919 1 045,030 15,000 2 947,591 5 580,287

Celkem 21 999,146 29 637,374 41 595,083 100 080,475 678 248,906 848 138,689 840 085,522 2 053 144,110 92 630,132 4 705 559,437

v tom v tom v tom

Čerpání mimorozpočtových a dalších zdrojů (v tis. Kč)                                                   

Rezervní fond PO 

Nároky z nespotřebovaných 

výdajů z minulých let (zapojené z 

MŠMT)

Vyčleněné z limitů 

regulace zaměstnanosti

Ostatní mimorozpočtové zdroje 

(příspěvky, dary, dotace státních 

fondů, fin.mech, komunitár. 

programy, apod.)
Fond odměn CELKEM

v tom

I. Organizační složky státu CELKEM 980 458,831 86 798,797 893 660,034 767 902,804 125 757,230

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 5 048,750 5 048,750 0,000 0,000 0,000
v tom:

  1) státní správa celkem 912 375,937 78 473,365 833 902,572 767 902,804 65 999,768

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 5 048,750 5 048,750 0,000 0,000 0,000
        v tom:

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 617 244,520 59 404,885 557 839,635 525 280,245 32 559,390
        v tom: 

      ústřední  orgán 318 210,516 28 457,443 289 753,073 259 898,197 29 854,876

       V,VaI (mimo OP a FM) 5 048,750 5 048,750 0,000 0,000 0,000

      OP VVV 289 902,825 25 714,505 264 188,320 262 218,933 1 969,387

      OP Z 4 082,429 184,187 3 898,242 3 163,115 735,127

      KP Erasmus + 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

     Česká školní inspekce 295 131,417 19 068,480 276 062,937 242 622,559 33 440,378

         v tom:

         kmenová činnost, PISA, TIMSS 265 821,142 7 042,990 258 778,152 242 304,700 16 473,452

        OP VVV 28 712,911 12 025,490 16 687,421 0,000 16 687,421

        OP Z 597,364 0,000 597,364 317,859 279,505

   2) ost. organiz. složky státu 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 68 082,894 8 325,432 59 757,462 - 59 757,462

II. Příspěvkové organizace CELKEM 101 333 599,844 2 671 739,346 98 661 860,498 - 98 661 860,498

z toho: prostředky na vědu a výzkum 17 472,784 2 749,020 14 723,764 - 14 723,764
v tom:

OPŘO 697 325,014 228 324,008 469 001,006 - 469 001,006

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 436 576,236 126 640,623 309 935,613 - 309 935,613

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 0,000 0,000 0,000 - 0,000

          EHP/Norsko 1 772,436 330,000 1 442,436 - 1 442,436

          OP Z 25 825,000 7 825,000 18 000,000 - 18 000,000

          OP VVV mimo VVI 215 678,558 90 779,365 124 899,193 - 124 899,193

          OP VVV - VVI 17 472,784 2 749,020 14 723,764 - 14 723,764

Regionální školství územních celků 98 630 875,859 2 424 610,741 96 206 265,118 - 96 206 265,118

Regionální školství MŠMT (PŘO) 2 005 398,971 18 804,597 1 986 594,374 - 1 986 594,374

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 102 314 058,675 2 758 538,143 99 555 520,532 767 902,804 98 787 617,728

Ostatní platby             

za provedenou práci 

v  tis. Kč

Prostředky               

na platy                          

v tis. Kč

v tom

 pol. 5013
pol. 5011/5321, 

5323, 5331, 5336

Prostředky na 

platy a ostatní platby za

 provedenou práci 

v tis. Kč

v tom:
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Tabulka č.  18 Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 za 

rok 2019 včetně mimorozpočtových zdrojů – počet zaměstnanců a průměrný plat 

 
 

Organizační složky státu 

Celkové mzdové prostředky za organizační složky státu kapitoly 333 byly čerpány 

ve výši 980 458,831 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o 60 474,011 tis. Kč, 

tj. o 6,57 %; v tom činily prostředky na platy 893 660,034 tis Kč (meziroční nárůst 

o 59 433,472 tis. Kč, tj. o 7,12 %) a prostředky na OPPP 86 798,797 tis. Kč (meziroční 

navýšení o 1 040,539 tis. Kč, tj. o 1,21 %). Počet zaměstnanců za OSS celkem dosáhl 1 523,35, 

což představuje meziroční nárůst o 5,82 zaměstnanců, tj. o 0,38 %.  

Průměrný plat dosáhl výše 48 887 Kč, což představuje proti dosažené skutečnosti roku 

2018 (45 811 Kč) nárůst o 6,72 %.  

Příspěvkové organizace 

Celkové mzdové prostředky příspěvkových organizací všech zřizovatelů v kapitole 333 

byly čerpány ve výši 101 333 599,844 tis. Kč, což znamená meziroční nárůst o 17,24 %. Z toho 

u prostředků na platy činil nárůst 17,48 % a u prostředků na OON nárůst o 8,90 %.  

Počet zaměstnanců dosáhl 242 648,26 (v roce 2018 dosáhl 235 780,00), meziročně došlo 

k nárůstu o 6 868,26 přepočtených úvazků, tj. o 2,91 %. Průměrný měsíční plat dosáhl výše 

I. Organizační složky státu CELKEM 1 523,350 1 256,380 266,970 48 887 50 934 39 254

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,000 0,000 0,000 - - -
v tom:

  1) státní správa celkem 1 397,350 1 256,380 140,970 49 731 50 934 39 015

    z toho: prostředky na vědu a výzkum 0,000 0,000 0,000 - - -
        v tom: - - -

     ústřední orgán státní správy MŠMT celkem 897,690 833,170 64,520 51 785 52 538 42 053
        v tom: 

      ústřední  orgán 487,270 428,930 58,340 49 554 50 494 42 645

       V,VaI (mimo OP a FM) 0,000 0,000 0,000 - - -

      OP VVV 402,640 398,190 4,450 54 678 54 877 36 880

      OP Z 7,780 6,050 1,730 41 755 43 569 35 411

      KP Erasmus + 0,000 0,000 0,000 - - -

     Česká školní inspekce 499,660 423,210 76,450 46 042 47 774 36 451

         v tom:

         kmenová činnost, PISA, TIMSS 468,630 422,670 45,960 46 017 47 773 29 869

        OP VVV 29,990 0,000 29,990 46 369 - 46 369

        OP Z 1,040 0,540 0,500 47 866 49 052 46 584

   2) ost. organiz. složky státu 126,000 - 126,000 39 522 - 39 522
         v tom:

       Vysokoškolské sportovní centrum 126,000 - 126,000 39 522 - 39 522

II. Příspěvkové organizace CELKEM 242 648,256 - 242 648,256 33 884 - 33 884

z toho: prostředky na vědu a výzkum 16,850 - 16,850 72 818 - 72 818
v tom:

OPŘO 974,566 - 974,566 40 103 - 40 103

v tom: kmenová činost, projekty, ostatní 695,166 - 695,166 37 154 - 37 154

          prostředky na vědu a výzkum (mimo OP a FM) 0,000 - 0,000 - - -

          EHP/Norsko 4,000 - 4,000 30 051 - 30 051

          OP Z 14,290 - 14,290 104 968,51 - 104 968,51

          OP VVV mimo VVI 244,260 - 244,260 42 611,42 - 42 611,42

          OP VVV - VVI 16,850 - 16,850 72 818 - 72 818

Regionální školství územních celků 237 295,160 - 237 295,160 33 786 - 33 786

Regionální školství MŠMT (PŘO) 4 378,530 - 4 378,530 37 809 - 37 809

CELKEM  KAPITOLA  333  MŠMT 244 171,606 1 256,380 242 915,226 33 977 50 934 33 890

Počet 

zaměstnanců

v tom
Průměrný 

plat 

v Kč

v tom 

k pol. 5013
k pol. 5011/5321, 

5323, 5331, 5336
k pol. 5013

k pol. 

5011/5321, 

5323, 5331, 

5336
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33 884 Kč. V porovnání ke skutečně dosaženému platu za rok 2018 ve výši 29 682 Kč dosahuje 

nárůst 4 202 Kč, tj. 14,16 %. 

Údaje zahrnují, kromě mimorozpočtových zdrojů vykázaných samotnými organizacemi, 

objemy poskytnuté z MŠMT.  

Průměrný plat v kapitole 333 MŠMT 

Průměrný měsíční plat v kapitole 333 dosáhl částky 33 977 Kč, což představuje 

meziroční nárůst (v roce 2018 dosahoval průměrný plat výše 29 785 Kč) o 4 192 Kč, tj. 

o 14,08 %.  

Vývoj průměrných měsíčních platů v kapitole školství od roku 2015 je v následujícím 

přehledu: 

Tabulka č.  19 Vývoj průměrných platů za období 2015–2019 

 

Počet zaměstnanců  

Počet zaměstnanců v roce 2019 při započítání zaměstnanců, kteří byli placeni 

i z mimorozpočtových zdrojů, zaznamenal meziroční nárůst o 6 874 přepočtených úvazků, 

tj. o 2,90 %.  

Tabulka č.  20 Vývoj skutečného počtu zaměstnanců v období 2015–2019 

 

2.1.4 Hodnocení organizací odměňujících mzdou  

U organizací odměňujících mzdou podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006, Sb., činil 

v roce 2019 celkový přepočtený počet 60 834,60 pracovníků. Celkový objem vyplacený 

na mzdy činil 30 608 079,408 tis. Kč. Průměrná měsíční mzda dosáhla v roce 2019 výše 

41 928 Kč (v roce 2018 činila 38 869 Kč).  

Veřejné vysoké školy vykázaly za rok 2019 průměrnou měsíční mzdu ve výši 

46 180 Kč, což představuje meziroční nárůst o 3 258 Kč, tj. 7,59 % (v roce 2018 činila výše 

průměrné měsíční mzdy 42 922 Kč). Průměrný přepočtený počet pracovníků činil 42 828,39. 

U akademických pracovníků dosáhla průměrná měsíční mzda výše 57 958 Kč (53 750 Kč 

v roce 2018), což představuje meziroční nárůst o 4 208 Kč, tj. 7,83 %. Nejvyšší průměrná 

měsíční mzda byla vykázána v kategorii profesorů ve výši 91 899 Kč (v roce 2018 dosáhla 

84 942 Kč), meziroční nárůst činí 6 957 Kč, tj. 8,19 %. 

v Kč v Kč v % v Kč v %

rok 2015 23 806 x x x x

rok 2016 25 079 1 273 5,35 1 273 9,72

rok 2017 26 751 1 672 6,67 2 945 17,04

rok 2018 29 785 3 034 11,34 5 979 25,12

rok 2019 33 977 4 192 14,08 10 171 42,73

období

výše průměrného 

měsíčního platu
meziroční porovnání porovnání 2019/2015

v abs. vyjádření v % v abs. vyjádření v %

rok 2015 220 740 x x x x

rok 2016 223 445 2 705 1,23 2 705 1,23

rok 2017 232 001 8 556 3,83 11 261 5,10

rok 2018 237 298 5 297 2,28 16 558 7,50

rok 2019 244 172 6 874 2,90 23 432 10,62

období
skutečný počet 

zaměstnanců

meziroční porovnání porovnání 2019/2015
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Soukromé vysoké školy vykázaly za rok 2019 průměrnou měsíční mzdu ve výši 

40 539 Kč (38 378 Kč v roce 2018). 

Soukromé a církevní školy RGŠ vykázaly za rok 2019 průměrnou měsíční mzdu ve 

výši 31 042 Kč (28 270 Kč v roce 2018).  

Organizace CSVŠ, v.v.i., vykázala za rok 2019 průměrnou měsíční mzdu ve výši 

40 408 Kč (41 564 Kč v roce 2018). 

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 2019 činil 193 643 724,94 tis. Kč, rozpočet po změnách 

197 847 431,83 tis. Kč, konečný rozpočet 202 451 328,23 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána 

ve výši 196 923 562,86 tis. Kč, plnění 99,53 % (97,27 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 114,57. 

Skutečnost roku 2018 činila 171 883 276,39 tis. Kč, plnění 100,88 %, meziroční index 

2018/2017 činil 114,94. 

Skutečnost roku 2017 činila 149 538 808,34 tis. Kč, plnění 100,20 %, meziroční index 

2017/2016 činil 113,03. 

Skutečnost roku 2016 činila 132 298 056,06 tis. Kč, plnění 97,56 %, meziroční index 

2016/2015 činil 102,77. 

Skutečnost roku 2015 činila 128 735 213,98 tis. Kč, plnění 100,33 %, meziroční index 

2015/2014 činil 101,11. 

2.2.1.1 Neinvestiční příspěvky a dotace zřízeným příspěvkovým organizacím  

Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným 

MŠMT na rok 2019 (položky rozpočtové skladby 5331 a 5336) činil 5 302 807,97 tis. Kč, 

rozpočet po změnách činil 4 894 705,11 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl 5 288 060,06 tis. 

Kč, skutečnost činila 4 805 903,03 tis. Kč, plnění na 98,19 % (90,88 % konečného rozpočtu), 

meziroční index 2019/2018 činil 113,51. 

Skutečnost roku 2018 činila 4 233 748,60 tis. Kč, plnění na 95,89 %, meziroční index 

2018/2017 činil 103,03. 

Skutečnost roku 2017 činila 4 109 128,00 tis. Kč, plnění na 92?12 %, meziroční index 

2017/2016 činil 122,07. 

Skutečnost roku 2016 činila 3 366 315,42 tis. Kč, plnění na 77,93 %, meziroční index 

2016/2015 činil 101,57. 

Skutečnost roku 2015 činila 3 314 273,04 tis. Kč, plnění na 94,85 %, meziroční index 

2015/2014 činil 95,51. 

Ke dni 31.12.2019 působilo v kapitole 333 celkem 78 příspěvkových organizací 

s přímým vztahem ke kapitole 333, v tom 69 PŘO a 9 OPŘO.  
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Podrobný přehled příspěvkových organizací zřízených MŠMT je uveden ve stati 

č. 4.1.2. 

Tabulka č.  21 Přehled neinvestičních příspěvků a dotací PŘO a OPŘO 
 v tis. Kč 

 

Celkový výsledek hospodaření před zdaněním příspěvkových organizací zřizovaných 

ústředním orgánem k 31.12.2019 vykázaný v sumáři výkazu zisku a ztráty byl ve výši 

104 901,47 tis. Kč, v tom hlavní činnost 99 108,57 tis. Kč, hospodářská činnost 5 792,90 tis. 

Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 102 727,01 tis. Kč, v tom hlavní činnost 

97 611,32 tis. Kč, hospodářská činnost 5 115,69 tis. Kč.  

Přímo řízené organizace  

K 31.12.2019 z celkového počtu 69 PŘO hospodařilo 63 organizací se ziskem, 

5 organizací vykázalo nulový hospodářský výsledek a 1 organizace vykázala ztrátu. Celkový 

HV před zdaněním činil 75 001,90 tis. Kč, v tom hlavní činnost 72 252,68 tis. Kč 

a hospodářská činnost 2 749,22 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 74 976,75 tis. 

Kč, v tom hlavní činnost 72 252,68 tis. Kč a hospodářská činnost 2 724,08 tis. Kč. 

Příspěvková organizace DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Olomouc – Svatý Kopeček, se sídlem 

Ústavní 97/9, IČO 00601811, vykázala 31.12.2019 ztrátu ve výši 12 867,51 tis. Kč. Ztráta 

pramení z bezúplatného předání majetku Českomoravské provincii Kongregace sester 

premonstrátek se sídlem nám. Sadové 152/39, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO 00406422, které 

proběhlo v roce 2019 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, neboť zůstatková cena 

bezúplatně předaného majetku se v souladu s platnými předpisy upravujícími postupy účtování 

vybraných účetních jednotek zachycuje v nákladech. Ztráta tudíž nevznikla hospodařením 

s prostředky, ale v důsledku plnění povinností podle zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a souvisejícím zaúčtováním této majetkové operace. 

V roce 2018 z celkového počtu 69 PŘO hospodařilo 61 organizací se ziskem, 8 organizací 

vykázalo nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 40 580,21 tis. Kč, 

v tom hlavní činnost 36 904,71 tis. Kč a hospodářská činnost 3 675,51 tis. Kč. Hospodářský 

výsledek po zdanění činil 40 473,10 tis. Kč, v tom hlavní činnost 36 895,08 tis. Kč 

a hospodářská činnost 3 578,02 tis. Kč.  

V roce 2017 z celkového počtu 69 PŘO hospodařilo 63 organizací se ziskem, 6 organizací 

vykázalo nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 58 506,36 tis. Kč, 

v tom hlavní činnost 55 202,05 tis. Kč a hospodářská činnost 3 304,30 tis. Kč. Hospodářský 

výsledek po zdanění činil 58 081,30 tis. Kč, v tom hlavní činnost 55 200,91 tis. Kč 

a hospodářská činnost 2 880,38 tis. Kč.  

V roce 2016 z celkového počtu 69 PŘO hospodařilo 62 organizací se ziskem, 7 organizací 

vykázalo nulový hospodářský výsledek. Celkový HV před zdaněním činil 45 559,61 tis. Kč, 

v tom hlavní činnost 43 193,37 tis. Kč a hospodářská činnost 2 366,24 tis. Kč. Hospodářský 

Platy 2 142 251,71 2 380 522,59 2 400 276,80 2 432 599,59 2 414 347,72 100,59 112,70

OON 228 478,70 272 521,37 265 547,32 271 190,02 223 512,16 84,17 97,83

Zákonné pojistné 781 812,68 882 241,11 871 814,82 881 321,49 870 536,06 99,85 111,35

FKSP 42 839,86 47 515,27 48 269,65 48 543,30 48 124,61 99,70 112,34

ONIV 1 038 365,65 1 720 007,64 1 308 796,52 1 654 405,65 1 249 382,48 95,46 120,32

Celkem  NIV 4 233 748,60 5 302 807,97 4 894 705,11 5 288 060,06 4 805 903,03 98,19 113,51

% plnění
Index 

2019/2018
Příspěvek

Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet  2019

Rozpočet  po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019

Skutečnost 

2019
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výsledek po zdanění činil 45 198,23 tis. Kč, v tom hlavní činnost 42 832,00 tis. Kč 

a hospodářská činnost 2 366,24 tis. Kč.  

V roce 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.  

Schválený rozpočet provozních prostředků na rok 2019 činil 3 050 337,84 tis. Kč, 

rozpočet po změnách 3 057 896,36 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl 3 061 589,36 tis. Kč. 

Skutečnost byla vykázána ve výši 3 048 356,80 tis. Kč. Plnění dosáhlo 99,69 % (99,57 % 

konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 113,07. Meziroční nárůst výdajů byl 

vázán na zvýšení platů. 

Rozpočet výdajů na PŘO byl v roce 2019 součástí výdajového bloku „Výdaje 

regionálního školství a přímo řízených organizací“.  

Skutečnost roku 2018 činila 2 696 041,51 tis. Kč, plnění 99,13 %, meziroční index 2018/2017 

činil 109,44. 

Skutečnost roku 2017 činila 2 463 394,32 tis. Kč, plnění 99,79 %, meziroční index 2017/2016 

činil 108,25. 

Skutečnost roku 2016 činila 2 275 599,45 tis. Kč, plnění 99,31 %, meziroční index 2016/2015 

činil 105,06. 

Skutečnost roku 2015 činila 2 166 097,51 tis. Kč, plnění 98,61 %, meziroční index 2015/2014 

činil 102,06. 

V roce 2019 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 z OP VVV ve výši 10 084,98 tis. Kč, prostředky určené na soutěže ve výši 698,50 

tis. Kč a neinvestiční prostředky v rámci EDS/SMVS ve výši 897,91 tis. Kč.  

Celkově tak bylo poskytnuto PŘO 3 060 038,11 tis. Kč neinvestičních prostředků. Na 

financování rozpočtových potřeb organizací se podílí také vlastní příjmy organizací. 

Ostatní přímo řízené organizace  

K 31.12.2019 hospodařilo všech 9 OPŘO se ziskem. Celkový HV před zdaněním činil 

29 899,57 tis. Kč, v tom hlavní činnost 26 588,89 tis. Kč a hospodářská činnost 3 043,68 tis. 

Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 27 750,25 tis. Kč, v tom hlavní činnost 25 358,64 

tis. Kč, hospodářská činnost 2 391,61 tis. Kč.  

V roce 2018 z celkového počtu 9 OPŘO hospodařilo 7 organizací se ziskem a 2 organizace 

vykázaly ztrátu. Celkový HV před zdaněním činil 14 881,40 tis. Kč, v tom hlavní činnost 

14 644,64 tis. Kč a hospodářská činnost 236,76 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 

12 734,96 tis. Kč, v tom hlavní činnost 12 498,20 tis. Kč, hospodářská činnost 236,76 tis. Kč. 

Organizace NÚV vykázala ztrátu ve výši 1 272,10 tis. Kč, organizace KJWF vykázala ztrátu ve 

výši 155,71 tis. Kč. 

V roce 2017 hospodařilo všech 9 OPŘO se ziskem. Celkový HV před zdaněním činil 

25 234,49 tis. Kč, v tom hlavní činnost 23 752,08 tis. Kč a hospodářská činnost 1 482,41 tis. 
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Kč. Hospodářský výsledek po zdanění činil 22 604,64 tis. Kč, v tom hlavní činnost 21 123,94 

tis. Kč, hospodářská činnost 1 480,70 tis. Kč. 

V roce 2016 hospodařilo všech 9 OPŘO se ziskem. Celkový HV před zdaněním činil 15 763,35 

tis. Kč, v tom hlavní činnost 14 154,86 tis. Kč a hospodářská činnost 1 608,49 tis. Kč. 

Hospodářský výsledek po zdanění činil 12 878,85 tis. Kč, v tom hlavní činnost 11 355,10 tis. 

Kč, hospodářská činnost 1 523,75 tis. Kč. 

V roce 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. 

Finanční prostředky převedené v souladu s usnesením vlády č. 6/2019 na aktivity 

v oblasti integrace cizinců na území ČR ve prospěch MŠMT rozpočtovým opatřením č.j. MF-

7031/2019-1402 ze dne 26.3.2019 v celkové výši 10 000,00 tis. Kč, z toho pro NÚV 

2 000,00 tis. Kč a NIDV 8 000,00 tis. Kč, byly poskytnuty na stanovený účel na výše uvedené 

organizace; u NIDV v plné výši, u NÚV ve výši 1 770,00 tis. Kč (dokončení úkolů proběhne 

až v r. 2020).  

Finanční prostředky poskytnuté rozpočtovým opatřením č.j. MF-12935/2019-1402 ze 

dne 12.6.2019 ve výši 3 268,00 tis. Kč byly použity na projekty VISK, z toho pro NPMK 

250,00 tis. Kč a NTK 3 018,00 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty na stanovený účel na výše 

uvedené organizace v plné výši. 

Finanční prostředky byly poskytnuty Národní technické knihovně na projekty: 

• VISK 1 – Virtuální národní fonotéka – první etapa rozvoje; 

• VISK 2 – Moderní ICT v knihovnictví 2019; 

• VISK 5 – Zpřístupnění unikátního historického fondu NTK - 3. fáze; 

• VISK 6 – Digitalizace vzácných tisků z historického fondu NTK; 

• VISK 8B – Zajištění provozu systému ZÍSKEJ. 

NPMK realizovalo digitalizaci v rámci projektu VISK 7 – Digitalizace vybraných 

ohrožených bohemikálních učebnic z fondu Pedagogické knihovny JAK, zhotovení ochranných 

obalů.  

Finanční prostředky poskytnuté rozpočtovým opatřením č.j. MF-14176/2019-1402 ze 

dne 19.6.2019 ve výši 4 000,00 tis. Kč byly v souladu s usnesením vlády č.435/2018 použity 

na globální rozvojové vzdělávání pro NIDV. Prostředky byly čerpány v plné výši. 

Celkově obdržely OPŘO v roce 2019 v rámci neinvestičních výdajů prostředky ve výši 

1 745 864,92 tis. Kč, v tom 730 506,72 tis. Kč na projekty OP VVV, 35 875,88 tis. Kč na 

projekty OP Z, na realizaci programu FM EHP/Norska bylo poskytnuto celkem 34 437,99 tis. 

Kč, částka 945 044,34 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 2019 

zahrnuty zejména ve výdajovém bloku „Věda a vysoké školy“.  

Schválený rozpočet celkových neinvestičních transferů vysokým školám na rok 

2019 (položka rozpočtové skladby 5332) činil 37 820 467,01 tis. Kč. Rozpočet po změnách 

dosáhl výše 37 485 117,16 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 39 298 612,45 tis. Kč, 

skutečnost činila 37 482 971,96 tis. Kč, plnění na 99,99 % (95,38 % konečného rozpočtu), 
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meziroční index 2019/2018 činil 102,34. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 

1 591 120,67 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 36 625 348,74 tis. Kč, plnění na 102,62 %, meziroční index 

2018/2017 činil 123,03.  

Skutečnost roku 2017 činila 29 769 946,75 tis. Kč, plnění na 90,85 %, meziroční index 

2017/2016 činil 106,85.  

Skutečnost roku 2016 činila 27 862 037,17 tis. Kč, plnění na 101,65 %, meziroční index 

2016/2015 činil 97,20.  

Skutečnost roku 2015 činila 28 665 121,15 tis. Kč, plnění na 100,00 %, meziroční index 

2015/2014 činil 96,54.  

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-6678/2019/1402 ze dne 19.3.2019 došlo k navýšení 

celkového rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT o částku 1 000,00 tis. Kč určenou na podporu 

nigerijských studentů studujících na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Finanční 

prostředky byly v celém rozsahu poskytnuty příjemci na stanovený účel. 

V roce 2019 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 2019 na činnost (§ 321100) finanční prostředky 

ve výši 25 234 555,79 tis. Kč – v tom 23 219 299,42 tis. Kč neinvestiční příspěvek, 

2 015 256,36 tis. Kč neinvestiční dotace (včetně 153 544,30 tis. Kč v rámci EDS/SMVS 

a 1 650 182,18 tis. Kč v rámci OP VVV).  

Celkově obdržely veřejné vysoké školy v roce 2019 na položce rozpočtové skladby 5332 

prostředky ve výši 37 441 968,11 tis. Kč. Největší objem neinvestičních finančních prostředků 

(příspěvek + dotace mimo programy EDS/SMVS, výzkum vývoj a inovace a projekty OP 

VVV) získala Univerzita Karlova – 4 609 572, 78 tis. Kč a Masarykova univerzita – 

2 740 153,36 tis. Kč. 

Veřejným vysokým školám byly poskytnuty prostředky zejména na: 

• vzdělávací činnost – příspěvek v celkové výši 19 176 487,72 tis. Kč; 

• společenské priority – příspěvek v celkové výši 609 200,00 tis. Kč; 

• stipendia distančního/prezenčního – příspěvek v celkové výši 1 406 565,00 tis. Kč; 

• rozvojové programy – příspěvek ve výši 862 053,28 tis. Kč a dotace ve výši 117 200,00 tis. 

Kč; 

• Fond vzdělávací politiky – příspěvek ve výši 218 409,32 tis. Kč;  

• ubytovací stipendia – příspěvek ve výši 664 626,60 tis. Kč; 

• sociální stipendia – příspěvek ve výši 21 089,30 tis. Kč 

• ubytování a stravování – dotace ve výši 113 311,00 tis. Kč. 
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Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta VVŠ ve výši 11 950 118,25 tis. 

Kč (z toho OP VVV 2 812 376,63 tis. Kč, KP EUROSTARS 3 610,68 tis. Kč a KP Horizont 

2020 ve výši 3 458,00 tis. Kč).  

Výzkum a vývoj je podrobně uveden ve stati 2.3. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2019 činily u VVŠ 

25 358 414,45 tis. Kč a u SVŠ 39 129,78 tis. Kč, celkem 25 397 544,23 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2018 činily u VVŠ 24 703 665,03 tis. Kč 

a u SVŠ 58 317,75 tis. Kč, celkem 24 761 982,78 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2017 činily u VVŠ 20 442 574,86 tis. Kč 

a u SVŠ 42 549,47 tis. Kč, celkem 20 485 124,33 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2016 činily u VVŠ 19 195 104,96 tis. Kč 

a u SVŠ 33 722,66 tis. Kč, celkem 19 228 827,62 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání bez VaVaI v roce 2015 činily u VVŠ 19 801 579,42 tis. Kč 

a u SVŠ 34 890,24 tis. Kč, celkem 19 836 469,65 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2019 činily u VVŠ 

37 308 532,70 tis. Kč a u SVŠ 41 003,85 tis. Kč, celkem 37 349 536,55 tis. Kč.  

Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2018 činily u VVŠ 36 430 377,60 tis. 

Kč a u SVŠ 60 191,82 tis. Kč, celkem 36 490 569,41 tis. Kč.  

Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2017 činily u VVŠ 29 595 338,02 tis. 

Kč a u SVŠ 42 549,47 tis. Kč, celkem 29 637 887,49 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2016 činily u VVŠ 27 698 177,27 tis. 

Kč a u SVŠ 33 722,66 tis. Kč, celkem 27 731 899,93 tis. Kč. 

Neinvestiční výdaje na vzdělávání včetně VaVaI v roce 2015 činily u VVŠ 27 677 348,71 tis. 

Kč a u SVŠ 44 458,51 tis. Kč, celkem 27 721 807,23 tis. Kč.  

V roce 2019 působilo v České republice celkem 36 soukromých vysokých škol, 

2 v průběhu roku zanikly. Prostředky určené na činnost SVŠ (§321100) byly poskytnuty jako 

platba za závazek veřejné služby, za uskutečňování akreditovaných studijních programů 

„Ošetřovatelství“ a „Porodní asistence“ soukromé vysoké škole – Vysoké škole zdravotnické, 

o. p. s. v celkové výši 6 573,00 tis. Kč. Dále byly poskytnuty celkem 30 soukromým vysokým 

školám zejména dotace na sociální a ubytovací stipendia v celkové výši 20 855,93 tis. Kč.  

Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám v rámci položky 5332 na činnost 

39 129,78 tis. Kč, z toho 11 700,85 tis. Kč na projekty OP VVV, meziroční index 2019/2018 

činil 67,10.  

Na výzkum a vývoj na položce 5332 byly SVŠ poskytnuty finanční prostředky ve výši 

1 874,06 tis. Kč v projektech OP VVV. 

SVŠ tak obdržely na položce 5332 finanční prostředky v celkové výši 41 003,85 tis. Kč, 

meziroční index 2019/2018 činil 68,12. Mimo položku 5332 obdržely SVŠ na VaVaI (účelový 

i institucionální) 25 074,40 tis. Kč, jednalo se o položky rozpočtové skladby 5213 a 5221. 
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Tabulka č.  22 Neinvestiční výdaje VVŠ a SVŠ v druhovém členění 
 v tis. Kč 

 

V roce 2018 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 6 783,00 tis. Kč, dále byly 

poskytnuty finanční prostředky na sociální a ubytovací stipendia 32 SVŠ ve výši 21 658,17 tis. 

Kč. Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 60 191,82 tis. Kč, meziroční index 

2018/2017 činil 68,12. 

V roce 2017 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 7 700,00 tis. Kč, dále byly 

poskytnuty finanční prostředky na sociální a ubytovací stipendia 32 SVŠ ve výši 23 729,96 tis. 

Kč. Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 42 549,47 tis. Kč, meziroční index 

2017/2016 činil 126,17. 

V roce 2016 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 7 728,00 tis. Kč, dále byly 

poskytnuty finanční prostředky na sociální a ubytovací stipendia 33 SVŠ ve výši 25 942,86 tis. 

Kč. Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 33 722,66 tis. Kč, meziroční index 

2016/2015 činil 75,85. 

V roce 2015 byly soukromé Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. poskytnuty prostředky na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 6 825,00 tis. Kč, dále byly 

poskytnuty finanční prostředky na sociální a ubytovací stipendia 34 SVŠ ve výši 27 686,58 tis. 

Kč. Soukromým vysokým školám byly rovněž poskytnuty finanční prostředky ve výši 359,66 

tis. Kč v rámci OP VK. Celkem bylo poskytnuto soukromým vysokým školám 44 458,51 tis. Kč, 

meziroční index 2015/2014 činil 88,21. 

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 2019 (položka 5334) byl stanoven ve výši 1 246 101,08 tis. 

Kč, rozpočet po změnách činil 2 387 250,94 tis. Kč, konečný rozpočet dosáhl výše 

2 818 593,59 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 2 483 530,38 tis. Kč, plnění 

na 104,03 % (88,11 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 104,90. Z nároků 

z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 390 417,79 tis. Kč. 

Neinvestiční dotace Skutečnost 2018
Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019
Skutečnost 2019 % plnění

Činnost vysokých škol     §3211 24 635 100,19 23 749 958,98 25 001 593,58 25 494 176,52 25 273 685,57 101,09

v tom: veřejné VŠ 24 576 782,44 23 709 958,98 24 953 831,83 25 438 425,21 25 234 555,79 101,12

           soukromé VŠ 58 317,75 40 000,00 47 761,75 55 751,30 39 129,78 81,93

VŠ koleje a menzy           §3221 122 900,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 113 311,00 75,54

Vzděl. národn. menšin    §3292 352,99 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Ost.  zálež.  vzdělávání     §3299 3 629,60 2 050,00 10 617,54 10 617,54 10 547,66 99,34

Vzdělávání celkem  (bez VaVaI) 24 761 982,78 23 902 008,98 25 162 211,13 25 654 794,06 25 397 544,23 100,94

Využ. vol. času dětí a ml. §3421 30 680,50 11 826,00 14 994,32 15 494,32 15 441,70 102,98

Prevence před drogami, alkoholem, 

nikotinem a jinými návyk. látkami          
§3541 576,83 0,00 348,99 538,35 538,35 154,26

Prevence kriminality        §5399 0,00 0,00 258,00 258,00 258,00 x

Rozvoj. zahr. pomoc                 §6222 103 522,00 125 050,00 125 545,80 125 545,80 117 197,36 93,35

NIV dotace bez VaVaI 24 896 762,11 24 038 884,98 25 303 358,24 25 796 630,53 25 530 979,64 100,90

Výzkum a vývoj                 §3212 11 728 586,63 9 848 246,23 11 257 706,90 12 577 929,90 11 951 992,31 106,17

v tom: veřejné VŠ 11 726 712,57 9 848 246,23 11 255 832,84 12 576 055,84 11 950 118,25 106,17

           soukromé VŠ 1 874,06 0,00 1 874,07 1 874,07 1 874,06 100,00

Ost. VV odvětv. nespec.    §3809 0,00 3 933 335,80 924 052,02 924 052,02 0,00 0,00

Celkem položka   5332 36 625 348,74 37 820 467,01 37 485 117,16 39 298 612,45 37 482 971,96 99,99
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V roce 2018 byla vykázána skutečnost ve výši 2 367 511,06 tis. Kč, plnění na 129,23 %, 

meziroční index 2018/2017 činil 131,48. 

V roce 2017 byla vykázána skutečnost ve výši 1 800 709,63 tis. Kč, plnění na 120,11 %, 

meziroční index 2017/2016 činil 98,85. 

V roce 2016 byla vykázána skutečnost ve výši 1 821 614,69 tis. Kč, plnění na 112,09 %, 

meziroční index 2016/2015 činil 124,81. 

V roce 2015 byla vykázána skutečnost ve výši 1 459 454,26 tis. Kč, plnění na 134,00 %, 

meziroční index 2015/2014 činil 95,74. 

Poskytnuté prostředky byly určeny pro CSVŠ, které obdrželo neinvestiční dotaci ve výši 

7 732,00 tis. Kč a ostatní veřejné výzkumné instituce, které obdržely 2 475 798,38 tis. Kč. 

CSVŠ obdrželo v roce 2018 neinvestiční dotaci ve výši 6 020,86 tis. Kč. Dalším veřejným 

výzkumným institucím bylo poskytnuto 2 361 490,20 tis. Kč.  

CSVŠ obdrželo v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 4 350,33 tis. Kč. Dalším veřejným 

výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 796 359,30 tis. Kč.  

CSVŠ obdrželo v roce 2016 neinvestiční dotaci ve výši 9 879,74 tis. Kč. Dalším veřejným 

výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 811 734,95 tis. Kč.  

CSVŠ obdrželo v roce 2015 neinvestiční dotaci ve výši 17 450,19 tis. Kč. Dalším veřejným 

výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 442 004,07 tis. Kč.  

Veřejným výzkumným institucím byly poskytnuty prostředky určené na výzkum 

a vývoj v celkové výši 2 475 880,02 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, projekty 

mezinárodní spolupráce, projekty Společné technologické iniciativy ECSEL, programu 

EURATOM a makroregionální spolupráce, rozvoj výzkumné organizace podle zhodnocení 

dosažených výsledků, v celkové výši 1 425 427,44 tis. Kč, dále na OP VVV ve výši 

1 049 212,58 tis. Kč a na projekty KP Horizont 2020 ve výši 1 240,00 tis. Kč. Nejvyšší částku 

obdržely Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i., Ústav 

organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. a Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 

Mimo výzkum a vývoj byly na této položce poskytnuty prostředky na podporu činnosti 

v oblasti mládeže (na podporu nadaných žáků) ve výši 1 130,38 tis. Kč, na integraci Romů ve 

výši 287,35 tis. Kč a na ostatní záležitosti ve vzdělávání ve výši 232,64 tis. Kč a prostředky pro 

CSVŠ, v.v.i. ve výši 6 000,00 tis. Kč.  

2.2.1.4 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím  

Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím jiných 

zřizovatelů (položka rozpočtové skladby 5339) na rok 2019 činil 346 191,00 tis. Kč, rozpočet 

po změnách činil 343 530,00 tis. Kč, konečný rozpočet dosahoval výše 346 125,23 tis. Kč 

a skutečnost byla vykázána ve výši 328 912,44 tis. Kč, plnění 95,74 % (95,03 % konečného 

rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 96,33.  

Skutečnost roku 2018 činila 341 441,17 tis. Kč, plnění 97,22 %, meziroční index 2018/2017 

činil 87,93. 

Skutečnost roku 2017 činila 388 315,40 tis. Kč, plnění 105,87 %, meziroční index 2017/2016 

činil 84,96. 
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Skutečnost roku 2016 činila 457 076,18 tis. Kč, plnění 102,59 %, meziroční index 2016/2015 

činil 68,27. 

Skutečnost roku 2015 činila 669 511,50 tis. Kč, plnění 87,09 %, meziroční index 2015/2014 

činil 167,67. 

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 2019 byly příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů poskytnuty finanční 

prostředky na projekty v rámci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací, velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj, mezinárodní spolupráce, METROLOGIE 

(účelová podpora činila 301 375,64 tis. Kč a institucionální podpora dosahovala výše 27 536,80 

tis. Kč). Mezi příjemci byla například Fakultní nemocnice u sv. Anny, Národní ústav duševního 

zdraví, Český metrologický institut, Český hydrometeorologický ústav, IKEM či Masarykův 

onkologický ústav.  

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 2019 činil celkem 141 365 291,73 tis. Kč, v tom položka 

rozpočtové skladby 5321 – neinvestiční dotace obcím (zejména hl. městu Praze) 

16 849 859,41 tis. Kč, položka 5323 – neinvestiční dotace krajům 124 515 432,32 tis. Kč, 

pro položku 5329 – ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 

rozpočet nebyl stanoven.  

Rozpočet po změnách činil 143 943 645,71 tis. Kč, v tom: obce 21 855 505,72 tis. Kč, 

kraje 122 059 365,76 tis. Kč, ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní 

úrovně 28 774,23 tis. Kč.  

Konečný rozpočet byl stanoven ve výši 145 223 510,81 tis. Kč, v tom: obce 

22 476 174,42 tis. Kč, kraje 122 718 562,16 tis. Kč a ostatní transfery 28 774,23 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2019 činila 142 861 968,33 tis. Kč, v členění obce 21 509 056,44 tis. 

Kč, kraje 121 325 317,68 tis. Kč a ostatní transfery 27 594,21 tis. Kč, plnění na 99,25 % 

rozpočtu (98,37 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 118,80. Nárůst 

poskytnutých prostředků byl způsoben zejména navýšením výdajů na platy pracovníků 

v regionálním školství. 

Skutečnost roku 2018 činila 120 258 983,19 tis. Kč, plnění na 100,14 %, meziroční index 

2018/2017 činil 113,43. 

Skutečnost roku 2017 činila 106 016 383,95 tis. Kč, plnění na 102,68 %, meziroční index 

2017/2016 činil 113,57. 

Skutečnost roku 2016 činila 93 345 135,71 tis. Kč, plnění na 96,39 %, meziroční index 

2016/2015 činil 104,79. 

Skutečnost roku 2015 činila 89 077 316,50 tis. Kč, plnění na 99,75 %, meziroční index 

2015/2014 činil 103,17. 
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Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 

2019 činily 142 861 968,33 tis. Kč a zahrnovaly: 

• přímé výdaje na vzdělávání ve výši 127 439 935,83 tis. Kč,  

• přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 109 064,44 tis. Kč, 

• neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 6 772 402,14 tis. Kč,  

• prostředky na projekty OP VVV ve výši 6 214 393,93 tis. Kč,  

• prostředky určené na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických 

pracovníků ve výši 1 052 867,46 tis. Kč,  

• prostředky určené na podporu financování základních a středních škol při zavádění 

změny systému financování regionálního školství ve výši 399 863,39 tis. Kč,  

• prostředky na finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se 

zohledněním provozu mateřských škol ve výši 352 367,87 tis. Kč,  

• prostředky určené na navýšení kapacit školských poradenských zařízení ve výši 

135 999,17 tis. Kč,  

• prostředky na podporu odborného vzdělávání ve výši 103 624,01 tis. Kč, 

• prostředky na podporu vzdělávání cizinců ve školách ve výši 42 145,64 tis. Kč, 

• prostředky určené na podporu ukončování středního vzdělávání ve výši 10 866,26 tis. Kč,  

• prostředky na koncepci podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 30 120,10 tis. Kč,  

• prostředky na podporu zavádění diagnostických nástrojů ve výši 9 009,60 tis. Kč,  

• prostředky na podporu vzdělávání národnostních menšin ve výši 1 711,87 tis. Kč,  

• prostředky na vzdělávací program paměťových institucí ve výši 18 085,72 tis. Kč,  

• prostředky na podporu výuky plavání ve výši 70 839,70 tis. Kč,  

• prostředky programu protidrogové politiky ve výši 975,75 tis. Kč a programu sociální 

prevence a prevence kriminality ve výši 4 124,86 tis. Kč,  

• prostředky na projekty integrace romské komunity ve výši 3 816,98 tis. Kč,  

• prostředky na soutěže 48 665,84 tis. Kč,  

• prostředky programu excelence středních škol ve výši 23 153,82 tis. Kč a excelence 

základních škol ve výši 5 867,04 tis. Kč,  

• prostředky v rámci EDS/SMVS (program 133 310) ve výši 5 002,08 tis. Kč, 

• prostředky určené na podporu nadaných žáků ve výši 2 490,40 tis. Kč, 

• prostředky na zajištění asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se SVP a mimořádně 

nadané ve výši 2 263,92 tis. Kč 

• a další výdaje ve výši 2 310,48 tis. Kč. 

 

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2018 

činily 120 258 983,19 tis. Kč a zahrnovaly přímé náklady na vzdělávání ve výši 109 818 898,76 

tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 93 207,88 tis. Kč, 

neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 5 885 342,85 tis. Kč, prostředky na rozvojové 

a dotační programy (zejména na podporu školských poradenských zařízení, prostředky na 

financování asistentů pedagogů, prostředky určené pro bezplatnou přípravu dětí azylantů 

k začlenění do základního vzdělávání, prostředky na podporu odborného vzdělávání, na 

podporu výuky plavání, program pro děti cizince ze 3. zemí, prostředky na vzdělávací programy 

paměťových institucí, soutěže, program excelence středních i základních škol, projekty 

integrace romské komunity atd.) ve výši 481 268,96 tis. Kč, prostředky na OP VVV ve výši 

3 979 563,93 tis. Kč, prostředky v rámci EDS/SMVS (program 133 110) ve výši 710,81 tis. Kč. 

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2017 

činily 106 016 383,95 tis. Kč a zahrnovaly přímé náklady na vzdělávání ve výši 94 525 744,18 

tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 82 999,92 tis. Kč, 
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neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 5 126 862,33 tis. Kč, prostředky na rozvojové 

a dotační programy (zejména na zvýšení platů pracovníků v regionálním školství ÚSC, 

prostředky na podporu školských poradenských zařízení, prostředky na financování asistentů 

pedagogů, prostředky určené pro bezplatnou přípravu dětí azylantů k začlenění do základního 

vzdělávání, prostředky na podporu odborného vzdělávání, na podporu organizace maturitní 

zkoušky v podzimním období, program pro děti cizince ze 3. zemí, prostředky na podporu 

školních psychologů, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru, soutěže, program excelence středních i základních škol, projekty integrace romské 

komunity atd.) ve výši 3 093 431,17 tis. Kč, prostředky na OP VVV ve výši 3 184 475,31 tis. Kč, 

prostředky v rámci EDS/SMVS (program 133 110) ve výši 2 871,04 tis. Kč. 

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2016 

činily 93 345 135,71 tis. Kč a zahrnovaly přímé náklady na vzdělávání ve výši 85 498 601,00 

tis. Kč, přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 72 923,00 tis. Kč, 

neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 4 547 489,11 tis. Kč, prostředky na rozvojové 

a dotační programy (zejména na zvýšení platů pracovníků v regionálním školství ÚSC, 

prostředky na podporu školských poradenských zařízení, prostředky na financování asistentů 

pedagogů, prostředky určené pro bezplatnou přípravu dětí azylantů k začlenění do základního 

vzdělávání, prostředky na podporu odborného vzdělávání, na podporu organizace maturitní 

zkoušky v podzimním období, program pro děti cizince ze 3. zemí, prostředky na podporu 

školních psychologů, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru, soutěže, program excelence středních i základních škol, projekty integrace romské 

komunity atd.) ve výši 2 806 486,29 tis. Kč, prostředky na OP VVV ve výši 411 682,44 tis. Kč, 

prostředky v rámci EDS/SMVS (program 133 110) ve výši 7 953,87 tis. Kč. 

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2015 

činily 89 077 316,50 tis. Kč a zahrnovaly přímé náklady na vzdělávání ve výši 79 232 197,00 

tis. Kč, přímé náklady 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 rozvojové 

programy (zejména na zvýšení platů pracovníků v regionálním školství ÚSC, prostředky na 

zvýšení platů pracovníků v soukromém školství, prostředky na financování asistentů pedagogů, 

prostředky určené pro bezplatnou přípravu dětí azylantů k začlenění do základního vzdělávání, 

prostředky na podporu odborného vzdělávání, na podporu organizace maturitní zkoušky 

v podzimním období, rozvojový program pro děti cizince ze 3. zemí, prostředky na podporu 

logopedické prevence, na podporu školních psychologů, na vybavení škol pomůckami 

kompenzačního a rehabilitačního charakteru) ve výši 3 164 515,23 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. 

Regionální školství ve správě ÚSC – přímé výdaje na vzdělávání 

V roce 2019 bylo regionální školství ve správě ÚSC součástí závazného ukazatele 

„Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací“. 

Na rok 2019 byl schválený rozpočet přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská 

zařízení zřizované ÚSC a pro soukromé školy stanoven ve výši 134 177 785,30 tis. Kč.  

Rozpočet po změnách činil 134 067 411,96 tis. Kč, konečný rozpočet činil 

134 387 411,96 tis. Kč. 
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Skutečnost k 31.12.2019 ve výši 134 212 337,98 tis. Kč představuje skutečné transfery 

poskytnuté na krajské úřady a MHMP v členění na přímé výdaje na vzdělávání pro školy 

a školská zařízení zřízené ÚSC 127 439 935,83 tis. Kč (účelový znak 33 353) a transfery 

soukromým školám 6 772 402,14 tis. Kč (účelový znak 33 155).  

Přímé výdaje RgŠ ÚSC, které byly zaslány na krajské úřady v roce 2019 ve výši 

127 439 935,83 tis. Kč celkem, byly odbory školství jednotlivých krajů přerozděleny takto: 

• Přímé výdaje pro školy a školská zařízení  

zřizované obcí a svazky obcí 87 164 786,93 tis. Kč 

• Přímé výdaje pro školy a školská zařízení  

zřizované kraji 40 275 148,90 tis. Kč 

Ve srovnání s rokem 2018 byl rozpočet přímých výdajů po úpravách v roce 2019 vyšší 

celkem o 17 621 037,08 tis. Kč (tj. cca o 16,05 % více). Navýšení finančních prostředků se 

projevilo především v oblasti platů o 12 857 884,39 tis. Kč (tj. o 16,33 %) a navýšení OON 

o 43 000,87 tis. Kč (tj. cca o 5,15 %). I v oblasti ONIV byl rozpočet vyšší o 143 508,75 tis. Kč 

(tj. cca o 4,79 %). 

Zvýšení rozpočtu pro rok 2019 oproti roku 2018 bylo důsledkem zvýšení 

republikových normativů 2019, do kterých bylo promítnuto: 

- plné pokrytí nárůstu počtu dětí, žáků, studentů ve školním roce 2018/2019 oproti roku 

2017/2018,  

- zvýšení platů pedagogických pracovníků o 14 % od 1.1.2019, z toho zvýšení platových 

tarifů o 10 %), 

- zvýšení platů pro nepedagogické zaměstnance o 10 % od 1.1.2019, z toho zvýšení 

platových tarifů o 5 %, 

- zvýšení finančních prostředků pro školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona, a to jak v oblasti mzdových prostředků, tak i v oblasti ostatních neinvestičních 

výdajů. 

 

Normativní rozpis rozpočtu byl navýšen o částku 6 752 981,77 tis. Kč pro cílenou podporu 

společného vzdělávání na základě: 

- skutečného počtu poskytovaných podpůrných opatření ve školách a školských zařízení 

v kraji k 1.1.2019, 

- normované finanční náročnosti podpůrných opatření podle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, odpovídajícím počtem podpůrných opatření k 1.1.2019. 

 

Principy rozpisu přímých výdajů v roce 2019 

Hlavním principem pro přidělování přímých výdajů z rozpočtu MŠMT do rozpočtu 

jednotlivých krajů bylo i v roce 2019 výkonové financování prostřednictvím 

„republikových normativů“.  

Republikové normativy představovaly podle školského zákona v roce 2019 

základní nástroj pro rozpis finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MŠMT pro 

RgŠ ÚSC do rozpočtů jednotlivých krajů. Republikové normativy podle § 161 školského 

zákona stanovilo ministerstvo 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 
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zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. Výší výdajů se zde míní celková 

výše neinvestičních výdajů poskytovaných ze státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) 

a d) školského zákona, členěných na mzdové prostředky + odvody a na ostatní neinvestiční 

výdaje (dále jen „ONIV“). Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu 

zaměstnanců připadajících na 1 000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii. 

Do celkového objemu neinvestičních výdajů se vedle výdajů na vzdělávání 

v příslušných druzích škol (tj. v MŠ, ZŠ, a denní formě vzdělávání v SŠ, konzervatořích a VOŠ) 

zahrnují i výdaje na ostatní formy vzdělávání v SŠ, konzervatořích a VOŠ, výdaje na 

stravování, ubytování a na zdravotní postižení dětí, žáků nebo studentů, výdaje na zájmové 

vzdělávání, ostatní volnočasové aktivity, výdaje na poradenské služby atd. 

RN slouží pouze pro rozpis rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu do 

rozpočtů jednotlivých krajů. 

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2019 bylo stanoveno pět základních kategorií 

podle poskytovaného vzdělávání: 

2. dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3-5 let),  

3. žák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6-14 let),  

4. žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní 

docházku; vč. žáků nástavbového studia v denní formě vzdělávání – žáci nástavbového 

studia jsou zahrnuti do této kategorie od roku 2009 (tzn. kategorie 15-18 let),  

5. student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. Kategorie 19-21 let), 

6. počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy (KZÚV) pro děti a mládež  

(tzn. kategorie 3-18 let v KZÚV).  

2.2.1.6 Neinvestiční transfery soukromému školství  

Neinvestiční dotace soukromému školství jsou součástí neinvestičních transferů 

veřejným rozpočtům územní úrovně (položka rozpočtové skladby 5323 a 5321, účelový znak 

33 155). Schválený rozpočet na rok 2019 činil 6 350 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 

činil 6 779 987,81 tis. Kč. Skutečně poskytnuto bylo 6 772 402,14 tis. Kč, a to v následujícím 

členění: hl. město Praha 1 900 229,76 tis. Kč a ostatní kraje 4 872 172,39 tis. Kč, plnění 

99,89 %, meziroční index 2019/2018 činil 115,07. 

Ve školním roce 2018/2019 byly krajskými úřady poskytnuty dotace 943 soukromým 

školám a školským zařízením v oblasti regionálního školství. 

Ve skutečnosti roku 2018 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto 

transferem na ÚSC celkem 5 885 342,85 tis. Kč, plnění 99,84 %, meziroční index 2018/2017 

činil 114,79. Ve školním roce 2018/2017 byly poskytnuty dotace 920 soukromým školám 

a školským zařízením v oblasti regionálního školství.  

Ve skutečnosti roku 2017 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto 

transferem na ÚSC celkem 5 126 862,33 tis. Kč, plnění 99,73 %, meziroční index 2017/2016 

činil 112,74. Ve školním roce 2016/2017 byly poskytnuty dotace 857 soukromým školám 

a školským zařízením v oblasti regionálního školství. 

Ve skutečnosti roku 2016 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto 

transferem na ÚSC celkem 4 547 489,11 tis. Kč, plnění 99,73 %, meziroční index 2016/2015 

činil 107,29. Ve školním roce 2016/2015 byly poskytnuty dotace 831 soukromým školám 

a školským zařízením v oblasti regionálního školství.  

Ve skutečnosti roku 2015 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství poskytnuto 

transferem na ÚSC celkem 4 238 874,12 tis. Kč, plnění 99,60 %, meziroční index 2015/2014 
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činil 103,55. Ve školním roce 2014/2015 byly poskytnuty dotace 793 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 2019 činil 1 718 081,12 tis. Kč, 

rozpočet po změnách činil 1 818 834,62 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 

2 003 012,62 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 1 988 994,88 tis. Kč, což představuje 

plnění 109,36 % (99,30 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 110,64. 

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo poskytnuto 180 611,36 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 1 797 772,44 tis. Kč, což představuje plnění 

108,43 %, meziroční index 2018/2017 činil 112,97. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 1 591 329,81 tis. Kč, což představuje plnění 

103,84 %, meziroční index 2017/2016 činil 110,67. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 1 437 904,63 tis. Kč, což představuje plnění 

101,26 %, meziroční index 2016/2015 činil 104,57. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 1 375 001,15 tis. Kč, což představuje plnění 

99,41 %, meziroční index 2015/2014 činil 107,95. 

V průběhu roku 2019 bylo financováno 138 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 volného času (obdoba domů dětí 

a mládeže).  

Počet zařazených církevních škol k 31.12.2018 činil 141, financováno z MŠMT bylo 141. 

Počet zařazených církevních škol k 31.12.2017 činil 138, financováno z MŠMT bylo 138. 

Počet zařazených církevních škol k 31.12.2016 činil 139, financováno z MŠMT bylo 139. 

Počet zařazených církevních škol k 31.12.2015 činil 139, financováno z MŠMT bylo 139. 

Dotace na činnost církevnímu školství (provozní dotace) v roce 2019 činila ve 

schváleném rozpočtu 1 717 526,12 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2018 

o 177 421,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosahoval shodné výše, konečný rozpočet pak 

činil 1 882 526,12 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 1 872 517,61 tis. Kč, plnění ve 

výši 109,02 % (99,47 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 109,15. 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. 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).  

Součástí provozní dotace byly i finanční prostředky na podpůrná opatření pro žáky 

církevních škol se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 161 873,76 tis. Kč. 

V roce 2018 činila provozní dotace 1 715 495,46 tis. Kč, meziroční index 2018/2017 činil 

113,64. 
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V roce 2017 činila provozní dotace 1 509 585,10 tis. Kč, meziroční index 2017/2016 činil 

110,41. 

V roce 2016 činila provozní dotace 1 367 224,00 tis. Kč, meziroční index 2016/2015 činil 

105,54. 

V roce 2015 činila provozní dotace 1 295 471,00 tis. Kč, meziroční index 2015/2014 činil 

104,29. 

Církevnímu školství byly, kromě uvedené provozní dotace, v roce 2019 poskytovány 

i další účelové dotace – na rozvojové programy 3 478,23 tis. Kč, v rámci OP VVV 105 643,34 

tis. Kč, program integrace romské komunity 419,10 tis. Kč, na program podpory kvalitního 

vzdělávání studentů akreditovaných vzdělávacích programů ve skupině oborů 72 Publicistika, 

knihovnictví a informatika, se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních 

technologických postupů 4 000,00 tis. Kč, na soutěže 50,00 tis. Kč a další prostředky ve výši 

26,10 tis. Kč.  

V roce 2019 bylo z celkové částky 1 988 994,88 tis. Kč poskytnuto církevnímu 

školství 1 986 134,37 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 2 860,51 

tis. Kč (na zajištění podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin 475,70 tis. Kč, na 

program integrace romské komunity 1 109,55 tis. Kč, na program prevence kriminality 

1 053,11 tis. Kč a na zabezpečení soutěží 240,14 tis. Kč). 

V roce 2018 bylo z celkové částky 1 797 772,44 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství 

1 794 246,00 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 3 526,44 tis. Kč. 

V roce 2017 bylo z celkové částky 1 591 329,81 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství 

1 589 458,18 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 1 871,63 tis. Kč  

V roce 2016 bylo z celkové částky 1 437 904,63 tis. Kč poskytnuto církevnímu školství 

1 435 313,34 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 2 591,29 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.  

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 2019 byl stanoven ve výši 464 531,90 tis. Kč, rozpočet po 

změnách činil 842 285,36 tis. Kč, konečný rozpočet 979 974,70 tis. Kč, skutečnost byla 

vykázána ve výši 853 703,98 tis. Kč, plnění 101,36 % (87,11 % konečného rozpočtu), 

meziroční index 2019/2018 činil 102,96. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 

123 103,08 tis. Kč. 

Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2019, které činily 199 521 703,06 tis. 

Kč (100 %), činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,43 %.  

Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2018, které činily 174 393 006,81 tis. Kč (100 

%), činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,48 %.  

Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2017, které činily 151 369 114,50 tis. Kč (100 %), 

činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,56 %.  

Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2016, které činily 134 413 411,28 tis. Kč (100 %), 

činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,50 %. 
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Z celkových běžných výdajů kapitoly 333 roku 2015, které činily 131 192 344,01 tis. Kč (100 %), 

činily neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,98 %.  

•  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 

(položka rozpočtové skladby 5212) 

Schválený rozpočet pro rok 2019 nebyl stanoven, rozpočet po změnách činil 147,93 

tis. Kč, konečný rozpočet dosahoval výše 355,38 tis. Kč. Skutečnost činila 350,38 tis. Kč, 

plnění 236,85 % (98,59 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 59,11. 

Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci programu protidrogové politiky a programu 

integrace romské komunity.  

Skutečnost roku 2018 činila 592,72 tis. Kč, plnění 52,38 %, meziroční index 2018/2017 činil 

51,96. 

Skutečnost roku 2017 činila 1 140,65 tis. Kč, plnění 57,87 %, meziroční index 2017/2016 činil 

298,34. 

Skutečnost roku 2016 činila 382,33 tis. Kč, plnění 95,16 %, meziroční index 2016/2015 činil 

56,75. 

Skutečnost roku 2015 činila 673,70 tis. Kč, plnění 13,55 %, meziroční index 2015/2014 činil 

55,10. 

•  Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým 

osobám (položka rozpočtové skladby 5213) 

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 464 531,90 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 

842 137,43 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 979 619,32 tis. Kč, skutečnost 

byla vykázána ve výši 853 353,60 tis. Kč, plnění 101,33 % (87,11 % konečného rozpočtu), 

meziroční index 2019/2018 činil 102,99.  

Skutečnost roku 2018 činila 828 600,38 tis. Kč, plnění 103,27 %, meziroční index 2018/2017 

činil 98,17. 

Skutečnost roku 2017 činila 844 041,82 tis. Kč, plnění 128,82 %, meziroční index 2017/2016 

činil 125,53. 

Skutečnost roku 2016 činila 672 363,97 tis. Kč, plnění 88,68 %, meziroční index 2016/2015 

činil 52,58. 

Skutečnost roku 2015 činila 1 278 827,74 tis. Kč, plnění 173,09 %, meziroční index 2015/2014 

činil 82,74. 

V roce 2019 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, 

institucionální podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podpory velkých 

výzkumných infrastruktur celkově ve výši 509 849,48 tis. Kč, z toho částku ve výši 7 512,45 

tis. Kč obdržely soukromé vysoké školy – Univerzita Jana Amose Komenského Praha 1 706,32 

tis. Kč a Vysoká škola finanční a správní 5 806,12 tis. Kč jako účelovou podporu specifického 

výzkumu a na podporu institucionálního výzkumu. Dále prostředky obdržel např. Výzkumný 

a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Centrum výzkumu Řež, s.r.o., Unipetrol 

výzkumně vzdělávací centrum a.s., MemBrain s.r.o., COMTES FHT a.s. a další.  

Poskytnuty byly rovněž prostředky na spolufinancování programu EUROSTARS ve 

výši 30 444,61 tis. Kč a finanční prostředky na OP VVV ve výši 311 031,65 tis. Kč. 
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Dále byly podnikatelům – právnickým osobám poskytnuty finanční prostředky 

na projekty integrace příslušníků romské komunity (podpora žáků středních škol) ve výši 

1 277,86 tis. Kč, na soutěže 550,00 tis. Kč. Společnosti Škoda Auto a.s. bylo poskytnuto 200,00 

tis. Kč jako ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label. 

2.2.1.9 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  

Schválený rozpočet neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na rok 

2019 (podseskupení položek rozpočtové skladby 522 – mimo položky 5223) byl stanoven 

ve výši 5 380 253,14 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 132 062,93 tis. Kč, konečný 

rozpočet byl stanoven ve výši 6 493 438,78 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 

6 117 577,87 tis. Kč, plnění 99,76 % (94,21 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 112,68. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo poskytnuto 351 959,55 tis. 

Kč. 

Tabulka č.  23 Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím 
 v tis. Kč 

 

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 2018 činila 5 429 278,09 tis. Kč, plnění 98,09 %, meziroční index 2018/2017 

činil 108,20. 

Skutečnost roku 2017 činila 5 017 812,34 tis. Kč, plnění 106,51 %, meziroční index 2017/2016 

činil 150,45. 

Skutečnost roku 2016 činila 3 335 225,97 tis. Kč, plnění 119,98 %, meziroční index 2016/2015 

činil 115,21. 

Skutečnost roku 2015 činila 2 895 034,94 tis. Kč, plnění 101,31 %, meziroční index 2015/2014 

činil 94,23. 

• Spolky (položka 5222) 

Spolky obdržely prostředky v celkové výši 5 668 268,07 tis. Kč, z toho finanční 

prostředky v rámci OP VVV ve výši 458 278,15 tis. Kč, na projekty vzdělávání v jazycích 

národnostních menšin a multikulturní výchovy ve výši 7 991,93 tis. Kč, prostředky na projekty 

integrace příslušníků romské komunity ve výši 4 281,85 tis. Kč. Dále prostředky protidrogové 

politiky ve výši 6 724,96 tis. Kč, prostředky výzkumu a vývoje v celkové výši 305 292,00 tis. 

Kč, prostředky na sociální prevenci a prevenci kriminality ve výši 2 335,74 tis. Kč, prostředky 

na výuku jazyka pro azylanty ve výši 731,14 tis. Kč, finanční prostředky na podporu 

ozdravných pobytů dětí a mládeže ve výši 14 314,10 tis. Kč a na podporu vzdělávání 

v regionálním školství 2 774,82 tis. Kč.  

Nejvyšší objem prostředků je na § 341900 ostatní tělovýchovná činnost ve výši 

2 867 058,68 tis. Kč – viz stať 2.5.2, § 341100 sportovní reprezentace ve výši 1 811 153,31 tis. 

Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019

Skutečnost 

2019

%            

plnění

Index 

2019/2018

Spolky 

(položka 5222)
5 047 881,55 4 991 054,64 5 730 369,70 6 019 660,53 5 668 268,07 98,92 112,29

Obecně prospěšné společnosti 

(položka 5221)
342 119,78 25 749,00 401 492,83 473 577,86 449 219,80 111,89 131,30

Neziskové a podobné organizace 

(položka 5229)
39 276,75 363 449,50 200,40 200,40 90,00 44,91 0,23

Celkem  NNO 5 429 278,09 5 380 253,14 6 132 062,93 6 493 438,78 6 117 577,87 99,76 112,68
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Kč – viz stať 2.5.1 a § 342100 využití volného času dětí a mládeže ve výši 187 331,38 tis. Kč 

– viz stať 2.4.  

Mezi největší příjemce dotací patřily tyto spolky: Fotbalová asociace ČR, CESNET, 

zájmové sdružení, Český atletický svaz, Český olympijský výbor, Český svaz ledního hokeje. 

• Obecně prospěšné společnosti (položka 5221) 

V roce 2019 bylo obecně prospěšným společnostem poskytnuto jako neinvestiční 

dotace celkem 449 219,80 tis. Kč. Na projekty spolufinancované v rámci OP VVV byla v roce 

2019 poskytnuta částka ve výši 373 328,67 tis. Kč. Úspěšní řešitelé projektů výzkumu a vývoje 

mimo operační programy získali 21 673,95 tis. Kč, z toho Metropolitní univerzita Praha 

a Škoda Auto Vysoká škola získaly podporu v celkové výši 17 561,95 tis. Kč. Na projekty 

v rámci Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy bylo poskytnuto 2 215,36 tis. Kč. Na soutěže a podporu mládeže byly poskytnuty 

dotace ve výši 5 520,53 tis. Kč. Na projekty vzdělávacích akcí k integraci Romů bylo určeno 

2 255,05 tis. Kč, na projekty na protidrogové prevence 10 440,64 tis. Kč. Prostředky na projekty 

integrace cizinců dosahovaly výše 1 798,61 tis. Kč, na podporu školního stravování bylo 

poskytnuto 29 800,00 tis. Kč, na podporu vzdělávání v regionálním školství bylo poskytnuto 

1 504,11 tis. Kč a na podporu ozdravných pobytů dětí a mládeže 682,89 tis. Kč. Největšími 

příjemci dotací byly tyto obecně prospěšné společnosti: Women for Women, Metropolitní 

univerzita Praha, Institut pro regionální spolupráci o.p.s. nebo VOŠ Ekonom, o.p.s. 

• Ostatní neziskové a podobné organizace (položka 5229) 

V roce 2019 bylo ostatním neziskovým organizacím poskytnuto jako neinvestiční 

dotace celkem 90,00 tis. Kč. Jednalo se o prostředky určené na soutěže.  

2.2.2 Investiční transfery  

Schválený rozpočet investičních transferů (seskupení položek 63) v roce 2019 činil 

celkem 9 442 267,55 tis. Kč, rozpočet po změnách 9 825 675,86 tis. Kč, konečný rozpočet 

byl stanoven ve výši 14 556 422,82 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 

10 972 599,73 tis. Kč, plnění 111,67 % (75,38 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 84,40. Meziroční pokles je dán zejména snížením investičních prostředků 

poskytnutých na podporu projektů OP VVV, kde poklesly investiční transfery o 3,06 mld. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 13 001 251,57 tis. Kč, plnění 122,69 %, tj. navýšení proti roku 

2017 o 7 406 929,13 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 232,40. 

Skutečnost roku 2017 činila 5 594 322,44 tis. Kč, plnění 73,06 %, tj. snížení proti roku 2016 

o 524 550,18 tis. Kč. Meziroční index 2017/2016 činil 91,43. 

Skutečnost roku 2016 činila 6 118 872,62 tis. Kč, plnění 99,55 %, tj. snížení proti roku 2015 

o 6 310 753,52 tis. Kč. Meziroční index 2016/2015 činil 49,23. 

Skutečnost roku 2015 činila 12 429 626,14 tis. Kč, plnění 140,62 %, tj. navýšení proti roku 

2014 o 1 980 925,59 tis. Kč. Meziroční index 2015/2014 činil 118,96. 

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 2019 činil 6 743 316,46 tis. Kč, rozpočet po změnách 7 548 487,56 tis. Kč, konečný 
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rozpočet 11 170 498,99 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 8 942 047,48 tis. Kč, 

což představuje plnění na 118,46 % (80,05 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 

činil 82,88. Výrazný pokles je dán zejména poklesem výdajů na projekty OP VVV mimo 

EDS/SMVS. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 3 015 464,57 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 10 789 509,81 tis. Kč, což představuje plnění na 123,50 %, 

meziroční index 2018/2017 činil 225,42. 

Skutečnost roku 2017 činila 4 786 379,33 tis. Kč, což představuje plnění na 78,54 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 105,18. 

Skutečnost roku 2016 činila 4 550 854,79 tis. Kč, což představuje plnění na 101,63 %, 

meziroční index 2016/2015 činil 42,55. 

Skutečnost roku 2015 činila 10 696 036,15 tis. Kč, což představuje plnění na 145,07 %, 

meziroční index 2015/2014 činil 138,02. 

Tabulka č.  24 Členění investičních transferů příspěvkovým organizacím, vysokým 

školám 
 v tis. Kč 

 
  

Investiční transfery PO zřizovaným MŠMT činily 54 220,00 tis. Kč, jedná se o výdaje 

EDS/SMVS v členění na program 133 110 ve výši 51 520,89 tis. Kč, na program 133 320 ve 

výši 1 132,61 tis. Kč a program 133 810 (OP VVV) ve výši 1 566,50 tis. Kč.  

Investiční transfery VŠ v celkové výši 7 516 778,27 tis. Kč představují kapitálové 

výdaje zařazené v EDS/SMVS ve výši 2 605 650,62 tis. Kč a kapitálové výdaje mimo 

EDS/SMVS ve výši 4 911 127,65 tis. Kč v členění na: 

- finanční prostředky určené na OP VVV ve výši  3 931 775,77 tis. Kč, 

- příspěvek a dotace na činnost VVŠ ve výši 732 028,81 tis. Kč, 

- výzkum a vývoj mimo programy EU ve výši  247 323,07 tis. Kč. 

Příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů nebyly poskytnuty žádné investiční 

prostředky. 

Veřejným výzkumným institucím bylo poskytnuto 1 371 049,20 tis. Kč, v tom: na 

výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí 41 754,00 tis. Kč (účelové 

prostředky na výzkum a vývoj) a 1 329 295,20 tis. Kč na OP VVV.  

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.  

Skutečnost 

2018

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019

Skutečnost 

2019
% plnění

% plnění 

KR

Index 

2019/2018

PO zřizované MŠMT 

(položka 6351)
100 772,38 141 842,68 67 444,38 118 958,00 54 220,00 80,39 45,58 53,80

Vysoké školy (položka 

6352)
9 613 582,02 6 565 326,70 6 362 518,49 9 453 517,31 7 516 778,27 118,14 79,51 78,19

Veř. výzkumné instituce 

(položka 6354)
1 075 155,41 30 447,08 1 118 324,69 1 597 823,68 1 371 049,20 122,60 85,81 127,52

PO jiných zřizovatelů 

(položka 6359)
0,00 5 700,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 -   

Celkem podseskupení 

položek 635 
10 789 509,81 6 743 316,46 7 548 487,56 11 170 498,99 8 942 047,47 118,46 80,05 82,88
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2.2.2.2 Investiční transfery podnikatelským subjektům 

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům (podseskupení 

položek 631) na rok 2019 byl stanoven ve výši 11 556,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 

71 415,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 89 743,20 tis. Kč, skutečné čerpání 

činilo 53 297,09 tis. Kč, plnění 74,63 % (59,39 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 60,09. Finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů byly čerpány 

ve výši 14 741,95 tis. Kč. 

Finanční prostředky byly poskytnuty v následujícím členění: prostředky OP VVV 

ve výši 48 056,82 tis. Kč a prostředky výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze 

zahraničí 5 240,27 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 88 693,49 tis. Kč, což představuje plnění na 428,02 %, meziroční 

index 2018/2017 činil 35,00.  

Skutečnost roku 2017 činila 253 382,92 tis. Kč, což představuje plnění 1 427,59 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 81,58.  

Skutečnost roku 2016 činila 310 590,81 tis. Kč, což představuje plnění 72,70 %, meziroční 

index 2016/2015 činil 33,01.  

Skutečnost roku 2015 činila 940 895,80 tis. Kč, plnění 152,93 %, meziroční index 2015/2014 

činil 100,18.  

2.2.2.3 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím 

(podseskupení položek 632) na rok 2019 činil 2 087 454,10 tis. Kč, rozpočet po změnách 

činil 1 385 563,80 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 1 799 142,09 tis. Kč, 

skutečnost byla vykázána ve výši 1 272 458,63 tis. Kč, plnění 91,84 % (70,73 % konečného 

rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 129,70. Meziroční nárůst poskytnutých prostředků 

byl dán financováním akcí v programech EDS/SMVS 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní 

infrastruktury české republiky 2017 – 2024 a 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu 2017 – 2024.  

Skutečnost roku 2018 činila 981 052,51 tis. Kč, plnění 139,46 %, meziroční index 2018/2017 

činil 766,55. 

Skutečnost roku 2017 činila 127 982,46 tis. Kč, plnění 15,12 %, meziroční index 2017/2016 

činil 17,99. 

Skutečnost roku 2016 činila 711 213,41 tis. Kč, plnění 111,67 %, meziroční index 2016/2015 

činil 144,73. 

Skutečnost roku 2015 činila 491 390,54 tis. Kč, plnění 99,80 %, meziroční index 2015/2014 

činil 42,73. 

Investiční transfery obecně prospěšným společnostem (položka 6321) činily 

1 468,00 tis. Kč a byly poskytnuty v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace dle dosažených výsledků ve výši 677,00 tis. Kč, v rámci OP VVV 

791,00 tis. Kč, z toho v programu 133 810 ve výši 190,00 tis. Kč.  

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (položka 6323) byly 

v roce 2019 poskytnuty ve výši 69,96 tis. Kč, a to v rámci programu EDS/SMVS 133 810 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (položka 6329) nebyly 

poskytnuty. 
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Investiční transfery spolkům (položka 6322) ve výši 1 270 920,67 tis. Kč byly využity 

v oblastech:  

• Všeobecná sportovní činnost – finanční prostředky v celkové výši 1 078 938,60 tis. Kč 

byly použity v EDS/SMVS na program 133 530 Podpora materiálně technické základny 

sportu 2017–2024 (viz stať 2.5 a stať 1.3.3.1). 

• Sportovní reprezentace – finanční prostředky v celkové výši 145 240,96 tis. Kč byly 

použity na financování projektů v rámci programu EDS/SMVS 133 520 Hlavní směry 

rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024. 

• Využití volného času dětí a mládeže – finanční prostředky ve výši 18 783,11 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). 

• Na výzkum a vývoj mimo programy spolufinancované ze zahraničí byly poskytnuty 

finanční prostředky ve výši 7 590,00 tis. Kč. 

• Na výzkum a vývoj v rámci programu OP VVV bylo poskytnuto 20 368,00 tis. Kč. 

2.2.2.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

Schválený rozpočet investičních transferů obcím a krajům (podseskupení položek 

rozpočtové skladby 634) na rok 2019 byl stanoven ve výši 599 941,00 tis. Kč, rozpočet po 

změnách celkem činil 820 209,50 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 1 497 038,53 

tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 704 796,54 tis. Kč, plnění 85,93 % (47,08 % 

konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 61,72. Výrazný pokles oproti roku 2018 

byl způsoben zejména snížením financování v programech EDS/SMVS 133 310 Rozvoj 

výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky  

a 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání 

zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí). Nároky z nespotřebovaných výdajů byly 

použity ve výši 463 998,04 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 1 141 995,75 tis. Kč, plnění 100,49 %, meziroční 

index 2018/2017 činil 167,71. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 426 577,73 tis. Kč, plnění 61,01 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 78,10. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 546 213,62 tis. Kč, plnění 90,28 %, meziroční 

index 2016/2015 činil 181,28. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 301 303,55 tis. Kč, plnění 84,01 %, meziroční 

index 2015/2014 činil 49,41. 

• Investiční transfery obcím (položka 6341) 

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 599 941,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 

818 258,21 tis. Kč a konečný rozpočet činil 1 460 316,82 tis. Kč, skutečnost byla vykázána 

ve výši 669 311,74 tis. Kč, plnění 81,80 % (45,83 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 65,14. Jedná se o prostředky OP VVV ve výši 809,70 tis. Kč a dále prostředky 

EDS/SMVS na program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky ve výši 233 790,22 tis. Kč, na program 133 330 
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Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného 

obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve výši 229 917,43 tis. Kč, na program 133 320 Podpora 

zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 5 010,94 tis. Kč, na program 133 530 Podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 – 2024 ve výši 199 783,46 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2018 činila 1 027 463,95 tis. Kč, plnění 93,53 %, meziroční index 2018/2017 

činil 248,34. Na růstu výdajů v meziročním srovnání se podílely výdaje v rámci EDS/SMVS, 

kde byla zahájena realizace nových programů. 

Skutečnost roku 2017 činila 413 729,96 tis. Kč, plnění 60,28 %, meziroční index 2017/2016 

činil 76,78. Na poklesu výdajů v meziročním srovnání se podílelo zejména ukončení programu 

133 510 Podpora MTZ sportu. 

Skutečnost roku 2016 činila 538 867,95 tis. Kč, plnění 90,21 %, meziroční index 2016/2015 

činil 186,82. Na růstu výdajů v meziročním srovnání se podílely výdaje v rámci EDS/SMVS. 

Skutečnost roku 2015 činila 288 448,63 tis. Kč, plnění 105,64 %, meziroční index 2015/2014 

činil 225,99. Na růstu výdajů v meziročním srovnání se podílely výdaje v rámci EDS/SMVS. 

• Investiční transfery krajům (položka 6342) 

Schválený rozpočet na rok 2019 nebyl stanoven, rozpočet po změnách činil 1 951,29 

tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 36 721,71 tis. Kč, skutečnost činila 35 484,80 

tis. Kč, plnění 1 818,53 % (96,63 % konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 

33,22. Na této položce byly čerpány kapitálové výdaje určené na OP VVV ve výši 34 368,82 

tis. Kč (z toho poskytnuto 2 174,75 tis. Kč mimo program 133 810) a dále výdaje v programu 

133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 1 115,98 tis. Kč. Pokles čerpání 

byl zapříčiněn zejména nižším objemem finančních prostředků poskytnutých v rámci programu 

EDS/SMVS 133 810 OP VVV. 

Skutečnost roku 2018 činila 106 817,22 tis. Kč, plnění 303,33 %, meziroční index 2018/2017 

činil 1678,90. Nárůst byl zapříčiněn zejména vyšším objemem poskytnutých prostředků v rámci 

programu EDS/SMVS 133 810. 

Skutečnost roku 2017 činila 6 362,35 tis. Kč, plnění 508,39 %, meziroční index 2017/2016 

činil 86,61. 

Skutečnost roku 2016 činila 7 345,67 tis. Kč, plnění 96,33 %, meziroční index 2016/2015 činil 

57,14. 

Skutečnost roku 2015 činila 12 854,92 tis. Kč, plnění 15,01 %, meziroční index 2015/2014 

činil 2,67.  

• Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (položka 6349) 

Na položce 6349 nebyl stanoven rozpočet a nedošlo k čerpání finančních prostředků. 

Skutečnost roku 2018 činila 7 714,58 tis. Kč, plnění 296,71 %. Meziroční index 2018/2017 

činil 118,95 

Skutečnost roku 2017 činila 6 485,42 tis. Kč, plnění 55,91 %. 

Investiční transfery ÚSC jsou uvedeny v Tabulkách č. 5 a 6 v příloze. 
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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 2019 celkem 

19 734 339,96 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 14 613 874,46 tis. Kč a kryté příjmem 

ze zahraničí 5 120 465,50 tis. Kč. 

Rozpočet po změnách dosahoval výše 19 959 241,26 tis. Kč, v tom 14 652 191,22 tis. 

Kč ze státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem ze zahraničí 5 307 050,04 tis. Kč. 

Konečný rozpočet byl stanoven na 23 293 492,51 tis. Kč, v tom 15 468 307,78 tis. Kč 

ze státního rozpočtu a výdaje kryté příjmem ze zahraničí 7 825 184,74 tis. Kč. 

Skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 20 491 115,67 tis. Kč, výdaje státního 

rozpočtu dosáhly výše 14 270 779,22 tis. Kč, příjmem ze zahraničí bylo kryto 6 220 336,45 

tis. Kč. Plnění rozpočtu na 102,66 % (87,97 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činí 97,59. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 2 808 242,32 tis. Kč, 

z mimorozpočtových zdrojů ani z rezervního fondu nebylo v rámci výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací čerpáno. 

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti vysokého školství 

včetně soukromých vysokých škol činily 13 876 337,72 tis. Kč (což odpovídá 67,72 % 

z celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace) v členění na běžné výdaje ve 

výši 11 977 066,71 tis. Kč (z toho SVŠ 26 948,46 tis. Kč včetně dotace ve výši 7 512,45 tis. Kč 

na pol. 5213 a 17 561,95 tis. Kč na položce 5221) a kapitálové výdaje 1 899 271,00 tis. Kč 

(pouze na položce 6352). 

Z celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace připadá na 

programy spolufinancované ze zahraničí (OP VVV, komunitární program EUROSTARS 

a komunitární program Horizont 2020) částka 7 513 790,64 tis. Kč.  

Tabulka č.  25 Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace v programech 

spolufinancovaných ze zahraničí v členění podle nástroje a zdroje 
 v tis. Kč 

  
 

Poskytování finančních prostředků se v roce 2019 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 

Skutečnost 2018
Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný 

rozpočet 2019
Skutečnost 2019

Čerpání 

%

Čerpání  

% KR

8 015 348,24 6 411 942,94 6 598 527,48 9 778 902,53 7 513 790,64 113,87 76,84

3 914 616,77 4 003 008,18 4 268 004,76 6 344 770,23 4 464 775,53 104,61 70,37

ze SR 647 389,95 812 999,44 915 956,83 1 387 389,89 786 737,49 85,89 56,71

z  EU (Norska) 3 267 226,82 3 190 008,74 3 352 047,93 4 957 380,34 3 678 038,04 109,73 74,19

Horizont 2020 4 227,00 4 570,00 4 570,00 5 407,00 4 698,00 102,80 86,89

ze SR 3 643,00 3 986,00 3 986,00 4 239,00 4 114,00 103,21 97,05

z  EU 584,00 584,00 584,00 1 168,00 584,00 100,00 50,00

3 878 760,98 3 949 030,68 4 214 027,26 6 247 456,05 4 426 022,24 105,03 70,85

ze SR 620 025,36 769 487,44 872 444,83 1 311 750,13 757 082,02 86,78 57,72

z EU 3 258 735,62 3 179 543,24 3 341 582,43 4 935 705,92 3 668 940,22 109,80 74,33

EUROSTARS 31 628,79 49 407,50 49 407,50 91 907,18 34 055,29 68,93 37,05

ze SR 23 721,59 39 526,00 39 526,00 71 400,76 25 541,47 64,62 35,77

z  EU 7 907,20 9 881,50 9 881,50 20 506,42 8 513,82 86,16 41,52

4 100 731,47 2 408 934,76 2 330 522,72 3 434 132,30 3 049 015,11 130,83 88,79

ze SR 662 122,48 478 478,00 375 520,61 566 327,90 506 716,71 134,94 89,47

z  EU (Norska) 3 438 608,99 1 930 456,76 1 955 002,11 2 867 804,40 2 542 298,41 130,04 88,65

4 100 731,47 2 408 934,76 2 330 522,72 3 434 132,30 3 049 015,11 130,83 88,79

ze SR 662 122,48 478 478,00 375 520,61 566 327,90 506 716,71 134,94 89,47

z  EU 3 438 608,99 1 930 456,76 1 955 002,11 2 867 804,40 2 542 298,41 130,04 88,65

1 309 512,43 1 291 477,44 1 291 477,44 1 953 717,79 1 293 454,20 100,15 66,20

6 705 835,81 5 120 465,50 5 307 050,04 7 825 184,74 6 220 336,45 117,21 79,49EU celkem

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

v tom:

v tom:

v tom:

v tom:

v tom: 

OP VVV

v tom:

OP VVV

Výdaje celkem

SR celkem

v tom:
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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. 

Skutečnost roku 2018 dosáhla výše 20 996 080,94 tis. Kč, plnění na 116,31 %, v tom SR 

14 290 245,13 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 6 705 835,81 tis. Kč. 

Meziroční index 2018/2017 činí 125,80. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství 

činily 14 861 661,04 tis. Kč (což odpovídá 70,78 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj). 

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadla na programy spolufinancované ze zahraničí 

částka 8 015 348,24 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2017 dosáhla výše 16 690 662,81 tis. Kč, plnění na 82,11 %, v tom SR 

12 998 609,23 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 3 692 053,57 tis. Kč. 

Meziroční index 2017/2016 činí 109,11. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství 

činily 9 852 317,95 tis. Kč (což odpovídá 59,03 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj). 

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadla na programy spolufinancované ze zahraničí 

částka 4 409 579,12 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2016 dosáhla výše 15 296 759,60 tis. Kč, plnění na 97,25 %, v tom SR 

12 667 559,65 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 2 629 199,95 tis. Kč. 

Meziroční index 2016/2015 činí 70,53. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství 

činily 9 735 917,22 tis. Kč (což odpovídá 63,65 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj). 

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadla na programy spolufinancované ze zahraničí 

částka 3 117 011,48 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2015 dosáhla výše 21 686 788,12 tis. Kč, plnění na 118,40 %, v tom SR 

12 007 760,72 tis. Kč a kryto příjmem ze zahraničních programů 9 679 027,40 tis. Kč. 

Meziroční index 2015/2014 činí 101,83. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti vysokého školství 

činily 12 458 530,57 tis. Kč (což odpovídá 57,45 % z celkových výdajů na výzkum a vývoj). 

Z celkových výdajů na výzkum a vývoj připadla na programy spolufinancované ze zahraničí 

částka 11 433 578,81 tis. Kč. 

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, 

• 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 2019 činil 5 241 430,23 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 5 280 846,99 tis. Kč, 
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konečný rozpočet byl stanoven ve výši 5 370 103,99 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 

5 031 263,32 tis. Kč (z toho 89 214,10 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích 

let), což představuje plnění ve výši 95,27 % (93,69 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 95,70.  

Skutečnost roku 2018 činila 5 257 391,13 tis. Kč, což představuje plnění na 99,98 %. Meziroční 

index 2018/2017 činil 96,66. 

Skutečnost roku 2017 činila 5 439 228,90 tis. Kč, což představuje plnění na 107,50 %. 

Meziroční index 2017/2016 činil 100,27. 

Skutečnost roku 2016 činila 5 424 547,15 tis. Kč, což představuje plnění na 110,08 %. 

Meziroční index 2016/2015 činil 138,30. 

Skutečnost roku 2015 činila 3 922 314,12 tis. Kč, což představuje plnění na 87,52 %. Meziroční 

index 2015/2014 činil 113,78. 

V gesci MŠMT je účelová podpora 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 2019 činil 2 356 122,23 tis. Kč, rozpočet po změnách 

dosahoval výše 2 405 462,23 tis. Kč, konečný rozpočet činil rovněž 2 405 462,23 tis. Kč. 

Skutečné čerpání dosáhlo výše 2 153 364,57 tis. Kč, což odpovídá 89,52 % rozpočtu. 

Meziroční index 2019/2018 činil 88,11. Z nároků z nespotřebovaných výdajů nebylo čerpáno. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 2 443 861,68 tis. Kč, což odpovídá 99,69 %. 

Meziroční index 2018/2017 činil 85,39. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 2 862 064,20 tis. Kč, což odpovídá 113,45 %. 

Meziroční index 2017/2016 činil 100,14. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 2 858 025,52 tis. Kč, což odpovídá 113,29 %. 

Meziroční index 2016/2015 činil 143,17. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 1 996 314,56 tis. Kč, což odpovídá 78,82 %. 

Meziroční index 2015/2014 činil 134,47. 

V rámci tohoto ukazatele byla v roce 2019 poskytována podpora následujícím 

programům: 

• Program ERC CZ  

Program byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2010 č. 885. Program je 

zaměřen na podporu projektů z oblasti tzv. hraničního výzkumu. Jeho hlavním cílem je 

vytvoření podmínek pro realizaci excelentních projektů posunujících hranici poznání bez 

ohledu na tradiční členění oborů. Jde o podporu projektů, které uspěly ve dvou kolech 

hodnocení provedeném odbornými panely Evropské výzkumné rady (ERC), ale podpora 

nemohla být v konečné fázi z evropských prostředků poskytnuta z důvodu nedostatku 

disponibilních finančních prostředků na straně ERC.  
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V roce 2019 byl program usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 č. 293 prodloužen 

do roku 2026. Následovalo vyhlášení již dvou dalších veřejných soutěží. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-6196/2019/1402 ze dne 8.3.2019 byl navýšen rozpočet 

MŠMT o 50 000,00 tis. Kč na vrub Grantové agentury ČR. Tyto prostředky byly určeny na 

podporu projektů řešených v programu ERC CZ, které budou vybrány ve veřejných soutěžích 

vyhlášených po prodloužení programu. Dosud byla uzavřena první veřejná soutěž (4. VS 

v programu ERC CZ) a poskytnuto 1 138,80 tis. Kč. Zbývající prostředky budou 

prostřednictvím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů použity v roce 2020 na 

podporu dalších projektů programu ERC CZ. 

Z hlediska výše poskytované podpory jsou tři nejvýznamnější projekty programu 

podporované v roce 2019: 

• LL1601 – Komplexní studium diplonemidů, nových klíčových hráčů v oceánech (2017-

2021), příjemce Biologické centrum AV ČR, v.v.i., na který byla v roce 2019 

poskytnuta podpora 10 867,00 tis. Kč. 

• LL1602 – Optické zobrazování dynamiky jednotlivých proteinů (2016–2021), příjemce 

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., na který byla v roce 2019 poskytnuta 

podpora 6 311,00 tis. Kč. 

• LL1603 – Virální RNA modifikace – Esenciální kroky v chemické evoluci proteinových 

kofaktorů (2017–2021), příjemce Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., 

na který byla v roce 2019 poskytnuta podpora 9 505,00 tis. Kč. 

• Program NPU I – Národní program udržitelnosti I  

Národní program udržitelnosti I byl schválen usnesením vlády ČR č. 444 ze dne 

19. června 2012. 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 – 2015 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 programu již nejsou vyhlašovány nové veřejné soutěže a podporované projekty jsou 

postupně ukončovány. 

Z hlediska výše poskytované podpory jsou tři nejvýznamnější projekty programu 

podporované v roce 2019: 

• LO1415 – CzechGlobe 2020 – Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny 

klimatu (2015–2019), příjemce Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., na který 

byla v roce 2019 poskytnuta podpora 61 162,00 tis. Kč. 

• LO1502 – Rozvoj Regionálního technologického institutu (2015–2 020), příjemce 

Západočeská univerzita v Plzni, na který byla v roce 2019 poskytnuta podpora  

38 742,00 tis. Kč. 

• LO1503 – BIOMEDIC (2015–2020), příjemce Univerzita Karlova v Praze, na který 

byla v roce 2019 poskytnuta podpora 33 416,00 tis. Kč. 
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• Program NPU II – Národní program udržitelnosti II 

Program, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2012 č. 445, je 

zdrojem pro podporu udržitelnosti projektů velkých center (s náklady převyšujícími 50 mil. 

EUR) vybudovaných z OP VaVpI. Program je komplementárním nástrojem podpory těchto 

nových velkých center výzkumu a vývoje spolu s účelovou podporou velkých výzkumných 

infrastruktur, prostředky programu jsou však určeny na vlastní výzkumnou a vývojovou činnost 

center.  

V programu již nejsou vyhlašovány nové veřejné soutěže a podporované projekty budou 

ukončeny v roce 2020. 

Z hlediska výše poskytované podpory jsou tři nejvýznamnější projekty programu: 

• LQ1601 – CEITEC 2020 (2016–2020), příjemce Masarykova univerzita, na který byla 

v roce 2019 poskytnuta podpora 206 573,00 tis. Kč. 

• LQ1605 – Translační medicína (2016–2020) příjemce Fakultní nemocnice u sv. Anny 

v Brně, na který byla v roce 2019 poskytnuta podpora 197 538,00 tis. Kč. 

• LQ1603 – Výzkum pro SUSEN (2016–2020), příjemce Centrum výzkumu Řež s.r.o., 

na který byla v roce 2019 poskytnuta podpora 94 221,00 tis. Kč. 

• INTER-EXCELLENCE 

Program INTER-EXCELLENCE byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 2. května 

2016 č. 393. 

Program je členěn na 6 podprogramů. Období trvání programu/podprogramů je 

stanoveno na léta 2016–2024. V roce 2020 bude kulminovat počet projektů v rámci 

vyhlášených veřejných soutěží a tím také bude nutno zajistit nárůst objemu finančních 

prostředků pro tento program tak, aby bylo možno vyhlašovat veřejné soutěže při 

předpokládaném rozšíření zejména podprogramu INTER-ACTION o další země jako se 

předpokládá v případě Jihoafrické republiky a Jižní Koreje.  

Podprogram INTER-ACTION 

Hlavním cílem podprogramu INTER-ACTION je rozvoj mezinárodní bilaterální 

a multilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji. Podprogram INTER-ACTION je 

určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých 

výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích, ke kterým se váže 

platná dohoda/prováděcí dokument charakteru bilaterální, mezivládní nebo 

meziresortní dohody pro aktivity VaVaI. Ve své části se jedná i o země lokalizované 

mimo Evropskou unii a tudíž projekty, které nelze podpořit ani rámcovými programy 

financovanými z evropských zdrojů, ani strukturálními fondy kofinancovanými 

národními a evropskými zdroji. Jedná se o tyto země: Spojené státy americké, Čínská 

lidová republika, Izrael, Indická republika a Ruská federace. 

Podprogram INTER-COST 

COST (European Co-operation in Science and Technology), mezivládní rámec pro 

evropskou spolupráci v oblasti vědecko-technického výzkumu, umožňuje od r. 1971 

koordinaci projektů financovaných z národních zdrojů na evropské úrovni, a to formou 

tzv. sladěných akcí. Cílem programu COST je přispívat ke snížení roztříštěnosti 

evropských investic do výzkumu a otevření Evropského výzkumného prostoru ke 

spolupráci v rámci celého světa. Podporuje průlomový vědecký vývoj vedoucí k novým 

konceptům a výrobkům, čímž posiluje evropské výzkumné a inovační kapacity. 
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Výsledky akcí COST jsou v mnohých případech prekursory pro řešení rozpracovaných 

témat v rámcových programech Evropské unie, EURECE a společných 

technologických iniciativách. COST je pro českou vědeckou obec stále velice 

atraktivním nástrojem jak získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací, poskytuje 

možnosti rychle se zapojit do mezinárodních týmů, umožňuje českým mladým 

vědeckým pracovníkům krátkodobé stáže ( short scientific missions) v prestižních 

laboratořích v celé Evropě a nabízí účast ve školících centrech s cílem naučit a osvojit 

si nové vědecké postupy a metody (training schools). 

Cílem podprogramu INTER-COST je podpora zapojení českých vědeckých týmů do 

evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou akcí. Jedná se 

o podporu výzkumných institucí, malých a středních podniků České republiky 

s obdobnými institucemi členských států COST, které spolupracují při řešení projektů 

v rámci akcí COST. 

Podprogram INTER-TRANSFER 

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních 

projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do 

špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech 

a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí 

v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast 

na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není 

umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky 

zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím (pozn.: nesmí jít pouze o spolupráci 

na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá mezinárodní charakter). 

Existují a dále vznikají vysoce specializovaná centra excelence, disponující špičkovým 

přístrojovým vybavením, která – vzhledem k vysoké pořizovací ceně a unikátnosti – 

jsou limitována co do počtu a většinou financována na bázi podílů různých členských 

států/zakládajících členů. Tato centra přitahují vědce z celého světa, vytvářející 

mezinárodní výzkumné týmy, které dále prohlubují výjimečnost a výzkumný potenciál 

těchto elitních center.  

Česká republika v některých modelech mezinárodní spolupráce daného typu hradí ve 

prospěch mezinárodních organizací/vládních institucí provozujících centra excelence 

členské poplatky jako příspěvek České republiky k jejich udržitelnosti a jako první 

předpoklad pro otevření dveří pro provozování výzkumných aktivit v nich také českým 

vědcům.  

Je třeba nepromarnit již vzniklý potenciál a dále podpořit přístup českých výzkumných 

pracovníků k těmto – jak po materiální, tak po lidské stránce špičkovým – kapacitám 

v případě, že mezinárodní organizace/vládní instituce provozující centrum excelence 

povoluje přímé členství uchazeče a jeho spoluúčast na projektech výzkumu a vývoje, 

nebo v případě, že tato spoluúčast není umožněna již existujícím členstvím České 

republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto 

členstvím. 

Podprogram INTER-INFORM 

Cílem podprogramu je zajištění podpůrných služeb pro zapojení České republiky do 

aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit 

formou nepřímé podpory VaVaI. Podprogram je zaměřen na podporu budování 

a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých 

výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI. Období trvání 
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podprogramu je stanoveno na léta 2016 – 2024. Z podprogramu mohou být podpořeny 

projekty v délce trvání nejvýše 4 let. Obecným cílem podprogramu je umožnit pomocí 

podpory účast českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, 

zvýšit účast českých výzkumných institucí v mezinárodních programech výzkumu 

a vývoje a také v bilaterálních i multilaterálních aktivitách. Úspěšná účast českých 

subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve VaVaI vyžaduje nejen finanční 

podporu jednotlivých projektů, ale také podporu potřebné infrastruktury, která poskytne 

uchazečům a účastníkům programů mezinárodní spolupráce potřebné informace 

a pomůže s přípravou návrhu projektu nebo s přípravou monitorovacích a závěrečných 

zpráv pro mezinárodního poskytovatele. Vzhledem k tomu, že pravidla mezinárodních 

programů VaVaI bývají velmi složitá a existují mezi nimi značné rozdíly mezi i napříč 

zeměmi, je nezbytné zajistit rozšiřování povědomí o jejich obsahu, podmínkách 

poskytnutí podpor či administraci a koordinaci ve vědecké a odborné komunitě 

jednotlivých zemí. Právě tak je nezbytné zajistit dostatečně účinné získávání informací 

v koordinačních, řídících a poradních orgánech mezinárodních programů VaVaI. 

Jedním z cílů podprogramu je nepřímá podpora mobility vědeckých pracovníků formou 

poskytování informací a služeb zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům 

a jejich zaměstnavatelům o možnostech jejich pobytu v České republice. 

Podprogramem budou podporovány projekty, které dostatečným způsobem zajistí 

naplnění jeho cílů (příkladem může být fungující síť regionálních kontaktních 

organizací a oborových kontaktních organizací). Očekávaným výsledkem podpory 

v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních 

programech výzkumu a vývoje a další činnosti těchto pracovišť v mezinárodních 

aktivitách měřitelné jejich úspěšností při získávání podpory ve výzvách mezinárodních 

poskytovatelů. 

Podprogram INTER-VECTOR 

Cílem podprogramu je posílit zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech 

špičkových mezinárodních institucí výzkumu a vývoje nevládního charakteru, jelikož 

dosavadní zastoupení neodpovídá její kapacitě a potenciálu. Důsledkem toho je, že 

Česká republika nemůže prostřednictvím svých zástupců ovlivňovat budoucí směry 

vývoje vědy a výzkumu na nadnárodní úrovni. Financování zaměřené na posílení 

zastoupení českých vědců v řídících orgánech nevládních organizací mezinárodního 

charakteru, zabývajících se výzkumem a vývojem, napomůže k ovlivnění procesů 

rozhodování a strategického plánování těchto činností na nadnárodní úrovni také ze 

strany českých vědců. Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst podílu 

prestižních zastoupení českých vědeckých kapacit v těchto orgánech, dosažení lepšího 

propojení české zahraniční vědecké komunity a zvýšení povědomí o české vědecké 

scéně a její prestiže v zahraničí. 

Podprogram INTER-EUREKA 

Program EUREKA představuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného 

výzkumu a vývoje. Program EUREKA vznikl v roce 1985 s cílem podporovat 

spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami 

a vytvářet tak podmínky pro zvýšení technické vyspělosti a výkonnosti evropského 

průmyslu, rozvíjet jeho společnou infrastrukturu a řešit problémy týkající se více zemí. 

Česká republika byla za řádného člena přijata v roce 1995. V současnosti EUREKA 

sdružuje více jak 40 zemí a Komisi EU. Program mezinárodní spolupráce ve VaVaI 

EUREKA se zaměřuje na trvalé posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky 

a zvyšování jejího technologického potenciálu společnou podporou evropské 
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spolupráce podniků a výzkumných organizací. Výsledkem řešení podpořených projektů 

jsou nové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit 

se na evropském, případně na světovém trhu. Při vzniku nových projektů je uplatňována 

zásada, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola, od jednotlivých průmyslových 

podniků, výzkumných organizací a univerzit, které mají zájem o spolupráci. Českým 

příjemcem veřejné podpory může být malý podnik, střední podnik, nebo velký podnik, 

který má ve své podnikatelské činnosti také činnost výzkumu a vývoje. Výše podpory 

je stanovena do 50 % uznaných nákladů projektu. 

Dalšími účastníky projektu mohou být vysoká škola, výzkumná organizace a další. 

Technologické oblasti, ve kterých lze podávat nové projekty jsou následující: 

Informační technologie, Nové materiály, Životní prostředí, Biotechnologie, Robotika 

a automatizace, Komunikační technologie, Energetika, Doprava a Lasery. Pro 

hodnocení projektů je využívána metodika Project Assessment Methodology (PAM).  

 

2.3.1.2 Účelová podpora specifického vysokoškolského výzkumu 

Specifický vysokoškolský výzkum je bezprostředně spojen se vzděláváním a je 

prováděný studenty během absolvování jejich akreditovaných doktorských či magisterských 

studijních programů. Prostředky na realizaci specifického vysokoškolského výzkumu byly 

MŠMT poskytnuty za podmínek stanovených v Pravidlech pro poskytování účelové podpory 

na specifický vysokoškolský výzkum, schválených usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2009 

č. 1021 (dále jen „pravidla“). Podpora je poskytována vysokým školám veřejným, státní 

vojenské vysoké škole a vybraným soukromým vysokým školám, které splňují kritéria pro 

poskytnutí podpory stanovená v pravidlech. 

V průběhu roku 2019 byla pravidla vyhodnocena a vládě ČR navržena jejich úprava. 

Tato nová pravidla byla schválena usnesením vlády ČR č. 697 ze dne 30.9.2019 a jsou účinná 

počínaje rokem 2020. 

Nejvyšší podpora byla v roce 2019 poskytnuta Univerzitě Karlově (287 393,31 tis. Kč), 

Masarykově univerzitě (136 285,20 tis. Kč) a Českému vysokému učení technickému v Praze 

(114 772,05 tis. Kč). 

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 1 165 308,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 

i konečný rozpočet činily shodně 1 155 384,76 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 

1 155 384,76 tis. Kč, plnění 100,00 %. Meziroční index 2019/2018 činil 100,08. 

Skutečnost roku 2018 činila 1 154 403,78 tis. Kč, plnění 99,94 %, index 2018/2017 činil 

100,19. 

Skutečnost roku 2017 činila 1 152 234,44 tis. Kč, plnění 99,95 %, index 2017/2016 činil 99,89. 

Skutečnost roku 2016 činila 1 153 515,06 tis. Kč, plnění 100,00 %, index 2016/2015 činil 

100,03. 

Skutečnost roku 2015 činila 1 153 216,73 tis. Kč, plnění 99,99 %, index 2015/2014 činil 

100,07. 

2.3.1.3 Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace  

Aktivita MŠMT na podporu velkých výzkumných infrastruktur je zaměřena na podporu 

jedinečných výzkumných zařízení o vysoké finanční a technologické náročnosti se specifickým 

významem v rámci národního výzkumného a inovačního systému ČR umocňovaným mj. i tím, 

že projekty podpory velkých výzkumných infrastruktur jsou v souladu s legislativním rámcem 
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podpory schvalovány vládou ČR. Účelová podpora velkým výzkumným infrastrukturám je ze 

strany MŠMT poskytována na základě ustanovení § 7 odst. 5 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. 

S ohledem na postupné zahájení výkonu agendy specifického financování velkých 

výzkumných infrastruktur byly v minulosti jejich návrhy předloženy v několika etapách 

k projednání vládou ČR a postupně schváleny usnesením vlády ČR č. 482 ze dne 15. června 

2015, usnesením vlády ČR č. 1066 ze dne 21. prosince 2015, usnesením vlády ČR č. 778 ze 

dne 6. listopadu 2017 a usnesením vlády ČR č. 836 ze dne 12. prosince 2018. 

V roce 2019 bylo financováno celkem 66 velkých výzkumných infrastruktur z šesti 

vědeckých oblastí (sociální a humanitní vědy, biomedicína, environmentální vědy, fyzikální 

vědy, energetika a e-infrastruktury). Příjemci této účelové podpory jsou výzkumné organizace 

splňující definici v článku 2.2 písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, 

vývoje a inovací (2006/C 323/01) bez ohledu na jejich právní formu. Mezi příjemce podpory 

se tak řadí mj. Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Univerzita Karlova, Univerzita Palackého 

v Olomouci, ČVUT v Praze, Centrum výzkumu Řež, s.r.o. či CESNET, z.s.p.o. 

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 1 720 000,00 tis. Kč, stejně jako rozpočet po 

změnách, konečný rozpočet činil 1 809 257,00 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno 

ve výši 1 722 513,99 tis. Kč, plnění 100,15 % (95,21 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 103,82. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 89 214,10 tis. Kč. 

Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2018 činila 1 659 125,66 tis. Kč.  

Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2017 činila 1 424 930,25 tis. Kč.  

Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2016 činila 1 413 006,57 tis. Kč.  

Celková výše podpory projektů velkých infrastruktur v roce 2015 činila 772 782,82 tis. Kč.  

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 
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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 2019 činil 9 372 444,23 tis. Kč, rozpočet po změnách dosahoval výše 

9 371 344,23 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 10 098 203,78 tis. Kč, skutečnost 

byla vykázána ve výši 9 239 515,90 tis. Kč, což představuje plnění na 98,59 % (91,50 % 

konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 102,29. Nároky z nespotřebovaných 

výdajů byly čerpány ve výši 653 424,52 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2018 činila 9 032 854,00 tis. Kč, což představuje plnění na 102,94 %. 

Meziroční index 2018/2017 činil 119,49. 

Skutečnost roku 2017 činila 7 559 380,34 tis. Kč, což představuje plnění na 85,19 %. Meziroční 

index 2017/2016 činil 104,50. 

Skutečnost roku 2016 činila 7 234 012,50 tis. Kč, což představuje plnění na 97,78 %. Meziroční 

index 2016/2015 činil 89,58. 

Skutečnost roku 2015 činila 8 085 446,60 tis. Kč, což představuje plnění na 118,62 %. 

Meziroční index 2015/2014 činil 101,87. 

Z institucionálních prostředků bylo v roce 2019 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.  

2.3.2.1 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

dle výsledků 

Z institucionálních prostředků byla v roce 2019 poskytována institucionální podpora na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených 

výsledků (dále jen „RVO“). 

RVO je poskytována 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 (dále jen „RVVI“). Poskytovatel může výši 

podpory upravit podle podrobnějšího hodnocení používajícího mezinárodně uznávaných 

metodik, které společně s výsledky podrobnějšího hodnocení a pravidly úpravy podpory před 

jejím poskytnutím zveřejní. Příslušnost poskytovatele institucionální podpory na dlouhodobý 

koncepční rozvoj určitému typu výzkumné organizace stanoví § 4 odst. 2 písm. a) zákona 

o podpoře VVI. 

V roce 2019 poskytnutá podpora vycházela z nové Metodiky hodnocení výzkumných 

organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené 

usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika 2017+“), a hodnocení, 

které RVVI provedla v roce 2018 a zveřejnila jako hodnocení výsledků za rok 2017. 

MŠMT poskytlo podporu výzkumným organizacím, které jsou vysokou školou, jako 

součet složky stabilizační a motivační. Stabilizační složka byla založena na hodnocení výsledků 

ve VVI podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků 
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ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016) schválené usnesením vlády ČR ze dne 29. 

července 2015 č. 605 a její výše odpovídala výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj dané 

výzkumné organizace poskytnuté žadateli v roce 2018. Motivační složka vycházela 

z hodnocení výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích podle Metodiky 2017+ 

a její výše byla stanovena v závislosti na podílu žadatele na počtu článků v 1. a 2. kvartilu 

rozložení četností výsledků všech oprávněných žadatelů podle mezinárodního pořadí článků 

AIS. 

Nejvyšší podpora byla v roce 2019 poskytnuta Univerzitě Karlově (1 679 524,44 tis. 

Kč), Masarykově univerzitě (755 071,54 tis. Kč) a Českému vysokému učení technickému 

v Praze (751 204,90 tis. Kč). 

Ostatním výzkumným organizacím, které nejsou vysokou školou, MŠMT poskytlo 

podporu na základě hodnocení výzkumné organizace, provedeného MŠMT v roce 2018 podle 

Metodiky 2017+, a dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na roky 2018–2022. 

Nejvyšší podpora byla v roce 2019 poskytnuta Výzkumnému ústavu geodetickému, 

topograf. a kartografickému, v.v.i. (10 600,00 tis. Kč), sdružení CESNET z.s.p.o (9 000,00 tis. 

Kč) a společnosti ENKI, o.p.s. (3 528,00 tis. Kč). 

Schválený rozpočet pro rok 2019 činil 6 837 096,58 tis. Kč a shodné hodnoty dosahoval 

rozpočet po změnách. Konečný rozpočet činil 6 837 280,42 tis. Kč. Skutečnost byla taktéž 

vykázána ve výši 6 837 280,42 tis. Kč, plnění 100,00 %. Meziroční index 2019/2018 činil 

102,92.  

Skutečnost roku 2018 činila 6 643 497,66 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční 

index 2018/2017 činil 113,72.  

Skutečnost roku 2017 činila 5 841 991,36 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční 

index 2017/2016 činil 101,24.  

Skutečnost roku 2016 činila 5 770 482,06 tis. Kč, což představuje plnění 99,99 %. Meziroční 

index 2016/2015 činil 109,99.  

Skutečnost roku 2015 činila 5 246 252,00 tis. Kč, což představuje plnění 100,00 %. Meziroční 

index 2015/2014 činil 100,00.  

2.3.2.2 Mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu, experimentálním vývoji 

a inovacích mimo operační programy  

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 1 261 482,21 tis. Kč a byl v průběhu roku 

upraven na 1 260 382,21 tis. Kč. Konečný rozpočet byl stanoven ve výši 1 347 809,97 tis. 

Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 1 128 150,97 tis. Kč, plnění na 89,51 % (83,70 % 

konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 102,68. V rámci tohoto ukazatele byly 

čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 80 128,37 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 1 098 748,42 tis. Kč, plnění na 95,07 %. Meziroční index 

2018/2017 činil 105,59. 

Skutečnost roku 2017 činila 1 040 551,77 tis. Kč, plnění na 85,27 %. Meziroční index 

2017/2016 činil 97,14. 

Skutečnost roku 2016 činila 1 071 187,89 tis. Kč, plnění na 116,04 %. Meziroční index 

2016/2015 činil 93,59. 

Skutečnost roku 2015 činila 1 144 611,16 tis. Kč, plnění na 119,33 %. Meziroční index 

2015/2014 činil 120,74. 
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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 EUROSTARS, podíl výdajů na podporu projektů HORIZONT 2020 a podpora 

účasti České republiky v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.  

V rámci podpory účasti České republiky v programech mezinárodní spolupráce ve 

výzkumu a vývoji byla v roce 2019 hrazena účast v následujících programech: 

• Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR), který je společným 

programem evropských metrologických institutů realizovaných podle čl. 185 Smlouvy 

o fungování EU. ČR se do programu EMPIR zapojuje prostřednictvím MŠMT 

v souladu s usnesením vlády ČR č. 1129 ze dne 14.12.2016. 

• Společná technologická iniciativa ECSEL, která představuje dlouhodobé strategické 

partnerství mezi veřejným výzkumným a podnikovým sektorem a jsou realizovány tzv. 

společnými podniky. Tyto společné podniky jsou ustavovány na základě čl. 187 

Smlouvy o fungování EU. Cílem Společné technologické iniciativy ECSEL je 

podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti vestavěných počítačových systémů, 

mikro- a nano-eloktroniky a inteligentních řídicích systémů. 

• Program jaderné fúze v rámci EURATOM – Podpora výzkumných, vývojových 

a inovačních aktivit v oblastech jaderného štěpení a jaderné fúze v rámci EURATOM 

(Evropské společenství pro atomovou energii) probíhá v období let 2014–2018 na 

základě Nařízení Rady (EURATOM) č. 1314/2013 ze dne 16. prosince 2013 

o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou 

přípravu (2014–2018), jenž je doplňujícím programem k rámcovému programu EU pro 

výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014–2020). V prosinci roku 2018 byl program 

EURATOM DÁLE prodloužen, a to Nařízením Rady (Euratom) 2018/1563 ze dne 

15. října 2018 o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum 

a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program 

pro výzkum a inovace, a o zrušení nařízení (EURATOM) č. 1314/2013. Programy 

EURATOM jsou zpravidla pětileté, avšak aby délkou trvání odpovídaly délce realizace 

rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace, jsou vždy na patřičné období 

prodlužovány. V oblasti jaderné fúze je program EURATOM realizován na finančním 

principu tzv. „co-fund action“ prostřednictvím nástroje „European Joint Programme“ 

(dále jen „EJP“) panevropským konsorciem EUROfusion. EJP je nástrojem zajištujícím 

koordinaci národních nástrojů podpory fúzního výzkumu a vývoje členských států 

EURATOM, a to společně s prostředky vynakládanými do daných oblastí ze strany 

Evropské komise. Konsorcium EUROfusion je sdružením evropských výzkumných 

organizací pro fúzní výzkum a pro vývoj demonstrační fúzní elektrárny DEMO 

(Demonstration Power Plant). Koordinátorem tohoto konsorcia je Ústav fyziky 

plazmatu Společnosti Maxe Plancka sídlící v Garchingu. Účast výzkumných subjektů 

ČR, které se zapojují do konsorcia EUROfusion a jejichž koordinátorem je Ústav fyziky 

plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i., je podporována MŠMT kofinancováním nákladů. 

Zbývající část způsobilých nákladů je členům konsorcia EUROfusion financována 

orgány EU z rozpočtových prostředků alokovaných na doplňkový program 

EURATOM; 

• QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) představuje síť 32 

financujících agentur z 26 států koordinovanou polským Národním centrem pro vědu 

(NCN). Její cíl spočívá v podpoře mezinárodních konsorcií zapojených do 



95 

dlouhodobého výzkumu v kvantových technologiích skrze implementační nástroj ERA-

NET Cofund podporující partnerství mezi veřejnými sektory v rámci EU. ČR se 

prostřednictvím MŠMT zapojila do programu QuantERA již v roce 2016, což MŠMT 

umožnilo zapojit se roku 2017 i do první spolufinancované výzvy s názvem „Kvantové 

informační a komunikační vědy a technologie“. V jejím rámci MŠMT kofinancuje 

výzkumné organizace z ČR, které se podílí na úspěšných mezinárodních konsorciích. 

• Iniciativa společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“, do které se 

ČR prostřednictvím MŠMT aktivně zapojila v roce 2017. Iniciativa byla zahájena v roce 

2008, přičemž je zaměřená na zachování společného kulturního dědictví, ať již 

hmotného, nehmotného či digitálního. Je mezinárodní iniciativou, která si klade za cíl 

podporu ochrany kulturního dědictví v jeho širším pojetí a je tak založena na propojení 

kulturního dědictví, technologických inovací a ekonomického rozvoje.  

• JPND (iniciativa Společného programování „Neurodegenerativní onemocnění / 

Alzheimerova choroba“) 

MŠMT se v roce 2017 zapojilo do iniciativy Společného programování 

„Neurodegenerativní onemocnění / Alzheimerova choroba“ (Joint Programme – 

Neurodegenerative Disease Research, dále jen „JPND“). Iniciativa JPND je zaměřena 

na výzkum a vývoj v oblasti neurodegenerativních onemocnění, jejich prevenci a léčbu, 

a související zdravotní a sociální péči. V případě JPND se přitom jedná o největší 

celosvětovou výzkumnou iniciativou, jež se zabývá neurodegenerativními 

onemocněními, jakými jsou demence, Alzheimerova choroba či Parkinsonova nemoc. 

Základním cílem iniciativy je nalézt způsoby včasné diagnózy a léčby 

neurodegenerativních onemocnění, které by zmírnily sociální a ekonomický dopad 

onemocnění pro pacienty, jejich rodiny a zdravotní systém. Výzkumem a vývojem 

orientovaným na zlepšení diagnostických metod a zefektivnění léků významným 

způsobem přispívá k adresování souvisejících zdravotních a sociálních výzev 

celosvětové populace. 

•  JPIAMR (iniciativa Společného programování „Antimikrobiální rezistence“) 

MŠMT se v roce 2017 zapojilo do iniciativy Společného programování 

„Antimikrobiální rezistence“ (Antimicrobial Resistance: Microbial Challenge – An 

Emerging Threat to Human Health, dále jen „JPIAMR“). Činnost JPIAMR byla 

zahájena v roce 2011 a je zaměřená na oblast antimikrobiální rezistence, která se stává 

stále závažnějším globálním problémem lidstva. JPIAMR z tohoto důvodu vytváří 

mezinárodní platformu, která koordinuje národní i mezinárodní výzkumné programy, 

které jsou zaměřeny na problematiku antimikrobiální rezistence, tj. zvyšování odolnosti 

bakterií vůči antimikrobiálním prostředkům. V rámci JPIAMR jsou na periodické bázi 

vyhlašovány výzvy k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, 

přičemž MŠMT financuje náklady související s účastí výzkumných organizací 

a podniků ČR zapojených do projektů konsorcií úspěšných v mezinárodním hodnocení 

prováděném ze strany řídících orgánů JPIAMR. MŠMT se v rámci JPIAMR účastní 

také vybudování „JPIAMR Virtual Research Institute“ – jednoho z prioritních cílů 

JPIAMR spočívajícím v ustavení mezinárodní platformy sloužící jako globální síť 

mezinárodního výzkumu v oblasti antimikrobiální rezistence. Tato síť slouží k propojení 

zainteresovaných výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, překonání 

sektorových a geografických překážek a posílení vzájemné spolupráce v globálním 

měřítku. 
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•  JPI HDHL (iniciativa Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý 

život“) 

MŠMT se v roce 2017 zapojilo do iniciativy Společného programování „Healthy Diet 

for a Healthy Life“, dále jen „JPI HDHL“. Předmětem zájmu JPI HDHL je zdravý 

životní styl, výživa, prevence a snížení výskytu chronických chorob a poruch 

souvisejících s nesprávným stravováním a produkce vysoce kvalitních, zdravých 

a bezpečných potravin. Špatné stravovací návyky, nezdravý životní styl a obezita vedou 

ke vzniku mnoha chronických onemocnění. Účelem JPI HDHL je proto definovat 

společná témata, v rámci kterých jsou následně vyhlašovány výzvy k předkládání 

návrhů mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, která mají na tato témata reagovat. 

Předložené projekty jsou odborně zhodnoceny a nejkvalitnější návrhy z nich 

financovány zapojenými poskytovateli ze států, které se iniciativy účastní. 

•  JPICH (iniciativa Společného programování „Kulturní dědictví a globální 

změny“) 

MŠMT se v roce 2017 zapojilo do iniciativy Společného programování „Kulturní 

dědictví a globální změny“ (Cultural Heritage and Global Change, dále jen „JPICH“). 

JPICH byla zahájena v roce 2008, přičemž je zaměřená na zachování společného 

kulturního dědictví, ať již hmotného, nehmotného či digitálního. Je mezinárodní 

iniciativou, která si klade za cíl podporu ochrany kulturního dědictví v jeho širším pojetí 

a je tak založena na propojení kulturního dědictví, technologických inovací 

a ekonomického rozvoje. V rámci iniciativy JPICH jsou na periodické bázi vyhlašovány 

výzvy k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, přičemž 

MŠMT financuje náklady související s účastí výzkumných organizací a podniků ČR 

zapojených do projektů řešitelských konsorcií úspěšných v mezinárodním peer-review 

hodnocení prováděném ze strany řídících orgánů JPICH. 

•  JPI Climate (iniciativa Společného programování „Propojování znalostí 

o klimatu“) 

MŠMT se v roce 2018 zapojilo do iniciativy Společného programování „Propojování 

znalostí o klimatu“ (Connecting Climate Knowledge for Europe, dále jen „JPI 

Climate“). JPI Climate byla ustavena v roce 2010 a je zaměřená na oblast klimatických 

věd, jejichž poznatky jsou zásadní pro adresování klimatické změny a souvisejících 

globálních výzev. V rámci iniciativy JPI Climate jsou na periodické bázi vyhlašovány 

výzvy k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, přičemž 

MŠMT financuje náklady související s účastí výzkumných organizací a podniků ČR 

zapojených do projektů konsorcií úspěšných v mezinárodním peer-review hodnocení 

organizovaném ze strany řídících orgánů JPI Climate. S účastí ČR v iniciativě JPI 

Climate se rovněž pojí i nutnost uhrazení členského poplatku, z něhož je financován 

chod sekretariátu a podpůrné aktivity iniciativy. 

•  JPI Water (iniciativa Společného programování „Voda pro měnící se svět“) 

MŠMT se v roce 2018 zapojilo do iniciativy Společného programování „Voda pro 

měnící se svět“ (Water Challenges for a Changing World, dále jen „JPI Water“). JPI 

Water byla ustavena v roce 2010 a jejím základním cílem je přispět k dosažení trvale 

udržitelných vodních systémů pro udržitelnou ekonomiku v Evropě. V rámci iniciativy 

JPI Water jsou na periodické bázi vyhlašovány výzvy k předkládání návrhů 

mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, přičemž MŠMT hradí náklady související 

s účastí výzkumných organizací a podniků ČR zapojených do projektů konsorcií 

úspěšných v mezinárodním peer-review hodnocení organizovaném ze strany řídících 
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orgánů JPI Water. S účastí ČR v iniciativě JPI Water se rovněž pojí nutnost uhrazení 

členského poplatku, z něhož je financován chod sekretariátu a podpůrné aktivity 

iniciativy. 

•  Iniciativa E-Rare-3 

MŠMT se v roce 2017 zapojilo do iniciativy v oblasti vzácných onemocnění v rámci 

nástroje „ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases“ (2014-2019). Hlavním 

cílem iniciativy E-Rare je vyhlašování mezinárodních výzev v oblasti výzkumu 

vzácných onemocnění. E-Rare je i členem mezinárodního konsorcia pro vzácná 

onemocnění (IRDiRC) a v tomto ohledu se podílí na určování výzkumných cílů. S cílem 

podpořit aktivity výzkumných týmů k dosažení udržitelných a kvalitních výsledků 

v oblasti vzácných onemocnění, vznikl speciální portál, kde mohou výzkumné týmy 

v rámci E-Rare využít i zapojení do výzkumných infrastruktur BBMRI, ECRIN, 

EATRIS‚ ELIXIR, EU-OPENSCREEN a INFRAFRONTIER. Za podobným účelem 

konsorcium E-Rare úzce spolupracuje s European Medicines Agency. Konsorcium 

zahrnuje 25 institucí ze 17 evropských, přidružených a mimoevropských zemí. 

E-Rare-3 navazuje na zkušenosti a výsledky předchozích programů ERA-Net E-Rare-1  

a E-Rare-2. 

• Makro-regionální spolupráce ve výzkumu vývoji a inovacích (V4+Japonsko, 

V4+Korejská republika) – v návaznosti na Memorandum o vědeckotechnické 

spolupráci mezi Japonskou agenturou pro vědu a technologie, českým Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, Mezinárodním visegrádským fondem, Maďarským 

vědeckovýzkumným fondem, Národním centrem pro výzkum a vývoj Polské republiky 

a Slovenskou akademií věd (SAV), jež bylo podepsané v Bratislavě dne 23. září 2014, 

zúčastnění signatáři podporují vzájemnou spolupráci v základním a aplikovaném 

výzkumu formou podpory mezinárodních projektů. 

• Bilaterální mezinárodní spolupráce formou podpory mobilit – v souladu s uzavřenými 

dvoustrannými mezinárodními dohodami a smlouvami pro spolupráci v oblasti vědy 

a výzkumu jsou MŠMT vyhlašovány výzvy na podávání návrhů projektů podporujících 

vzájemné kontakty mezi vědci a výzkumnými pracovišti. Cílem je napomáhat 

navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti 

výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných 

pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských 

pracovišť v zemích, ke kterým se váže platná dohoda/prováděcí dokument charakteru 

bilaterální, mezivládní nebo meziresortní dohody pro aktivity VaVaI. Aktivní jsou 

mimo jiné Francie, SRN, SRN-Bavorsko, Rakousko, Čínská lidová republika, Izrael, 

Polsko a další. 

• Podunajská spolupráce – hlavním cílem této spolupráce je podpora společných projektů 

mezi následujícími zúčastněnými zeměmi: Rakousko, Francie, Česká republika, Srbská 

republika a Slovenská republika. Přispět tak k vědeckému pokroku ve výše uvedených 

zemích formou financování mobility výzkumných pracovníků v rámci společných 

výzkumných projektů, dále také přispět k navyšování vědeckých kapacit v regionu. 

Podporovat rozvoj přeshraniční spolupráce a poskytnout příležitost mladým 

výzkumným pracovníkům z výše uvedených zemí spolupracovat v mezinárodním 

prostředí a rozvíjet tak svoji vědeckou kariéru. 

• Z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace poskytuje MŠMT finanční 

prostředky na realizaci Fulbright-Masarykova stipendijního programu. Stipendium 
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umožňuje 3 – 10 měsíční výzkumné pobyty v USA a je určeno na podporu výzkumných 

pracovníků ze všech vědních oblastí, jež jsou nejen uznávanými vysokoškolskými 

a/nebo vědeckými pracovníky, ale současně se aktivně zapojují do života v akademické 

obci nebo místní komunitě (např. působí v akademickém senátu, místní samosprávě 

nebo neziskové organizaci). Komisi J. W. Fulbrighta MŠMT poskytuje dotaci na 

Fulbright – Masarykovo stipendium ve výši 10 mil. Kč/rok na základě rozhodnutí 

o poskytnutí institucionální podpory. 

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 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, která se zaměřuje na pozemní 

astronomický výzkum. Sídlí v Garchingu u Mnichova, aktuálně má 16 členských států 

(15 z EU včetně Velké Británie + Švýcarsko, volná smluvní spolupráce byla navázána 

s Chile a Austrálií). Provozuje soustavu nejmodernějších observatoří lokalizovaných 

v Chile. Povinnost ČR platit každoroční příspěvek vyplývá z přístupové smlouvy z roku 

2007. ČR se v rámci členství účastní i výstavby největšího pozemního teleskopu na světě 

nazvaného ELT, který by měl být dokončen v roce 2026. Jeho financování spočívá 

v úhradě jednorázové částky 3 miliony EUR (MŠMT poplatek uhradilo roku 2012) a dále 
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v každoročním příspěvku, který v prvním roce činil 2 % z běžného ročního příspěvku a je 

průběžně navyšován pro každý následující rok vždy o 2 % z běžného ročního příspěvku. 

• ESO Fellowships 

V březnu 2019 byla mezi MŠMT a ESO uzavřena dohoda o programu stáží, na základě 

které MŠMT uhradí ročně 3 stážistům stáž v ESO, a to ve výši 3 500 EUR na osobu a měsíc, 

ze které se hradí náklady na pobyt stážisty, jeho odměna podle vnitřních předpisů ESO, 

jeho pojištění a výdaje, které v souvislosti se stáží vyvstanou na straně ESO. Částka je 

účtovatelná, případný přebytek je započítáván oproti platbě na další období, nebo vrácen 

MŠMT. Délka stáže činí standardně 12 měsíců. V souladu s dohodou byla dne 29. července 

2019 uhrazena na účet ESO částka 126 tis. EUR, která pokrývá náklady na stáže v období 

září 2019 – srpen 2020. 

• 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 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 roku 

2014. V současné době EMBL sdružuje 27 členských států. EMBL představuje vůdčí 

evropskou infrastrukturu pro výzkum, vývoj a inovace v přírodních vědách a poskytuje 

prvotřídní vzdělávání, školení a služby vědecké komunitě v členských státech. EMBL 

zahrnuje celkem 6 špičkových výzkumných ústavů v evropských státech. Vstupem do 

EMBL získávají vědecká pracoviště v ČR snadnější a také přednostní přístup k aktivitám 

EMBL a mohou se podílet na celkovém směřování mezinárodní organizace.  

• ELIXIR (EMBL Special Project) 

Projekt ELIXIR je zastřešený a právně zastupovaný mezinárodní organizací EMBL. 

Sídlem projektu je Hinxton u Cambridge ve Velké Británii a jeho cílem je vybudování 

celoevropské datové infrastruktury na uchování a zpracování dat shromážděných 

z molekulárně-biologických výzkumů. Na projektu se v současné době podílí 21 členských 

států a mezinárodní výzkumná organizace EMBL. ČR je jedním ze zakladatelských států 

a na projektu se účastní na základě podpisu přístupové smlouvy z roku 2013. Partnerem 

v ČR je národní infrastruktura ELIXIR-CZ koordinovaná Ústavem organické chemie 

a biochemie AV ČR, v.v.i. 

• 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 
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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. VKIFD nabízí tzv. „Research Master“ – roční kurs pro postgraduální studenty, 

Ph.D. program ve spolupráci s místní či zahraniční univerzitou, dále program krátkodobého 

školení pro studenty vysokých škol na jeho unikátních výzkumných infrastrukturách 

a program týdenních specializačních přednášek. 

• 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 6 dalšími smluvními stranami (tzn., 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 (Fusion for Energy – 

F4E) 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 F4E 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 F4E z pozice svého členství v EURATOM a jeho prostřednictvím se účastní 

projektu ITER.  

• HERA 

HERA je partnerství sdružující 21 Rad pro výzkum z celé Evropy zahrnující také European 

Science Foundation (ESF), které se zabývají humanitními obory. Hlavním cílem tohoto 

sdružení je prohloubení a posílení významnosti humanitních oborů a studií v Evropském 

výzkumném prostoru a v rámcových programech Evropské unie. Výkonnou agenturou pro 

sdružení byla ustanovena Irská Rada pro výzkum, která v roce 2014 vyhlásila třetí program 

HERA Joint Research Programme 3„Uses of the Past“.  

Česká republika se v návaznosti na nezbytnost podpořit mezinárodní spolupráci také 

v humanitních oborech k tomuto sdružení i s řadou dalších evropských států 

prostřednictvím Memoranda o porozumění přidala a umožnila tím české výzkumné 

komunitě zapojit se do výše uvedené výzvy programu HERA. Program je založen na tzv. 

iniciativě výzkumníků „zdola“. Podmínkou programu je spolupráce v rámci 

mezinárodních konsorcií, které jsou tvořeny minimálně čtyřmi členskými státy. Finanční 

alokace pro tento program činí cca 20 mil. EUR a je tvořena z finančních zdrojů národních 

poskytovatelů účastnících se programu HERA Joint Research Programme 3 „Uses of the 

Past“ a Evropské komise. 

• 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 
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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: 

• EURAMET – poplatek do mezinárodní organizace  

Z účasti ČR na Evropském metrologickém výzkumném programu (dále jen „EMRP“) 

a Evropském metrologickém programu pro inovace a výzkum (dále jen „EMPIR“), podle 

Rozhodnutí Evropského paramentu a Rady č. 912/2009/ES ze dne 16. září 2009 o účasti 

Společenství na Evropském metrologickém výzkumném programu a Rozhodnutím 

Evropského parlamentu a Rady č. 555/2014/EU ze dne 15. května 2014 o účasti Unie na 

Evropském metrologickém programu pro inovace a výzkum (EMPIR) vyplývá povinnost 

platit finanční příspěvky na provozní náklady a granty programu EMRP/EMPIR. 

Program EMRP/EMPIR je společným programem evropských metrologických institutů 

realizovaným na základě čl. 185 Smlouvy o fungování EU a ČR se na něm podílí od roku 

2009, a to v souladu s usnesením vlády ČR č. 901 ze dne 7. prosince 2011 ke Koncepci 

rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2012 – 2016, respektive 

v souladu s usnesením vlády ČR č. 1129 ze dne 14. prosince 2016 ke Koncepci rozvoje 

národního metrologického systému ČR pro období let 2017 – 2021. 

• 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 INTER-EXCELLENCE (podprogram Inter-

EUREKA). 

• Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) 

V souladu s ustanovením Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 

o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) 

jsou zřizovány panevropské výzkumné infrastruktury s právním rámcem ERIC, jejichž 

členy jsou přímo státy nebo mezinárodní organizace. Hlavním smyslem tohoto Nařízení je 

ustanovit podle práva EU evropská konsorcia s vlastní právní osobností/subjektivitou, 

nevyžadující zdlouhavý ratifikační proces na národní úrovni, aby přitom však zahrnovala 

i některé výhody spojované jinak obvykle se statutem mezinárodní organizace, např. 

osvobození od DPH či spotřebních daní a usnadnění procesu vypisování veřejných 

zakázek. ČR jakožto členský stát byla povinna v roce 2019 hradit členské příspěvky do 

následujících právnických osob ERIC: 

BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) 

BBMRI-ERIC je biomedicínskou výzkumnou infrastrukturou zřízenou prováděcím 

rozhodnutím Evropské komise ze dne 22. listopadu 2013 (2013/701/EU). Hostitelským 

státem BBMRI-ERIC je Rakousko, přičemž ČR je jednou ze zakládajících zemí 

konsorcia. BBMRI ERIC vytváří, provozuje a rozvíjí panevropskou distribuovanou 

výzkumnou infrastrukturu biobank, resp. biomolekulárních zdrojů, jejímž účelem je 

zajištění přístupu k těmto zdrojům a příslušenstvím a podpora vysoce kvalitního 

biomolekulárního a medicínského výzkumu, vývoje a inovací. 
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CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives) 

Výzkumná infrastruktura CESSDA ERIC je jednou ze společenskovědních 

distribuovaných výzkumných infrastruktur, jejímž cílem je vytvoření sociálněvědních 

datových archivů. CESSDA ERIC na základě propojení národních datových archivů 

poskytuje integrovaný evropský systém služeb pro přístup k výzkumným datům, jejich 

vyhledávání a analýzu za účelem jejich využívání v sociálněvědním výzkumu. CESSDA 

přijala v roce 2017 právní rámec pro výzkumné infrastruktury ERIC. ČR je jedním ze 

zakládajících členů CESSDA ERIC. 

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure) 

Panevropská výzkumná infrastruktura CLARIN ERIC, jedna ze společenskovědních 

výzkumných infrastruktur, získala v únoru 2012 právní rámec ERIC (prováděcí 

rozhodnutí Komise ze dne 29. února 2012). Hostitelským státem této výzkumné 

infrastruktury je Nizozemí, ČR je jedním ze zakládajících členů. Cílem CLARIN ERIC 

je otevřený přístup k jazykovým datům a technologiím zejména pro humanitní 

a společenské obory. 

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) 

DARIAH ERIC je panevropská výzkumná infrastruktura, jejímž hlavním posláním je 

podpora a rozvoj digitálního výzkumu v oblasti umění a humanitních věd a rozvoj 

vzdělávacích činností v daných vědních oborech. DARIAH ERIC poskytuje digitální 

nástroje pro výzkum a sdílí výzkumná data v režimu politiky otevřeného přístupu, čímž 

zvyšuje jejich dostupnost a využitelnost a vytváří lepší podmínky pro mezinárodní 

srovnávací výzkum. V roce 2014 přijala výzkumná infrastruktura DARIAH právní 

rámec ERIC (Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 6. srpna 2014; 2014/526/EU). 

Hostitelským státem je Francie. ČR je členem DARIAH ERIC od prosince 2019.  

EATRIS ERIC (European Infrastructure for Transitional Medicine) 

EATRIS ERIC je biomedicínskou výzkumnou infrastrukturou zřízenou prováděcím 

rozhodnutím Evropské komise ze dne 7. listopadu 2013 (2013/640/EU). Hostitelským 

státem EATRIS ERIC je Nizozemí, přičemž ČR je jednou ze zakládajících zemí 

konsorcia. Cílem EATRIS ERIC je vybudování a provoz výzkumné infrastruktury pro 

spolupráci v oblasti translační medicíny. Translační medicína je nový interdisciplinární 

obor usilující o těsnější začlenění laboratorního molekulárního výzkumu do klinické 

praxe. 

ECRIN-ERIC (European Clinical Research Infrastructures Network) 

ECRIN-ERIC je biomedicínskou výzkumnou infrastrukturou zřízenou prováděcím 

rozhodnutím Evropské komise ze dne 29. listopadu 2013 (2013/713/EU). Hostitelským 

státem je Francie, ČR se stala plným členem konsorcia k 1. lednu 2018. Hlavní činností 

ECRIN-ERIC je provozování výzkumné infrastruktury zaměřené na klinický výzkum. 

Cílem je poskytovat poradenství a služby mezinárodnímu klinickému výzkumu 

v různých oblastech medicíny, pro jakoukoli kategorii klinického výzkumu, 

za současného dodržení přísných vědeckých, etických a kvalitativních norem, aby byla 

posílena kapacita EU zkoumat určující faktory onemocnění, jakož i tvořit strategie 

v oblasti diagnostiky, prevence a léčby a optimalizovat jejich využívání. 

ESS ERIC (European Social Survey) 

Panevropská výzkumná infrastruktura ESS ERIC je jednou ze sociálně vědních 

výzkumných infrastruktur. Jejím cílem je vývoj, příprava a realizace mezinárodních 
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srovnávacích kvantitativních výzkumů hodnot, chování, postojů a socio-strukturálních 

charakteristik populací evropských zemí. ESS ERIC byla zřízena podle evropského 

práva Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 22. listopadu 2013 (2013/701/EU). 

Hostitelským státem je Velká Británie. ČR byla jedním ze zakládajících států. 

European Spallation Source ERIC 

Panevropská výzkumná infrastruktura European Spallation Source ERIC spočívá ve 

vybudování a provozu světově nejvýkonnějšího zdroje rozptylu neutronů zaměřeného 

na multidisciplinární výzkum pokročilých materiálů. European Spallation Source je 

budován ve švédském Lundu. European Spallation Source ERIC byl zřízen podle 

evropského práva Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 19. srpna 2015 

(2015/1478/EU), hostitelskou zemí European Spallation Source ERIC je Švédsko, 

přičemž ČR je jedním ze zakládajících členů. 

EU-OPENSCREEN ERIC (European Infrastructure of Open Screening Platforms 

for Chemical Biology) 

EU-OPENSCREEN ERIC je biomedicínskou výzkumnou infrastrukturou zřízenou 

prováděcím rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. března 2018 (2018/499/EU). 

Hostitelským státem je Německo, přičemž ČR je jednou ze zakládajících zemí 

konsorcia. Hlavní činností EU OPENSCREEN ERIC je provozování výzkumné 

infrastruktury zaměřené na chemickou biologii a genetiku, mezi její hlavní cíle patří 

podpora vysoce kvalitního výzkumu molekulárních mechanismů biologických procesů, 

a to mj. vytvořením, rozvojem a správou evropské chemicko-biologické knihovny 

sloučenin, ústřední databáze výsledků a poskytováním vysoce kvalitních služeb svým 

uživatelům.  

ICOS ERIC (Integrated Carbon Observation System) 

Distribuovaná výzkumná infrastruktura ICOS ERIC je jednou z evropských 

environmentálních výzkumných infrastruktur. ICOS ERIC se zaměřuje na kvantifikaci 

a porozumění rovnováze skleníkových plynů v životním prostředí Evropy 

a v sousedních regionech. ICOS ERIC byla zřízena podle evropského práva Prováděcím 

rozhodnutím Komise ze dne 26. října 2015 (2015/2097/EU), hostitelským státem je 

Finsko. ČR byla zakládajícím členem ICOS ERIC.  

Instruct-ERIC (European Integrated Structural Biology Infrastructure) 

Instruct-ERIC je panevropská distribuovaná výzkumná infrastruktura rozvíjející 

výzkum v oblasti strukturní biologie. Instruct-ERIC byla zřízena podle evropského 

práva. Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 4. července 2017 (C(2017) 4507), 

hostitelským státem je Velká Británie, přičemž ČR je jedním ze zakládajících států. 

SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

SHARE-ERIC je společenskovědní distribuovaná panevropská výzkumná 

infrastruktura zaměřená na studium zdraví, stárnutí a důchodového věku v Evropě, která 

jako první získala právní rámec ERIC. SHARE-ERIC byla zřízena podle evropského 

práva Prováděcím rozhodnutím Komise ze dne 27. března 2011 (2013/700/EU). 

Hostitelským státem SHARE-ERIC je Německo, přičemž ČR je jedním ze zakládajících 

států. 

Poplatky, spojené s členstvím v uvedených institucích jsou uvedené v Tabulce 

č. 16 v příloze. 
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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 2019 činil 1 247 965,44 tis. Kč a nebyl upravován, konečný 

rozpočet byl stanoven ve výši 1 878 078,03 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 

1 263 798,73 tis. Kč, plnění na 101,27 % (67,29 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 98,57. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 570 287,17 tis. Kč. 

Veškeré finanční prostředky byly čerpány v rámci OP VVV. 

Skutečnost roku 2018 činila 1 282 147,84 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 193,23. 

Skutečnost roku 2017 činila 663 533,32 tis. Kč. Meziroční index 2017/2016 činil 168,04. 

Skutečnost roku 2016 činila 394 862,47 tis. Kč. Meziroční index 2016/2015 činil 23,40. 

Skutečnost roku 2015 činila 1 687 292,43 tis. Kč. Meziroční index 2015/2014 činil 97,09. 

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, shodně jako rozpočet po změnách, činil 25 900,00 tis. Kč, 

konečný rozpočet byl stanoven na 35 035,36 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 10 285,78 tis. 

Kč, čerpání na 39,71 % rozpočtu po změnách (29,36 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 121,58. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 2 825,14 tis. 

Kč.  

Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2018 činilo 8 460,09 tis. Kč, plnění na 32,66 %. 

Meziroční index 2018/2017 činil 63,59. 

Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2017 činilo 13 303,89 tis. Kč, plnění na 42,92 %. 

Meziroční index 2017/2016 činil 205,30. 

Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2016 činilo 6 480,09 tis. Kč, plnění na 47,82 %. 

Meziroční index 2016/2015 činil 88,88.  

Skutečné čerpání těchto výdajů v roce 2015 činilo 7 291,01 tis. Kč, plnění na 53,81 %. 

Meziroční index 2015/2014 činil 137,61.  

2.3.3 Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem z prostředků 

zahraničních programů 

Schválený rozpočet výdajů v roce 2019 dosahoval v tomto ukazateli výše 5 120 465,50 

tis. Kč, rozpočet po změnách činil taktéž 5 307 050,04 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven 

ve výši 7 825 184,74 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 6 220 336,45 tis. Kč, 

což odpovídá 117,21 % rozpočtu po změnách (79,49 % konečného rozpočtu). Meziroční index 

2019/2018 činil 92,76. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 2 065 603,70 tis. Kč.  

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem prostředků ze 

zahraničí byly čerpány v OP VVV 6 211 238,63 tis. Kč. V rámci KP EUROSTARS bylo 

poskytnuto příjemcům celkem 8 513,82 tis. Kč a 584,00 tis. Kč v rámci KP Horizont 2020. 

Skutečnost roku 2018 činila 6 705 835,81 tis. Kč, což odpovídá 166,90 % rozpočtu. Výdaje na 

výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány 
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v OP VVV 6 697 344,61 tis. Kč. V rámci KP EUROSTARS bylo poskytnuto příjemcům celkem 

7 907,20 tis. Kč a 584,00 tis. Kč v rámci KP Horizont 2020. 

Skutečnost roku 2017 činila 3 692 053,57 tis. Kč, což odpovídá 57,75 % rozpočtu. Výdaje na 

výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány 

v OP VVV 3 629 009,51 tis. Kč. V rámci finančního mechanizmu EHP/Norska bylo čerpáno 

51 764,24 tis. Kč a na KP EUROSTARS bylo poskytnuto příjemcům celkem 11 279,82 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2016 činila 2 629 199,95 tis. Kč, což odpovídá 77,47 % rozpočtu. Výdaje na 

výzkum, experimentální vývoj a inovace kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány 

v OP VaVpI ve výši 1 089 224,82 tis. Kč, v OP VK ve výši 1 234,57 tis. Kč a v OP VVV 

1 393 943,48 tis. Kč. V rámci finančního mechanizmu EHP/Norska bylo čerpáno 134 567,39 

tis. Kč a na KP EUROSTARS bylo poskytnuto příjemcům celkem 10 229,68 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2015 činila 9 679 027,40 tis. Kč, což odpovídá 137,89 % rozpočtu. Výdaje 

na výzkum a vývoj kryté příjmem prostředků ze zahraničí byly čerpány v OP VaVpI ve výši 

8 994 921,52 tis. Kč a v OP VK ve výši 566 301,30 tis. Kč. V rámci komunitárního programu 

EUROSTARS bylo čerpání prostředků krytých příjmem ze zahraničí realizováno ve výši 

4 911,00 tis. Kč, v rámci finančního mechanizmu EHP/Norska bylo čerpáno 112 893,58 tis. Kč. 

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 

2019 byl stanoven ve výši 276 266,94 tis. Kč (251 072,84 tis. Kč běžných výdajů a 25 194,10 

tis. Kč kapitálových výdajů). 

Rozpočet po změnách činil 275 716,94 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 

296 835,77 tis. Kč, skutečnost činila 283 345,36 tis. Kč (264 562,24 tis. Kč běžných výdajů 

a 18 783,11 tis. Kč kapitálových výdajů), plnění 102,77 % (95,46 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2019/2018 činil 95,08. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity ve 

výši 15 581,87 tis. Kč 

Finanční prostředky byly poskytnuty spolkům ve výši 206 114,49 tis. Kč (z toho 

18 783,11 tis. Kč na položce 6322), zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4 378,50 tis. 

Kč, podnikatelským subjektům 550,00 tis. Kč, krajům a obcím ve výši 49 829,62 tis. Kč, obecně 

prospěšným společnostem 5 520,53 tis. Kč, církvím a náboženským společnostem 290,14 tis. 

Kč, neziskovým a podobným organizacím 90,00 tis. Kč, veřejným výzkumným institucím ve 

výši 1 130,38 tis. Kč a veřejným vysokým školám ve výši 15 441,70 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 298 011,75 tis. Kč (266 705,30 tis. Kč běžných výdajů a 31 306,45 

tis. Kč kapitálových výdajů). Plnění rozpočtu činilo 106,34 % (97,80 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2018/2017 činil 110,33. 

Skutečnost roku 2017 činila 270 104,89 tis. Kč (247 101,68 tis. Kč běžných výdajů a 23 003,20 

tis. Kč kapitálových výdajů). Plnění rozpočtu činilo 96,13 % (94,64 % konečného rozpočtu) 

poskytnutých spolkům v rámci EDS/SMVS. Meziroční index 2017/2016 činil 105,76. 

Skutečnost roku 2016 činila 255 385,36 tis. Kč (231 296,23 tis. Kč běžných výdajů a 24 089,12 

tis. Kč kapitálových výdajů). Plnění rozpočtu činilo 110,80 % (97,81 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2016/2015 činil 113,68. 
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Skutečnost roku 2015 činila 224 649,74 tis. Kč (202 766,00 tis. Kč běžných výdajů a 21 883,73 

tis. Kč kapitálových výdajů). Plnění rozpočtu činilo 109,53 % (93,27 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2015/2014 činil 105,42. 

V oblasti mládeže byly prostředky státního rozpočtu využity k plnění úkolů, které 

vyplývají 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 (NNO), zpracované v souladu s Koncepcí státní politiky v oblasti dětí a mládeže, 

sledují naplnění směrů působení státní politiky především v oblasti podpory činnosti 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 NNO 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 dotací. 

MŠMT vyhlášením těchto programů podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru 

v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalšími cíli programů je především 

podpora: 

• vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské 

základny jednotlivých NNO,  

• vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených 

pro neorganizované děti a mládež, 

• významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži, 

• odborné přípravy a vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží, 

• vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, 

• rozvoje dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, 

• výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech (např. participace, vzájemná 

tolerance, zdravý životní styl), 

• mezinárodní spolupráce dětí a mládeže,  

• mezikulturní dialog. 

V rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO podpořilo MŠMT 

dotací celkem 96 projektů NNO, na které bylo vyčleněno více než 180 mil. Kč. 

Prioritami vyhlášených programů pro NNO na rok 2019 byly 

1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou 

pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, 

přímého kontaktu s přírodou, výživy apod.;  

2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných 

volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů;  

3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže 

o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do 

veřejného prostoru;  

4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. 
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Podpora nadaných žáků základních a středních škol  

MŠMT byla v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání 2014–2020 v roce 2019 

zveřejněna výzva Podpora nadaných žáků základních a středních škol, jejímž prostřednictvím 

byli finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky 

základních a středních škol ve věkové kategorii 12 – 20 let.  

Cílem výzvy bylo posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní 

úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými 

druhy škol, které vedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků 

a podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání 

a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.  

Výzva prioritně podporovala organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, 

badatelských aktivit, odborných projektů, soustředění apod., kteří zajišťovali zejména nové 

netradiční formy vzdělávacích aktivit nadaných žáků. V tomto programu mohl být příjemcem 

dotace vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní nezisková organizace nebo středisko 

volného času. Dotační program umožňoval podporovat projekty subjektům, které mohly 

významným způsobem podpořit nadané žáky. 

Prostřednictvím této výzvy MŠMT vyplatilo částku přesahující 14 mil. Kč. 

Výzva Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže  

Finanční prostředky ve výši 7 mil. Kč byly poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni 

na Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Tandem realizuje česko-

německou spolupráci v oblasti politiky mládeže, včetně zajištění síťování dotčených aktérů, 

podpory jazykové animace, výměn mládeže a metodického vedení pracovníků s dětmi 

a mládeží více než 20 let. MŠMT přispívá na provoz Tandemu, finanční prostředky na projekty 

si Tandem zajišťuje z jiných zdrojů, včetně ESF. 

Výzva Podpora mládeže na krajské úrovni 

V roce 2019 byla už 4. rokem zveřejněna výzva Podpora mládeže na krajské úrovni, 

která je založena na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí 

a mládeže. Tato výzva je zaměřena na podporu práce s dětmi a mládeží na krajské úrovni a je 

jedním z prostředků, jak pokrýt oblasti a podpořit organizace, které jinak nemají možnost vedle 

organizací s nadregionální nebo celostátní působností uspět. Program byl určen pouze krajům, 

které následně vyhlásily a realizovaly jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených 

v programu.  

Investiční prostředky byly poskytnuty z programu EDS/SMVS 133 710 Rozvoj 

materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 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 patřil spolek 

Junák – český skaut, Pionýr, z.s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Česká rada dětí 

a mládeže. 

K významným akcím, které byly v rámci podpory činnosti mládeže podpořeny 

prostřednictvím finančních prostředků MŠMT v roce 2019 patřil projekt České rady dětí 

a mládeže (ČRDM) 72 hodin. V roce 2019 proběhl již 8. ročník tohoto projektu. Jedná se o tři 
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dny dobrovolnických aktivit po celé ČR. V roce 2019 se zapojilo téměř 30 000 dobrovolníků. 

I v roce 2019 se podařilo zachovat mezinárodní přesah projektu.  

Pokračoval rovněž program Mladých delegátů do OSN, který uskutečňuje ČRDM za 

podpory a ve spolupráci s MŠMT a Ministerstvem zahraničí. Dva mladí delegáti se zúčastnili 

Fóra mládeže Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) a Komise OSN pro sociální rozvoj 

v New Yorku na přelomu ledna a února, Komise pro postavení žen v New Yorku v březnu a na 

výjezdním zasedání ECOSOC v Praze, rovněž v březnu. 

Finanční prostředky v oblasti soutěží, přehlídek a podpory nadání byly v roce 2019 

uvolněny na základě výsledků výzev a rozvojových programů. 

Cílem rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 

pro rok 2019 bylo podpořit a motivovat odborný růst talentovaných žáků formou porovnávání 

vědomostí a zručnosti v soutěžích a přehlídkách. 

Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním 

roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018, na který byla vyčleněna a úspěšným školám 

přidělena dotace ve výši téměř 24 mil. Kč, měl za cíl zvyšování kvality a rozšiřování péče 

o talentované žáky středních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků 

v soutěžích na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni, a to různého zaměření (jazykové, 

odborné i umělecké). V roce 2019 získalo bodové hodnocení v tomto programu celkem 431 

škol.  

 

Program Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků 

v soutěžích ve školním roce 2018/2019 má podobnou charakteristiku jako program předchozí, 

je ale směřován na žáky základních škol (a žáky odpovídajícího věku z víceletých gymnázií). 

Na program bylo pro rok 2019 příjemcům přiděleno více než 6 mil. Kč. 

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 2018/2019 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 2019 se uskutečnilo 116 ústředních kol soutěží vyhlašovaných MŠMT, kterých 

se zúčastnilo cca 7 232 žáků. Dále bylo podpořeno 4 421 okresních a krajských kol soutěží 

vyhlášených MŠMT, kterých se zúčastnilo cca 1 791 tis. žáků. 

Z prostředků byla rovněž zajištěna účast 17 týmů na mezinárodních olympiádách. 

Na těchto soutěžích získali členové týmů celkem 45 medailí. 

Prostředky na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží a soutěže byly rovněž 

uvolněny ze závazného ukazatele Všeobecná sportovní činnost – školní sport, viz. kap. 2.5.2. 

2.5 Podpora činnosti v oblasti sportu  

Na výdajový blok „Podpora činnosti v oblasti sportu“ bylo ve schváleném rozpočtu na 

rok 2019 vyčleněno 7 000 000,00 tis. Kč, v tom schválený rozpočet výdajového okruhu 

Sportovní reprezentace činil 2 401 101,60 tis. Kč a výdajového okruhu Všeobecná sportovní 
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činnost činil 4 598 898,40 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 552 000,00 tis. Kč, konečný 

rozpočet byl stanoven ve výši 7 175 417,63 tis. Kč, skutečnost činila 6 363 520,75 tis. Kč, 

plnění 97,12 % (88,69 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činí 115,30. 

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 429 327,00 tis. Kč.  

Skutečné čerpání v roce 2018 činilo 5 519 010,81 tis. Kč, plnění 103,87 %. Meziroční index 

2018/2017 činil 129,76. 

Skutečné čerpání v roce 2017 činilo 4 253 128,75 tis. Kč, plnění 83,83 %. Meziroční index 

2017/2016 činil 123,30. 

Skutečné čerpání v roce 2016 činilo 3 449 326,90 tis. Kč, plnění 100,08 %. Meziroční index 

2016/2015 činil 125,28. 

Skutečné čerpání v roce 2015 činilo 2 753 338,21 tis. Kč, plnění 99,73 %. Meziroční index 

2015/2014 činil 88,36. 

2.5.1 Sportovní reprezentace včetně programů EDS/SMVS 

Schválený rozpočet na rok 2019 byl stanoven ve výši 2 401 101,60 tis. Kč, rozpočet 

po změnách činil 2 208 991,44 tis. Kč, konečný rozpočet byl stanoven ve výši 2 630 247,12 

tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 2 186 293,30 tis. Kč (v tom běžných výdajů 

2 021 341,96 tis. Kč, kapitálových výdajů v rámci EDS/SMVS 164 951,34 tis. Kč), plnění na 

98,97 % (83,12 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 148,96. Z nároků 

z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 227 165,05 tis. Kč. Výrazný nárůst výdajů byl 

zapříčiněn zejména navýšením financování v rámci programu TALENT a v rámci programu 

133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024. 

Ve schváleném rozpočtu byly rovněž rozpočtovány finanční prostředky pro 

Antidopingový výbor a Vysokoškolské sportovní centrum. 

Skutečnost roku 2018 činila 1 467 660,76 tis. Kč, plnění 85,44 %. V rámci výdajů byly použity 

u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 180,00 tis. Kč (účelový dar) a pojistné 

plnění 289,82 tis. Kč. Meziroční index 2018/2017 činil 109,34. 

Skutečnost roku 2017 činila 1 342 321,32 tis. Kč, plnění 99,19 %. V rámci výdajů byly použity 

u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 160,00 tis. Kč (účelový dar) a pojistné 

plnění 90,77 tis. Kč. Meziroční index 2017/2016 činil 160,55. 

Skutečnost roku 2016 činila 836 063,90 tis. Kč, plnění 95,19 %. V rámci výdajů byly použity 

u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 225,00 tis. Kč (účelový dar) a pojistné 

plnění 438,94 tis. Kč. Meziroční index 2016/2015 činil 11,57. 

Skutečnost roku 2015 činila 749 396,07 tis. Kč, plnění 100,05 %. V rámci výdajů byly použity 

u OSS VSC finanční prostředky rezervního fondu ve výši 290,00 tis. Kč (účelový dar). Meziroční 

index 2015/2014 činil 93,07. 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 333 byly rozpočtovány výdaje v členění: 

• podpora státní sportovní reprezentace 2 191 270,90 tis. Kč;  

• podpora zabezpečení činnosti resortního sportovního centra VSC (191 036,32 tis. 

Kč) a ADV ČR (18 794,38 tis. Kč).  

Z prostředků na sportovní reprezentaci byly v roce 2019 financovány (skutečnost):  

• OSS Vysokoškolské sportovní centrum ve výši 211 064,65 tis. Kč (stať 1.3.1.2), 

• PO Antidopingový výbor České republiky ve výši 18 794,38 tis. Kč, 
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• spolky ve výši 1 956 394,27 tis. Kč, 

• ocenění sportovců dle Nařízení vlády č. 313/2010 ve výši 40,00 tis. Kč. 

Spolky  

Schválený rozpočet neinvestičních transferů spolkům na rok 2019 činil 1 741 270,90 tis. 

Kč, rozpočet po změnách činil 1 980 220,74 tis. Kč, konečný rozpočet dosahoval výše 

2 055 220,74 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo výše 1 811 153,31 tis. Kč, plnění 91,46 % 

(88,12 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 144,31. Nárůst výdajů je 

zapříčiněn nárůstem výdajů v programu TALENT a v programu 133 520 Hlavní směry rozvoje 

sportovní infrastruktury České republiky 2017–2024. Nově byla rovněž vyhlášena výzva na 

podporu významných sportovních akcí. 

Skutečnost roku 2018 činila 1 255 060,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění 107,72 %, meziroční 

index 2018/2017 činil 105,86. 

Skutečnost roku 2017 činila 1 185 599,70 tis. Kč běžných výdajů, plnění 99,38 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 168,10. 

Skutečnost roku 2016 činila 705 300,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění 100,00 %, meziroční 

index 2016/2015 činil 112,63. 

Skutečnost roku 2015 činila 626 207,20 tis. Kč běžných výdajů, plnění 100,00 %, meziroční 

index 2015/2014 činil 91,14. 

Financování probíhá v rámci výzev:  

• REPRE 

Cílem této výzvy je zajistit kvalitní podmínky pro přípravu reprezentantů České 

republiky, zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost státní reprezentace České republiky, 

včetně podpory úspěchů sportovní reprezentace na mezinárodních soutěžích a šíření dobrého 

jména České republiky. Pomocí Výzvy REPRE je zajištěna finanční podpora spolků 

(sportovních svazů), které zajišťují přípravu reprezentantů České republiky, a vytvoření 

stabilních podmínek pro financování přípravy a účasti české reprezentace na vrcholných 

mezinárodních soutěžích. Jedná se zejména o Olympijské hry, Evropský olympijský festival 

mládeže, Olympijské hry mládeže, mistrovství světa, Světové hry, Mistrovství Evropy, světové 

poháry, světové ligy a obdobné soutěže, mezinárodní soutěže pod patronací Mezinárodního 

olympijského výboru a Evropských olympijských výborů a odpovídající kvalifikační 

mezinárodní soutěže. Podpora je realizována prostřednictvím vybraných sportovních svazů, 

které jsou garantem sportovní reprezentace v daném sportovním odvětví, a spolku, který 

zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí a zabezpečuje reprezentaci 

České republiky na olympijských hrách a na dalších sportovních soutěžích organizovaných ve 

více sportovních odvětví pod patronací MOV. Finanční prostředky na sportovní reprezentaci 

České republiky nad rámec výzvy REPRE byly vynaloženy v rámci podpory Českého 

olympijského výboru, a to dotací ve výši 50 000,00 tis. Kč právě na zajištění státní sportovní 

reprezentace na mezinárodních multisportovních hrách pod patronací MOV apod. 

Skutečné čerpání prostředků v rámci výzvy v roce 2019 činilo 681 038,87 tis. Kč 

a podpořeno bylo 97 organizací (např. ČSLH byla poskytnuta dotace ve výši 

68 490,00 tis. Kč) 

• TALENT 

Cílem této výzvy je zajistit kvalitní podmínky pro přípravu talentovaných sportovců ve 

věkové kategorii 6 – 23 let prostřednictvím sportovních svazů a dále tak zkvalitňovat přípravu 
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reprezentantů České republiky a zvyšovat mezinárodní konkurenceschopnost státní 

reprezentace České republiky. Pomocí Výzvy TALENT je zajištěna finanční podpora spolků 

(sportovních svazů), které zajišťují rozvoj sportovně talentované mládeže dle vlastního systému 

a struktury, které zohledňují věkový a výkonnostní růst sportovců. Podpora přípravy sportovně 

talentované mládeže ve spolcích je zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, 

výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, na testování 

sportovců, kontrolní sportovní srazy, sportovní materiál a na mzdy trenérů.  

Skutečné čerpání prostředků v rámci výzvy v roce 2019 činilo 832 658,11 tis. Kč 

a podpořeno bylo 80 organizací (např. FAČR byla poskytnuta dotace ve výši 

210 650,00 tis. Kč). 

• VSA – Významné sportovní akce 

Cílem této výzvy je vytvářet podmínky k pořádání a propagaci sportovních akcí 

s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní 

konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky a zároveň propagace 

České republiky včetně jednotlivých regionů. Pomocí výzvy je zajištěna finanční podpora 

spolků, které pořádají významné sportovní akce na území České republiky a vytvoření 

stabilních podmínek pro financování projektů. 

Skutečné čerpání prostředků v rámci výzvy v roce 2019 činilo 217 278,00 tis. Kč 

a bylo podpořeno 78 akcí. Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce s českou účastí patří: 

• MS v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let 12 070,00 tis. Kč 

• FIS SP v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně 15 000,00 tis. Kč 

• Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2019 12 600,00 tis. Kč 

• FED CUP a DAVIS CUP v tenise 6 700,00 tis. Kč 

 

• Sportovní reprezentace ZPS (SBB Sportování bez bariér – blíže viz kapitola 2.5.2): 

podpora sportovních projektů zacílených na zvýšení kvality a stabilizace sportovního 

prostředí výkonnostních a vrcholových zdravotně postižených sportovců (např. Českému 

svazu neslyšících byla poskytnuta dotace ve výši 7 206,93 tis. Kč). Skutečné čerpání 

prostředků v rámci výzvy v roce 2019 činilo 30 178, 33 tis. Kč.  

 

• ORGANIZACE SPORTU 

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Olympijské a paralympijské hnutí byla částečně 

hrazena z ukazatele sportovní reprezentace, a to v oblasti zabezpečení sportovní reprezentace 

České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru. Skutečné 

čerpání prostředků činilo 50 000,00 tis. Kč. 

Prostředky programů EDS/SMVS 

V rámci sportovní reprezentace byly v programu 133 520 mimo jiné financovány tři 

projekty, a to: 

• Český atletický svaz – Pořízení vybavení pro atletické disciplíny  8 000,00 tis. Kč 

• Český svaz biatlonu – Investice ČSB 2019  8 000,00 tis. Kč 

• Český veslařský svaz –Veslařské lodě, katamarán, chladící bazén  8 000,00 tis. Kč 

 

Celkem byly v rámci programu využity prostředky v souhrnné výši 164 951,34 tis. Kč. 
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2.5.2 Všeobecná sportovní činnost včetně programů EDS/SMVS 

Schválený rozpočet roku 2019 výdajového okruhu Všeobecná sportovní činnost 

včetně programů EDS/SMVS činil 4 598 898,40 tis. Kč, upravený rozpočet činil 

4 343 008,56 tis. Kč, konečný rozpočet činil 4 545 170,51 tis. Kč, skutečnost byla vykázána 

ve výši 4 177 227,45 tis. Kč, v tom všeobecná sportovní činnost 2 898 505,39 tis. Kč 

a programy EDS/SMVS ve výši 1 278 722,05 tis. Kč, plnění na 96,18 % (91,90 % konečného 

rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 103,11. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo 

čerpáno 202 161,95 tis. Kč.  

Všeobecná sportovní činnost  

Schválený rozpočet běžných výdajů činil 3 048 898,40 tis. Kč, rozpočet po změnách 

dosahoval výše 2 806 308,56 tis. Kč, konečný rozpočet činil 2 943 203,85 tis. Kč, skutečnost 

byla vykázána ve výši 2 898 505,39 tis. Kč, plnění 103,29 % (98,48 % konečného rozpočtu).  

V roce 2018 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením 

a na tělovýchovnou činnost 2 931 225,65 tis. Kč, plnění 93,25 %.  

V roce 2017 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením 

a na tělovýchovnou činnost 2 824 409,57 tis. Kč, plnění 97,19 %.  

V roce 2016 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením 

a na tělovýchovnou činnost 1 803 504,78 tis. Kč, plnění 103,50 %.  

V roce 2015 činilo skutečné čerpání běžných výdajů na dotace občanským sdružením 

a na tělovýchovnou činnost 1 484 202,85 tis. Kč, plnění 99,09 %.  

Dotace všeobecné sportovní činnosti jsou zaměřeny zejména 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 na podporu sportovní činnosti NNO, zejména se zaměřením na organizaci 

sportu, 

• pravidelnou mimoškolní sportovní činnost žáků a studentů školních a univerzitních 

sportovních klubů, 

• podporu činnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů, výstroje a výzbroje 

sportující mládeže, podporu personálního zabezpečení práce s trenéry, zabezpečení 

provozu a údržby sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu.  

Dotace spolkům mimo státní sportovní reprezentaci je zaměřena na podporu všeobecné 

sportovní činnosti v rámci vyhlášených výzev: 

• SBB – Sportování bez bariér 

Výzvy jsou součástí komplexního požadavku státu, zastupovaného MŠMT, vytvářet 

podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, 

vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce 

prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků. Podpora pomocí výzev SBB je 

zaměřena především na realizaci sportovních projektů určených zdravotně postiženým 
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sportovcům (dále jen „ZPS“) a zacílených na zvyšování kvality sportovního prostředí určeného 

pro sportovce, sportovkyně, trenéry a jednotlivé spolky, které působí v oblasti sportu ZPS. 

Program obsahuje následující oblasti podpory: 

1. Sportovní reprezentace ZPS – součástí ukazatele sportovní reprezentace – viz výše. 

2. Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh zdravotního 

postižení sportovců: Podpora projektů zacílených na zvyšování a stabilizaci 

sportovního prostředí sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh 

zdravotního postižení sportovců působících na základě mezinárodní autority (např. 

Českému svazu tělesně postižených byla poskytnuta dotace ve výši 3 671,00 tis. Kč). 

3. Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS: Podpora projektů zacílená 

na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí regionálních spolků 

působících v oblasti sportu ZPS (např. Českému hnutí speciálních olympiád byla 

poskytnuta dotace ve výši 4 569,00 tis. Kč). 

4. Významné a další sportovní akce: Podpora významných a dalších sportovních akcí 

dle následujících priorit: 

• Podpora mistrovství světa u juniorů a seniorů. Sporty, které jsou na programu 

Paralympijských her, Deaflympijských her, Global Games, včetně zabezpečení 

akce Special Games a akce realizované prostřednictvím Českého paralympijského 

výboru (např. Českému svazu mentálně postižených sportovců byla poskytnuta 

dotace na INAS Global Games v Austrálii ve výši 3 758,00 tis. Kč). 

• Ostatní soutěže jako jsou mistrovství Evropy, světové a evropské poháry, 

mezinárodní závody, otevřená mistrovství republiky apod. (např. Českému svazu 

zrakově postižených sportovců byla poskytnuta dotace na CBSF Goalball Cup ve 

výši 511,00 tis. Kč). 

• MŮJ KLUB 

Cílem této výzvy je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a vytvářet podmínky 

pro jejich pohybové aktivity bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického 

a sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce prostřednictvím sportovních 

organizací, zapsaných spolků. 

Podpora pomocí Výzvy MŮJ KLUB je zaměřena na projekty, jejichž obsahem je 

především pravidelná a dlouhodobá činnost určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže, 

podpora činností a aktivit mladých sportovců a trenérů, které napomáhají rozvoji, rozšiřování 

a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, a údržbu a provoz sportovních zařízení 

jednotlivých spolků. 

Plánovaná alokace finančních prostředků činila 1 500 000,00 tis. Kč. Skutečné čerpání 

prostředků v rámci výzvy činilo 1 280 398,43 tis. Kč a podpořeno bylo 5 526 spolků. 

• ORGANIZACE SPORTU 2019 

Hlavním cílem výzev je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez 

rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro 

organizované a neorganizované sportovce, prostřednictvím sportovních organizací; podpora 

pomocí výzev je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé aktivity, které napomáhají 

rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování sportovní činnosti zajišťované prostřednictvím 

jednotlivých sportovních organizací. 
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Výzvy jsou členěny dle oblasti podpory: 

o Podpora školního a univerzitního sportu (např. České asociaci univerzitního sportu byla 

poskytnuta dotace ve výši 37 000,00 tis. Kč); 

o Podpora organizace sportu na úrovni sportovních svazů (např. Českému olympijskému 

výboru byla poskytnuta dotace ve výši 55 000,00 tis. Kč); 

o Podpora organizace sportu na úrovni zastřešujících organizací (např. České unii sportu byla 

poskytnuta dotace ve výši 65 000,00 tis. Kč); 

o Podpora sportu pro všechny (např. České obci sokolské byla poskytnuta dotace ve výši 

67 441,00 tis. Kč). 

Podpořeno bylo celkem 126 organizací. 

Součástí závazného ukazatele Všeobecná sportovní činnost je i ukazatel Všeobecná 

sportovní činnost – školní sport. Výše finančních prostředků, které byly v rámci tohoto 

ukazatel poskytnuty spolkům a územně samosprávným celkům, činila 133 446,72 tis. Kč. 

Jednalo se o projekty Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017–

2020, projekty v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“. Finanční prostředky 

byly mj. použity na podporu konání Olympiády dětí a mládeže a podporu dalších sportovních 

soutěží. 

Programy EDS/SMVS 

V rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017–

2024 byly v roce 2019 financovány tyto projekty: 

• Louny – Výstavba Městské plavecké haly 40 000,00 tis. Kč 

• Nové Město na Moravě-Sportovní hala s lezeckou stěnou 34 192,40 tis. Kč 

• TJ Malé Hoštice – Novostavba víceúčelové haly 30 000,00 tis. Kč 

 

Schválený rozpočet kapitálových výdajů programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017–2024 činil 1 533 500,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 

dosahoval výše 1 536 700,00 tis. Kč, konečný rozpočet činil 1 601 966,67 tis. Kč, skutečné 

čerpání bylo vykázáno ve výši 1 278 722,05 tis. Kč, plnění 83,21 % (79,82 % konečného 

rozpočtu).  

Schválený rozpočet podprogramu 133 622 Rozšíření strategické průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – 

Sportovní infrastruktura byl stanoven ve výši 16 500,00 tis. Kč, upravený rozpočet činil 

stejně jako rozpočet konečný 0,00 tis. Kč. Z projektu nebylo čerpáno. Blíže k programu 

v kapitole 1.3.3. 

 

2.6 Zahraniční rozvojová spolupráce 

Usnesením vlády č. 435 z 26. června 2018 byl schválen Plán zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR na rok 2019 s výhledem financování do roku 2021. Finanční prostředky určené 

na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2019 byly v souladu s tímto 

usnesením zahrnuty do schváleného rozpočtu kapitoly 333 MŠMT ve výši 125 500,00 tis. Kč. 

Rozpočet po změnách činil 130 500,00 tis. Kč a konečný rozpočet činil rovněž 

130 500,00 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 122 051,56 tis. Kč, což představuje 93,53 % 

rozpočtu. Meziroční index 2019/2018 činil 113,11.  
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Prostředky ve výši 114 969,86 tis. Kč byly poskytnuty veřejným vysokým školám 

k finančnímu zabezpečení studia (v českém i anglickém jazyce) studentů z rozvojových zemí 

v České republice na základě usnesení vlády České republiky č. 301 ze dne 25. dubna 2012. 

Částka 474,20 tis. Kč byla uhrazena Univerzitě Karlově za zajištění tranzitu studentů. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-6678/2019/1402 ze dne 19.3.2019 došlo k navýšení 

prostředků MŠMT o 1 000,00 tis. Kč. Prostředky byly určeny na úhradu školného vybraných 

nigerijských studentů. Finanční prostředky byly v plné výši poskytnuty Univerzitě Karlově. 

K finančnímu zabezpečení nigerijských studentů na základě usnesení vlády č. 755 ze dne 

24.8.2016 tak byly v roce 2019 poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 2 227,50 tis. Kč. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-14176/2019-1402 ze dne 19.6.2019 byl navýšen 

rozpočet výdajů MŠMT o 4 000,00 tis. Kč. Částka byla převedena Národnímu institutu pro 

další vzdělávání na projekty globálního rozvojového vzdělávání. V oblasti implementace 

globálního rozvojového vzdělávání pokračovalo NIDV v zajišťování metodické podpory, 

dalšího vzdělávání a organizování studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky 

základních a střední škol a vyšších odborných škol. Tyto činnosti vedou k zatraktivnění tématu 

globálního rozvojového vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky a ke zvýšení 

kompetencí pedagogických pracovníků pro integraci globálního rozvojového vzdělávání do 

výuky. V roce 2019 se uskutečnilo cest 6, a to do Holandska, Francie, Portugalska (2x), Finska 

a Polska.  

Částka ve výši 380,00 tis. Kč byla poskytnuta Domu zahraniční spolupráce 

k finančnímu zabezpečení zavedení elektronického podávání přihlášek a zajištění provozu 

a rozvoje databáze vládních stipendistů v roce 2019 (úhrada vývojářských, konzultačních, 

programátorských a dalších operací při tvorbě registru přihlášek).  

Skutečnost roku 2018 činila 107 902,00 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 91,86 % 

rozpočtu. Meziroční index 2018/2017 činil 93,60.  

Skutečnost roku 2017 činila 115 277,52 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 100,06 % 

rozpočtu. Meziroční index 2017/2016 činil 104,93.  

Skutečnost roku 2016 činila 109 860,05 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 99,20 % 

rozpočtu. Meziroční index 2012/2011 činil 90,89.  

Skutečnost roku 2015 činila 100 000,07 tis. Kč běžných výdajů, což představuje 90,91 % 

rozpočtu. Meziroční index 2015/2014 činil 103,26. 

2.7 Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí  

V rámci pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 

2016 až 2020 schváleném usnesením vlády České republiky č. 348 ze dne 13. května 2015 

byly v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 588 ze dne 19. září 2018 ve 

schváleném rozpočtu k tomuto účelu v kapitole 333 MŠMT vyčleněny finanční prostředky ve 

výši 51 275,07 tis. Kč, upravený rozpočet činil 51 770,53 tis. Kč, Konečný rozpočet činil 

58 213,82 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána rovněž ve výši 58 213,82 tis. Kč, což odpovídá 

112,45 % rozpočtu po změnách (100,00 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 

činil 104,46. 

Skutečnost roku 2018 činila 55 728,07 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 99,96 %. Meziroční 

index 2014/2013 činil 99,21. 

Skutečnost roku 2017 činila 48 954,00 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 100,00 %. Meziroční 

index 2017/2016 činil 103,23. 
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Skutečnost roku 2016 činila 47 424,12 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 99,94 %. Meziroční 

index 2016/2015 činil 126,73. 

Skutečnost roku 2015 činila 37 422,50 tis. Kč běžných výdajů, plnění na 99,92 %. Meziroční 

index 2015/2014 činil 99,95. 

V rámci podpory českého kulturního dědictví byly v roce 2019 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". Aktuálně je otevřeno 

ve 24 zemích celkem 35 lektorátů a ke krajanským komunitám do zahraničí je vysláno 

celkem 15 učitelů, a sice do Evropy, Jižní i Severní Ameriky a Austrálie/Nového Zélandu. 

Čerpáno bylo celkem 50 315,90 tis. Kč. 

• Úhrada jazykových a metodických kurzů češtiny pro krajany, které byly realizovány 

Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, čerpáno 3 234,82 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 2 505,90 tis. Kč. Podpořeno bylo celkem 40 krajanských 

spolků v nejrůznějších zemích od Nového Zélandu, přes Německo, Itálii, Velkou Británii 

až po USA či Kanadu. 

• Studium krajanů na veřejných vysokých školách v ČR (Masarykova a Karlova 

univerzita), čerpáno 2 157,20 tis. Kč.  

2.8 Program protidrogové politiky 

Schválený rozpočet na rok 2019 byl stanoven ve výši 12 197,00 tis. Kč, stejně tak 

rozpočet po změnách. Konečný rozpočet činil 19 371,80 tis. Kč, skutečnost činila 19 011,70 

tis. Kč, plnění 155,87 % rozpočtu po změnách (98,14 % konečného rozpočtu), meziroční index 

2019/2018 činil 158,66. Z nároku z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 7 121,77 tis. Kč.  

Na kraje byly v roce 2019 převedeny finanční prostředky ve výši 975,75 tis. Kč. 

Veřejným vysokým školám byla poskytnuta dotace ve výši 538,35 tis. Kč, obecně prospěšným 

společnostem 10 440,64 tis. Kč, spolkům byla poskytnuta dotace ve výši 6 724,96 tis. Kč 

a podnikatelským subjektům 332,00 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2018 činila 11 982,62 tis. Kč, plnění 98,24 %, meziroční index 2018/2017 

činil 99,37. 

Skutečnost roku 2017 činila 12 058,40 tis. Kč, plnění 99,98 %, meziroční index 2017/2016 

činil 100,80. 

Skutečnost roku 2016 činila 11 963,18 tis. Kč, plnění 99,86 %, meziroční index 2016/2015 

činil 102,66. 

Skutečnost roku 2015 činila 11 653,94 tis. Kč, plnění 95,56 %, meziroční index 2015/2014 

činil 96,28. 

Na rok 2019 byla vyhlášena v souladu s Národní strategií protidrogové politiky, 

s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky, se Strategií prevence 

kriminality a Akčním plánem prevence kriminality a v souladu s Národní strategií primární 
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prevence rizikového chování dětí a mládeže Výzva na realizaci aktivit v oblasti primární 

prevence rizikového chování, která zabezpečuje podporu projektů zaměřených na primární 

prevenci rizikového chování ve školním prostředí. Podporovány byly dvě oblasti, které jsou 

vzájemně úzce propojeny a disponují totožnou cílovou skupinou a účelem pro poskytnutí 

dotace: 

• Oblast protidrogové politiky  

• Oblast sociální prevence a prevence kriminality 

Cílovou skupinou podpory byly právnické osoby vykonávající činnost škol a školských 

zařízení, nestátní neziskové organizace, církevním organizacím, jiné právnické osoby, jejichž 

hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzickým osobám, které 

takové služby poskytují a kraje.  

Účelem bylo podporovat efektivní aktivity vedoucích ke snižování rizika vzniku 

rizikového chování ve školním prostředí prostřednictvím navyšování kompetencí dětí, žáků  

a studentů, dále pak pedagogů a rodičů pomocí smysluplných dlouhodobých aktivit směřujících 

k budování pozitivní hodnotové orientace a pozitivních životních návyků.  

Podpořeny byly individuální projekty primární prevence všech typů rizikového chování 

zaměřené na děti a mládež, které se dále dělí na primární prevenci všeobecnou, selektivní  

a indikovanou, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací  

a vzdělávání odborné či laické veřejnosti – konference, internetové stránky, odborné časopisy  

a na projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, např. výzkumy, sběr dat. 

Dále byly podpořeny krajské projekty, které zabezpečovaly vzdělávání, metodické 

vedení, předávání odborných informací, evaluaci a úpravy dokumentů ve školním prostředí  

v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Zejména se jednalo o podporu 

pedagogických pracovníků v získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které se projeví ve 

schopnostech aplikace pedagogiky, psychologie, adiktologie a dalších oborů včetně 

implementace výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování do praxe primární 

prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních.  

V rámci dotačního řízení bylo podáno celkem 102 žádostí, doporučeno k realizaci bylo 

celkem 73 projektů. Projekty byly vybrány v rámci tohoto řízení jak pro program protidrogové 

politiky, tak pro program sociální prevence a prevence kriminality. Témata v rámci 

protidrogové politiky řešilo 40 projektů. 

2.9 Program sociální prevence a prevence kriminality  

Schválený rozpočet na rok 2019 byl stanoven ve výši 8 132,00 tis. Kč, rozpočet po 

změnách a konečný rozpočet činil rovněž 8 132,00 tis. Kč. Skutečnost činila 7 771,72 tis. 

Kč, plnění rozpočtu činilo 95,57 %, meziroční index 2019/2018 činil 95,74.  

Na kraje a obce byly v roce 2019 převedeny finanční prostředky ve výši 4 124,86 tis. 

Kč, spolkům 2 335,74 tis. Kč, vysokým školám 258,00 tis. Kč a církevním organizacím 

1 053,11 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 8 117,29 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 99,82 %, meziroční index 

2018/2017 činil 45,92. 

Skutečnost roku 2017 činila 17 675,87 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 221,81 %, meziroční 

index 2017/2016 činil 220,71. 

Skutečnost roku 2016 činila 8 008,75 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 100,22 %, meziroční index 

2016/2015 činil 99,25. 
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Skutečnost roku 2015 činila 8 068,96 tis. Kč, plnění rozpočtu činilo 99,20 %, meziroční index 

2015/2014 činil 99,38. 

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). Do oblasti sociální 

prevence a prevence kriminality směřovalo 33 podpořených projektů. 

2.10 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie   

V této kapitole jsou zahrnuty prostředky na operační programy: 

• Výzkum, vývoj a vzdělávání 

• Zaměstnanost 

• Integrovaný regionální operační program 

Mimo operační programy jsou dále uvedeny i finanční prostředky na Komunitární 

programy EUROSTARS, Erasmus + a Horizont 2020.  

Tabulka č.  26 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP 
v tis. Kč 

 

2.10.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým 

programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci 

je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních 

fondů Evropské unie (EU). 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:  

Schválený 

rozpočet 2019

Rozpočet po 

změnách 2019

Konečný rozpočet 

2019

Skutečnost 

2019

Plnění

v  %  

Plnění 

v  %  KR

Výdaje celkem 12 666 484,71 17 794 861,38 23 156 147,85 19 674 982,06 110,57 84,97

v tom: ze státního rozpočtu 2 607 997,96 2 577 589,39 4 157 052,43 3 254 252,84 126,25 78,28

kryté příjmem z prostředků EU 10 058 486,74 15 217 271,99 18 999 095,42 16 420 729,22 107,91 86,43

IROP 198 010,98 38 350,80 38 843,17 0,00 0,00 0,00

v tom: ze státního rozpočtu 37 899,30 7 340,29 7 434,53 0,00 0,00 0,00

kryté příjmem z prostředků EU 160 111,68 31 010,51 31 408,64 0,00 0,00 0,00

OP Z 107 282,53 55 224,08 58 862,27 42 873,89 77,64 72,84

v tom : ze státního rozpočtu 19 372,96 11 105,01 12 265,55 8 500,48 76,55 69,30

kryté příjmem z prostředků EU 87 909,57 44 119,07 46 596,72 34 373,40 77,91 73,77

OP VVV 12 307 126,90 17 647 222,20 22 960 611,77 19 593 354,89 111,03 85,33

v tom: ze státního rozpočtu 2 507 126,90 2 515 545,29 4 061 539,79 3 216 096,89 127,85 79,18

kryté příjmem z prostředků EU 9 800 000,00 15 131 676,91 18 899 071,98 16 377 258,00 108,23 86,66

Komunitární programy 54 064,30 54 064,30 97 830,64 38 753,29 71,68 39,61

v tom: ze státního rozpočtu 43 598,80 43 598,80 75 812,56 29 655,47 68,02 39,12

kryté příjmem z prostředků EU 10 465,50 10 465,50 22 018,08 9 097,82 86,93 41,32

v tom jednotlivé programy:
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• podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, 

propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke 

vzdělávání; 

• snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu 

jejich života i na jejich úspěch na trhu práce; 

• zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální 

soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj 

podnikatelských schopností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako 

navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků 

problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších 

specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšení 

kvality lidských zdrojů a propojování výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem 

inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem 

ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání 

špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací 

a konkurenční výhody českých firem. 

Věcné prioritní osy OP VVV  

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. V této 

prioritní ose bylo v roce 2019 vyplaceno celkem 6 552 551,38 tis. Kč, v tom ze státního 

rozpočtu 1 143 450,90 tis. Kč a kryto příjmem z EU 5 409 100,47 tis. Kč. Prostředky byly 

vyplaceny zejména na projekty s činnostmi zaměřenými na dobudování a doplnění 

výzkumných zařízení pro strategicky významné infrastruktury vědy a výzkumu. Dále na rozvoj 

kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění kvalitního technického personálu a získávání 

špičkových domácích i zahraničních 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. V prioritní ose 2 bylo v roce 2019 

vyplaceno celkem 4 470 199,66 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 610 374,00 tis. Kč a kryto 

příjmem z EU 3 859 825,66 tis. Kč. Prostředky byly vyplaceny zejména na projekty s činnostmi 

zaměřenými 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 této prioritní ose bylo v roce 

2019 vyplaceno celkem 8 114 744,67 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 376 310,73 tis. Kč 

a kryto příjmem z EU 6 738 433,94 tis. Kč. Realizované projekty se zaměřují na vzdělávání 

k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality 
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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. 

Prioritní osa 4: Technická pomoc – cílem této osy je zajistit efektivní administraci 

a tím přispět k účinnému využití alokovaných prostředků a dosažení strategických cílů 

programu. Druhým cílem je zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, která povede 

ke zlepšení povědomí široké veřejnosti o ESIF. V této prioritní ose bylo v roce 2019 vyplaceno 

celkem 455 859,18 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 85 961,26 tis. Kč a kryto příjmem z EU 

369 897,91 tis. Kč. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-4157/2019/1402 ze dne 26.2.2019 došlo 

k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů OP VVV v podílu EU mimo výzkum a vývoj ve výši 

3 707 302,42 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly plně použity na zazávazkování dle 

finančních plánů projektů na rok 2019 a následně i k jejich proplacení. 

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-4717/2019/1402 ze dne 26.2.2019 došlo k přesunu 

finančních prostředků v OP VVV z oblasti vědy a výzkumu do oblasti mimo vědy a výzkum 

v podílu EU ve výši 512 046,55 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly plně použity na 

zazávazkování dle finančních plánu projektů na rok 2019 a dále u nových projektů, na které 

bylo třeba vydat rozhodnutí.  

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-21731/2019/1402 ze dne 13.9.2019 došlo 

k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů OP VVV v podílu EU ve výši 1 451 482,83 tis. Kč. 

Tyto finanční prostředky byly použity na zazávazkování projektů z důvodu nutnosti vydání 

právních aktů. Zbylé prostředky, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, 

budou použity na zazávazkování a proplácení projektů v roce 2020.  

V roce 2019 činil schválený rozpočet 12 307 126,90 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 

2 507 126,90 tis. Kč, kryto příjmem z rozpočtu EU 9 800 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 

dosáhl výše 17 647 222,20 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 2 515 545,29 tis. Kč a kryto 

příjmem z EU 15 131 676,91 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 22 960 611,77 tis. Kč, v tom 

ze státního rozpočtu 4 061 539,79 tis. Kč a kryto příjmem z EU 18 899 071,98 tis. Kč. Skutečné 

čerpání bylo vykázáno ve výši 19 593 354,89 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 3 216 096,89 

tis. Kč a kryto příjmem z EU 16 377 258,00 tis. Kč. Čerpání rozpočtu na 111,03 % (85,33 % 

konečného rozpočtu), meziroční index 2019/2018 činil 95,49. Z nároků z nespotřebovaných 

výdajů bylo čerpáno celkem 4 605 447,19 tis. Kč (v tom ze státního rozpočtu 1 439 004,44 

tis. Kč a kryto příjmem z EU 3 166 442,75 tis. Kč). 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 20 519 810,08 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 

3 221 036,13 tis. Kč a kryto příjmem z EU 17 298 773,94 tis. Kč. Čerpání rozpočtu na 129,06 %, 

meziroční index 2018/2017 činil 210,02.  

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 9 770 510,09 tis. Kč, v tom 1 585 764,26 tis. Kč 

prostředky státního rozpočtu a 8 184 745,83 tis. Kč kryto příjmem z EU. Čerpání rozpočtu na 

89,18 %, meziroční index 2017/2016 činil 334,94. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 2 917 127,45 tis. Kč, v tom 415 900,25 tis. Kč 

prostředky státního rozpočtu a 2 501 227,20 tis. Kč kryto příjmem z EU. Čerpání rozpočtu na 

34,29 %, meziroční index 2016/2015 činil 11 626,00. 

Skutečnost roku 2015 byla vykázána ve výši 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 %. 
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2.10.2 Operační program Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost (OP Z) definuje priority pro podporu zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období  

2014 – 2020.  

Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají 

problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, 

zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních 

inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

V roce 2019 byl schválený rozpočet stanoven ve výši 107 282,53 tis. Kč, rozpočet po 

změnách činil 55 224,08 tis. Kč (v tom SR podíl 11 105,01 tis. Kč a EU podíl 44 119,07 tis. 

Kč), konečný rozpočet činil 58 862,27 tis. Kč (v tom SR podíl 12 265,55 tis. Kč a EU podíl 

46 596,72 tis. Kč), skutečnost dosáhla výše 42 873,89 tis. Kč, v tom 8 500,48 tis. Kč 

prostředky státního rozpočtu a 34 373,40 tis. Kč kryto příjmem z EU. Čerpání rozpočtu po 

změnách na 77,64 % (konečného rozpočtu na 72,84 %). Meziroční index 2019/2018 činil 

214,27. Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 2 900,69 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 byla vykázána ve výši 20 008,87 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 

4 279,72 tis. Kč a kryto příjmem z EU 15 729,15 tis. Kč, Plnění na 68,27 % rozpočtu po 

změnách, meziroční index 2018/2017 činil 102,21. 

Skutečnost roku 2017 byla vykázána ve výši 19 576,23 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 

3 830,64 tis. Kč a kryto příjmem z EU 15 745,59 tis. Kč, Plnění na 91,05 % rozpočtu po 

změnách, meziroční index 2017/2016 činil 11 697,27. 

Skutečnost roku 2016 byla vykázána ve výši 167,36 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 32,07 

tis. Kč a kryto příjmem z EU 135,28 tis. Kč, Plnění na 11,70 % rozpočtu po změnách. 

V roce 2019 bylo v rámci OP Z financováno celkem 6 projektů. Tři projekty realizuje 

přímo MŠMT: 

• Projekt „Vytvoření, rozvoj a provoz projektové kanceláře MŠMT“ – Projektová 

kancelář (PK) MŠMT. Realizace byla zahájena 1.10.2016.  

PK MŠMT poskytuje konzultační, metodickou a vzdělávací podporu projektovým 

týmům a řídicím výborům projektů. Podpora se týká všech projektových fází od 

přípravy záměrů přes realizaci až po ukončování. Hlavní činnosti projektové kanceláře:  

− monitoring a distribuce relevantních výzev OP EU pro MŠMT a její ostatní 

přímo řízené organizace (OPŘO);  

− podpora přípravy a realizace projektů realizovaných z OP EU;  

− podpora aktivit zaměstnanců pro vznik nových námětů na zlepšení činnosti 

a výkonnosti ministerstva;  

− tvorba a správa zálohovaného úložiště projektové dokumentace Evidence 

projektů na MŠMT v prostředí SharePoint;  

− tvorba centra know-how projektového řízení a systematické vícestupňové 

vzdělávání zaměstnanců MŠMT a jeho OPŘO v projektovém řízení. 

• Projekt „Optimalizace institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ – Genderová rovnost na MŠMT. Práce 

na tomto projektu byly zahájeny v dubnu 2017. Projekt bude ukončen 30.3.2020. 
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Předmětem projektu je:  

− optimalizace systému institucionálního zabezpečení genderové rovnosti na 

MŠMT; 

− rozvoj profesních kompetencí zaměstnanců a zaměstnankyň MŠMT, 

− vytváření pracovního prostředí přátelského k rodině; 

− komunikace a propagace agendy genderové rovnosti; 

− mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti. 

• Projekt „Zavádění systému řízení kvality na MŠMT“ – Kvalita MŠMT. Realizace 

projektu byla zahájena 1.9.2019.  

Předmětem projektu je zavádění systému řízení kvality do organizace a systému 

fungování a řízení MŠMT, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického 

pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech schváleného usnesením vlády ze dne 

4.4.2018 č. 214.  

Je zaměřen na dva dílčí cíle:  

− zvýšení kvality strategického rozvoje a kvality řízení MŠMT; 

− zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a zvyšování znalostí a dovedností 

zaměstnanců MŠMT pro posílení profesionalizace a výkonnosti MŠMT.  

Implementace uvedených cílů umožní MŠMT vytvořit efektivní prostředí pro 

strategické řízení, pro účinnou koordinaci aktivit úřadu a zjednodušení 

administrativních postupů, pro jasnou specifikaci odpovědností a pravomocí, pro 

naplňování a pravidelné vyhodnocování měřitelných cílů, pro lepší vnitřní i vnější 

komunikaci, zkvalitnění řízení lidských zdrojů a vytvoření spolupracujících 

partnerských sítí s dalšími institucemi státní správy.  

Dva projekty realizoval Národní ústav pro vzdělávání (příspěvková organizace 

zřizovaná MŠMT).  

• Realizace projektu „Vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských 

kvalifikací (Mistrovská zkouška)“ byla zahájena v listopadu 2017. Předmětem tohoto 

projektu je navržení a rozpracování všech prvků potřebných k plošnému zavedení 

mistrovské zkoušky a nastavení k tomu všech potřebných procesů. Těmito prvky jsou 

kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné 

části mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů pro zájemce o mistrovské 

kvalifikace a učební texty pro tyto vzdělávací programy. Celkový rozpočet projektu je 

109 573,59 tis. Kč. V roce 2019 bylo na projekt poskytnuto 15 875,88 tis. Kč. 

• V roce 2019 byla zahájena realizace projektu Systémové prostředí k prohlubování 

kompetencí (UpSkilling CZ). Cílem projektu je podpořit a doplnit stávající systémové 

prvky, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání 

v ČR. Projekt reaguje na doporučení Rady EU ze dne 19. prosince 2016 „O cestách 

prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé“. Bude optimalizována síť 

autorizovaných osob a nastaveny mechanismy pro její koordinaci, budou vytvořeny 

vzdělávací programy pro získávání digitálních kompetencí a bude realizována 2. vlna 

šetření PIAAC. Celkový rozpočet projektu je 155 188,61 tis. Kč. V roce 2019 bylo na 

projekt poskytnuto 20 000,00 tis. Kč. 

Česká školní inspekce k 1. 9. 2019 zahájila realizaci projektu Zavádění systému řízení 

kvality v České školní inspekci. Projekt bude realizován po dobu dvou a půl let, jeho rozpočet 

je 13 500,00 tis. Kč. Hlavním cílem projektu je podpořit další zvyšování kvality fungování 

České školní inspekce jako služebního úřadu ČR cestou zefektivnění strategického plánování 
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a řízení, řízení lidských zdrojů a zvyšování znalostí a dovedností zaměstnanců. V rámci 

projektu budou zejména vytvořeny a implementovány dokumenty analyticko-strategického 

charakteru, upraveny budou vybrané elektronické nástroje podporující realizaci služebních 

povinností úřadu a realizováno bude také rozsáhlé vzdělávání zaměstnanců České školní 

inspekce na různých pozicích, v tématech týkajících se zejména státní služby, strategického 

a personálního řízení, legislativy, ICT, vyjednávání, řešení krizových situací nebo 

komunikačních dovedností. Na projekt bylo v roce 2019 čerpáno 811,22 tis. Kč. 

2.10.3 Integrovaný regionální operační program 

Integrovaný regionální operační program (IROP) je široce zaměřený program směřující 

k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje 

konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do 

nichž je podpora směřována, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, 

Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení 

s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti 

v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. 

Schválený rozpočet 2019 byl stanoven ve výši 198 010,98 tis. Kč, upravený rozpočet 

činil 38 350,80 tis. Kč (7 340,29 tis. Kč ze SR a 31 010,51 tis. Kč kryto rozpočtem EU), 

konečný rozpočet činil 38 843,17 tis. Kč (7 434,53 tis. Kč ze SR a 31 408,64 tis. Kč kryto 

rozpočtem EU). V programu nebyly čerpány finanční prostředky. 

MŠMT zahájilo v roce 2017 realizaci projektu „Resortní informační systém MŠMT“ 

(RIS), jehož cílem je poskytnout jednotnou, účinnou a efektivní základnu pro data spravovaná 

a sdružovaná státní správou ve školství a umožnit jejich sdílení všemi zainteresovanými 

subjekty.  

V rámci projektu bude nahrazeno osm stávajících systémů. Informace ze systému se 

budou automaticky sdílet zejména mezi nově vytvořeným Centrálním informačním systémem 

ministerstva (CIS) a vybranými systémy ministerstvu podřízených organizací. Na jednom místě 

budou data ze školského rejstříku, rejstříku vysokých škol a akreditovaných studijních 

programů, registru docentů a profesorů, sdružených matrik studentů vysokých škol, uznávání 

vzdělání, uznávání odborných kvalifikací a ze sběru dat statisticko-administrativní povahy. 

Tato data budou zároveň propojená např. s vybranými údaji systémů České školní inspekce či 

Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.  

Do RIS/CIS se budou moci prostřednictvím integračních rozhraní připojovat i další 

subjekty, především krajské úřady a školy a školská zařízení. Vybrané údaje budou rovněž 

veřejně dostupné, a to i v podobě otevřených dat. V souladu s principy eGovernmentu se tak 

zefektivní práce státní správy a významně se sníží administrativní zátěž institucí, zejména škol. 

V projektu nebylo v roce 2019 čerpáno, neboť veřejná zakázka „Dodávka na podporu 

provozu RIS MŠMT“ byla v červu 2019 zrušena v návaznosti na správní řízení ÚOHS. 

V červenci pak byla podána Řídicímu orgánu žádost o prodloužení realizace projektu. Této 

žádosti bylo vyhověno a termín realizace projektu byl prodloužen do 31.3.2023. Na konci září 

byla veřejná zakázka znovu vyhlášena. K otevírání obálek došlo 14.11.2019 a nyní probíhá 

hodnocení obdržených nabídek. 



124 

2.10.4 Komunitární program EUROSTARS 

Program EUROSTARS byl přijat 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. 

V současnosti je realizován již EUROSTARS 2 provádějící výzkum a vývoj na 

programovací období 2014–2020. Program 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. 

Schválený rozpočet programu EUROSTARS činil 49 407,50 tis. Kč (podíl SR činil 

39 526,00 tis. Kč, podíl zahraničních prostředků činil 9 881,50 tis. Kč) a nebyl dále upravován, 

konečný rozpočet činil 91 907,18 tis. Kč (podíl SR 71 400,76 tis. Kč, podíl zahraničních 

prostředků 20 506,42 tis. Kč). Skutečnost byla vykázána ve výši 34 055,29 tis. Kč (podíl SR 

25 541,47 tis. Kč, podíl zahraničních prostředků 8 513,82 tis. Kč) a byla čerpána pouze z nároků 

z nespotřebovaných výdajů. Čerpání rozpočtu na 68,93 % (37,05 % konečného rozpočtu). 

Meziroční index 2019/2018 činil 107,67. 

Skutečnost v roce 2018 byla vykázána ve výši 31 628,79 tis. Kč, z toho 7 907,20 tis. Kč čerpáno 

z prostředků ze zahraničí, čerpání rozpočtu na 62,48 %, meziroční index 2018/2017 činil 70,10. 

Skutečnost v roce 2017 byla vykázána ve výši 45 119,29 tis. Kč, z toho 11 279,82 tis. Kč 

čerpáno z prostředků ze zahraničí, čerpání rozpočtu na 77,63 %, meziroční index 2017/2016 

činil 110,27. 

Skutečnost v roce 2016 byla vykázána ve výši 40 918,74 tis. Kč, z toho 10 229,68 tis. Kč 

čerpáno z prostředků ze zahraničí, čerpání rozpočtu na 818,37 %, meziroční index 2016/2015 

činil 208,30. 

Skutečnost v roce 2015 byla vykázána ve výši 19 644,00 tis. Kč, z toho z prostředků ze zahraničí 

4 911,00 tis. Kč (čerpání RF), čerpání rozpočtu na 196,44 %, 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. 

2.10.5 Komunitární program Erasmus + 

Erasmus+ je vzdělávací program EU na období 2014–2020, který podporuje 

spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu 

a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. 

Skrze grant Erasmus+ MŠMT rozpočtovalo finanční prostředky pro projekt Impuls realizovaný 

s podporou EU.  
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Projekt Impuls II byl zaměřený 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.  

Schválený rozpočet činil 86,80 tis. Kč (veškeré prostředky ze SR), stejně tak 

rozpočet po změnách, konečný rozpočet dosahoval výše 516,46 tis. Kč (z toho 172,80 tis. Kč 

ze SR a 343,66 tis. Kč kryto rozpočtem EU). V programu nedošlo v roce 2019 k čerpání.  

Skutečnost za rok 2018 činila 1 873,93 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 147,35 %. Meziroční index 

2018/2017 činil 377,13. 

Skutečnost za rok 2017 činila 496,89 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 104,30 %. Meziroční index 

2017/2016 činil 27,28. 

Skutečnost za rok 2016 činila 1 821,51 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 219,70 %. 

Skutečnost za rok 2015 činila 129,60 tis. Kč. Čerpání rozpočtu 92,57 %. 

2.10.6 Program Horizont 2020 

Program Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace představuje 

v letech 2014 – 2020 hlavní nástroj EU pro podporu výzkumu, vývoje a inovací a významnou 

měrou tak přispěje k naplňování cílů Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020, 

a dalšímu prohlubování Evropského výzkumného prostoru. Jeho prostřednictvím budou 

výzkumné a inovační aktivity v rámci EU podpořeny částkou dosahující 80 miliard eur. Svým 

rozpočtem se tak program Horizont 2020 řadí k nejvýznamnějším unijním programům, což 

dokládá růst významu kladeného na podporu výzkumu a inovací v rámci EU.  

Ve srovnání s předchozími rámcovými programy zahrnuje program Horizont 2020 řadu 

nových prvků. Výraznější důraz je kladen na propojování výzkumu a inovací, tedy podporu 

celého inovačního řetězce a transformaci výsledků výzkumu v produkty uplatnitelné na trhu. 

Pozornost bude věnována účasti malých a středních podniků, pro něž byl zaveden specifický 

nástroj podpory. Celková výše podpory pro malé a střední podniky by měla dosahovat 20 % 

kombinovaného rozpočtu pro části II. a III. programu Horizont 2020. Program je více zaměřen 

na řešení aktuálních společenských výzev, kdy výzkum prováděný ve spolupráci více 

členských států umožní nalézt inovativní řešení na výzvy, které překračují hranice jednotlivých 

států a jsou relevantní pro všechny občany EU.  

Program Horizont 2020 je realizován prostřednictvím vyhlašování výzev 

k předkládání projektových návrhů. Výzvy vyhlašuje Evropská komise, a to v souladu se 

schváleným pracovním programem na dané dvouleté období. Horizont 2020 nabízí pro 

financování výzkumných a inovačních aktivit několik základních forem grantů/akcí. Zpravidla 

jsou financována mezinárodní konsorcia, která naplní podmínku účasti minimálně tří subjektů 

ze tří členských států Evropské unie. 

Schválený rozpočet programu Horizont 2020 byl stanoven ve výši 4 570,00 tis. Kč 

(3 896,00 tis. Kč ze SR, 584,00 tis. Kč ze zahraničí) a nebyl dále upravován. Konečný 

rozpočet činil 5 407,00 tis. Kč (4 239,00 tis. Kč ze SR, 1 168,00 tis. Kč ze zahraničí) 

a skutečné čerpání dosáhlo výše 4 698,00 tis. Kč (4 114,00 tis. Kč čerpáno ze SR, 584,00 tis. 

Kč čerpáno ze zdrojů ze zahraničí). Plnění rozpočtu po změnách dosáhlo 102,80 %, plnění 

konečného rozpočtu 86,89 %. Meziroční index 2019/2018 činil 111,14. Z nároků 

z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 837,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty 

veřejným vysokým školám ve výši 3 458,00 tis. Kč a veřejným výzkumným institucím ve výši 

1 240,00 tis. Kč. 
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Skutečné čerpání v roce 2018 dosáhlo výše 4 227,00 tis. Kč (3 643,00 tis. Kč ze SR, 584,00 tis. 

Kč čerpáno z mimorozpočtových zdrojů ze zahraničí). Plnění rozpočtu po změnách dosáhlo 

108,50 %. 

2.11 Výdaje na společné projekty z části financované z ostatních 

zahraničních programů – finanční mechanizmy  

V rámci finančních mechanizmů je realizován program EHP/Norsko. 

Program spolupráce v rámci FM EHP/Norska 

Jedná se o program založený třemi nečlenskými státy EU – Islandem, Knížectvím 

Lichtenštejnsko a Norským královstvím. Česká republika je příjemcem Fondů EHP od roku 

2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru.  

V září 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí, 

programové období. Výše přiděleného rozpočtu pro Program Vzdělávání je 6,5 mil. Euro. 

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň 

lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování 

spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Program nabízí čtyři aktivity: projekty 

institucionální spolupráce, projekty mobilit, projekty v odborném vzdělávání a projekty 

podporující inkluzivní vzdělávání. 

V roce 2019 vydalo MŠMT rozhodnutí o poskytnutí dotace na zajištění implementace 

FM EHP 2014–2021 pro program Vzdělávání, na základě kterého bude příjemci – Domu 

zahraniční spolupráce (DZS) v období 2019 – 2025 poskytnuta finanční částka až do výše 

6 957 353 EUR. V průběhu prvního pololetí roku 2019 uzavřeno DZS první kolo výzev 

k předkládání žádostí v rámci tohoto programu. Přihlásilo se celkem 28 projektů, ze kterých 

bylo schváleno 19 projektů (7 projektů institucionální spolupráce, 10 projektů mobilit, 1 projekt 

odborného vzdělávání a 1 projekt inkluzivního vzdělávání). Na projektech se podílí celkem 15 

institucí z ČR a 21 institucí z donorských států. Do programu se zapojily všechny úrovně 

vzdělávání (ZŠ, SŠ, SOŠ, VŠ) včetně neziskového sektoru. V listopadu 2019 bylo vyhlášeno 

druhé kolo výzev pro všechny typy projektů, přičemž důraz je kladen především na prioritní 

témata (demokracie a aktivní občanství, inkluze romských žáků a studentů, odborné 

vzdělávání). Uzávěrky pro předkládání žádostí jsou v únoru/březnu 2020 dle jednotlivých typů 

projektů.  

DZS průběžně chystá různé aktivity (např. semináře, účast na veletrzích), které mají za 

cíl zvýšit povědomí o programu mezi potenciálními žadateli z ČR a usnadnit navázání 

projektových partnerství s institucemi z donorských států. Mezi ně patří například kontaktní 

seminář pro střední školy, který proběhl v říjnu 2019 v Praze (zúčastnilo se 27 zástupců českých 

a 12 zástupců norských institucí), nebo vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí na přípravné 

návštěvy s průběžnou uzávěrkou do vyčerpání alokace (do konce roku 2019 byly podány 

3 žádosti). 

Schválený rozpočet pro rok 2019 činil stejně jako rozpočet po změnách 3 060,21 tis. 

Kč a byl tvořen pouze prostředky ze SR. Konečný rozpočet činil 36 466,91 tis. Kč v členění: 

prostředky ze SR 7 060,75 tis. Kč a prostředky kryté příjmem z ostatních zahraničních 

programů 29 406,16 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 34 437,99 tis. Kč v členění: 

prostředky ze SR 5 031,82 tis. Kč a kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních 

programů 29 406,16 tis. Kč, což odpovídá 1 125,35 % rozpočtu (94,44 % konečného rozpočtu). 

Z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 33 406,70 tis. Kč. Meziroční index 

2019/2018 činil 1 185,80. Nárůst oproti roku 2018 je dán nízkým čerpáním v uvedeném roce, 
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kdy se předpokládalo, že projekty se začnou realizovat již na konci roku 2018, ale vzhledem 

k podpisu Dohody o programu až koncem roku 2018 a vydáním Metodiky financování 

Ministerstvem financí taktéž až v závěru roku 2018, k vypsání výzvy již nedošlo.  

Skutečnost roku 2018 činila 2 904,20 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 435,63 tis. Kč a kryté 

příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 2 468,57 tis. Kč), plnění 14,53 %. 

Meziroční index 2018/2017 činil 3,98. 

Skutečnost roku 2017 činila 72 930,87 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 20 271,56 tis. Kč a kryté 

příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 52 659,30 tis. Kč), plnění 132,09 %. 

Meziroční index 2017/2016 činil 33,18. 

Skutečnost roku 2016 činila 219 802,32 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 64 663,54 tis. Kč 

a kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 155 138,78 tis. Kč), plnění 

142,04 %. Meziroční index 2016/2015 činil 103,04. 

Skutečnost roku 2015 činila 213 324,22 tis. Kč (v tom: prostředky ze SR 57 566,22 tis. Kč 

a kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 155 758,01 tis. Kč), plnění 

160,22 %. Meziroční index 2015/2014 činil 176,02. 

2.12 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 

Schválený rozpočet na rok 2019 byl stanoven ve výši 19 875,00 tis. Kč, rozpočet 

po změnách a konečný rozpočet činily shodně 19 482,82 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána 

ve výši 13 466,12 tis. Kč, plnění 69,12 % rozpočtu, meziroční index 2019/2018 činil 77,58. 

Prostřednictvím krajů a obcí bylo poskytnuto 3 816,98 tis. Kč. Nefinančním 

podnikatelským subjektům byla převedena celková částka 1 296,24 tis. Kč, obecně prospěšným 

společnostem 2 255,05 tis. Kč, spolkům 4 281,85 tis. Kč, církevním a náboženským 

společnostem 1 528,65 tis. Kč, částka 287,35 tis. Kč byla přidělena veřejným výzkumným 

institucím.  

Skutečnost roku 2018 činila 17 358,60 tis. Kč, plnění 87,68 % rozpočtu, meziroční index 

2018/2017 činil 121,15.  

Skutečnost roku 2017 činila 14 328,26 tis. Kč, plnění 73,40 % rozpočtu, meziroční index 

2017/2016 činil 81,22.  

Skutečnost roku 2016 činila 17 640,96 tis. Kč, plnění 90,36 %, meziroční index 2016/2015 

činil 107,29.  

Skutečnost roku 2015 činila 16 441,65 tis. Kč, plnění 84,80 %, meziroční index 2015/2014 

činil 97,65.  

Podpora byla v roce 2019 realizována prostřednictvím následujících výzev: 

• „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří 

a studentů vyšších odborných škol“  

V této výzvě byla poskytnuta podpora právnickým osobám vykonávajícím činnost 

střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku podle 

školského zákona na zajištění finanční a materiální podpory pro romské žáky a studenty 

vzdělávající se na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, pokud jsou 

občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším 

odborným vzděláváním finanční obtíže. Výzva je určena na částečnou nebo úplnou úhradu 

nákladů žáků/studentů v položkách úplata za stravné, ubytování, cestovné, úplata za vzdělávání 

a školní potřeby. Výzva je zveřejněna vždy dvakrát ročně.  
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Hlavní přínos 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. 

 

• Podpora integrace romské menšiny  

Cílem výzvy bylo zajištění základních podmínek pro rozvoj společného vzdělávání 

romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím projektů, které podporují 

předškolní vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich účast v předškolním vzdělávání 

i připravenost na úspěšné zahájení školní docházky, podporují spolupráci rodiny a školy 

v oblasti předškolního a základního vzdělávání, přispívají k úspěšnému vzdělávání romských 

žáků na základní škole a působí preventivně proti předčasnému ukončování vzdělávání 

romských žáků, podporují úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy 

a napomáhají úspěšné integraci romských a ostatních dětí a žáků prostřednictvím 

volnočasových aktivit. Výzva směřuje na podporu takových aktivit, do kterých se mohou 

zapojit nejen romské děti, ale také děti, které sdílejí společný prostor, tak aby bylo možné 

rozvíjet interkulturní dialog a podpořit vzájemné porozumění v tomto procesu. 

Výzva byla zaměřena na 4 tematické okruhy: 

Tematický okruh A – předškolní vzdělávání 

Cílem okruhu byla: 

• podpora zvyšování účasti romských dětí v předškolním vzdělávání, 

• podpora aktivit zlepšujících připravenost romských dětí na úspěšné zahájení školní 

docházky, 

• podpora aktivit směřujících k zapojení romské rodiny do předškolního vzdělávání 

s cílem zvýšit informovanost rodičů o přínosech předškolního vzdělávání pro jejich děti, 

uplatnit komplexní přístup k předškolnímu vzdělávání romských dětí a provázat aktivity 

s činností ostatních klíčových aktérů, 

• podpora spolupráce pedagogů mateřských škol a základních škol, příslušných 

odborných pracovníků z oblasti vzdělávání a rodičů pro zajištění snazšího přechodu dětí 

z mateřské školy na základní školu, 

•  podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí pracovníků veřejné správy, 

zřizovatelů a odborných pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze 

romských dětí, 

• podpora aktivit vedoucích k odstraňování předsudků mezi minoritou a majoritou. 

Tematický okruh B – Spolupráce rodiny a školy v oblasti předškolního 

a základního vzdělávání 

Cílem okruhu bylo: 

• zvýšení informovanosti rodičů o přínosech předškolního vzdělávání pro jejich děti 

a zvýšení zájmu romských rodičů o kvalitní vzdělání jejich dětí, 

• aktivní spolupráce romských rodičů se školou a zapojení do aktivit předškolního 

a základního vzdělávání, 

• nastavení efektivní komunikace a spolupráce mezi romskými rodiči a školou, 
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• podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí odborných pedagogických 

i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluze romských dětí a žáků. 

V projektech v této tematické oblasti bylo obzvláště vysoce hodnoceno zapojení 

romského asistenta znalého dané lokality pro zvýšení spolupráce romských rodin a školy. 

Tematický okruh C – Vzdělávání romských žáků na základní škole a podpora 

úspěšného přechodu na střední školu 

Cílem okruhu byla: 

• podpora aktivit, které pomáhají romským žákům při překonávání obtíží v průběhu 

základního vzdělávání, 

• podpora aktivit zaměřených na prevenci předčasného ukončování vzdělávání romských 

žáků, 

• podpora aktivit poskytujících informační a poradenskou podporu romským rodinám při 

volbě povolání nebo dalšího vzdělávání žáků základních škol, 

• podpora aktivit pro úspěšný přechod romských žáků základních škol na střední školy, 

• podpora aktivit k předcházení či řešení šikany na školách z důvodu etnicity, 

• podpora aktivit zaměřených na zvyšování kompetencí odborných pedagogických 

pracovníků v oblasti inkluze romských žáků. 

Tematický okruh D – Volnočasové aktivity pro romské děti a žáky 

Cílem okruhu byla: 

• podpora všestranného osobnostního rozvoje romských dětí a žáků prostřednictvím 

jejich pravidelného zapojení do dlouhodobě realizovaných volnočasových aktivit, 

• podpora společného setkávání dětí a mladých lidí z majoritní společnosti a z romské 

menšiny prostřednictvím společných volnočasových aktivit, přičemž je vhodné, aby 

účastníky těchto volnočasových aktivit byly také děti a mládež, kteří nejsou příslušníky 

romské menšiny, 

• podpora partnerství mezi neziskovými organizacemi, jejichž činnost se zaměřuje na 

práci s dětmi a mládeží z romské menšiny, a ostatními neziskovými organizacemi 

zaměřenými na práci s dětmi a mládeží. 

2.13 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 

Schválený rozpočet činil 3 570,00 tis. Kč a nebyl dále upravován. Konečný rozpočet 

činil 3 697,75 tis. Kč Skutečné čerpání dosahovalo výše 155,85 tis. Kč, plnění rozpočtu na 

4,37 % (4,21 % konečného rozpočtu). Meziroční index 2019/2018 činil 57,24. Jednalo se 

o investiční výdaje v rámci akce EDS/SMVS MŠMT – Aplikace pro krizové řízení. 

Skutečné výdaje roku 2018 činily 272,25 tis. Kč, plnění rozpočtu na 57,93 %. Meziroční index 

2018/2017 činil 519,26. 

Skutečné výdaje roku 2017 činily 52,43 tis. Kč, plnění rozpočtu na 74,89 %. 

2.14 Výdaje na odstraňování následků živelních katastrof 

V rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2019 nebyl stanoven závazný ukazatel 

„Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi“.  

Žádné výdaje k těmto účelům nebyly v roce 2019 realizovány. 

V roce 2018 nebyly realizovány žádné výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.  
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V roce 2017 nebyly realizovány žádné výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.  

V roce 2016 nebyly realizovány žádné výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.  

V roce 2015 nebyly realizovány žádné výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.  

2.15 Integrace cizinců a výuka českého jazyka pro azylanty 

Na projekty integrace cizinců a výuky českého jazyka pro azylanty byl pro rok 2019 

stanoven rozpočet ve výši 1 850,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosahoval výše 13 000,00 

tis. Kč, konečný rozpočet činil 14 965,15 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 14 695,26 

tis. Kč, plnění na 113,04 % rozpočtu po změnách (98,20 % konečného rozpočtu), meziroční 

index 2019/2018 činil 74,29.  

Rozpočtovým opatřením č.j. MF-6295/2019/1402 ze dne 26.2.2019 byl rozpočet 

kapitoly MŠMT navýšen o 8 866,12 tis. Kč na vrub kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky 

byly v souladu s usnesením vlády č. 945/2015, o státním integračním programu pro osoby 

s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a následujících, určeny na zajištění bezplatné 

výuky českého jazyka a na zajištění samostatného kurzu základů vzdělávání v oblasti kultury 

a demokracie pro oprávněné osoby. Přidělené prostředky byl použity na stanovený účel. 

Nevyčerpané prostředky ve výši 13,93 tis. Kč budou prostřednictvím nároků 

z nespotřebovaných výdajů použity v roce 2020. 

Rozpočtovým opatřením č. j. MF-7031/2019/1402 ze dne 26.3.2019 byl navýšen 

rozpočet MŠMT o 3 000,00 tis. Kč na vrub kapitoly Ministerstva vnitra. Prostředky byly 

v souladu s usnesením vlády č. 6/2019, o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce 

integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2019, určeny na aktivity v oblasti integrace 

cizinců na území české republiky. Finanční prostředky byly plně vyčerpány. 

Pro rok 2019 zveřejnilo MŠMT výzvu Podpora aktivit integrace cizinců na území 

ČR, jejímž cílem bylo umožnit lepší integraci dětí a žáků-cizinců prostřednictvím projektů 

podporujících zejména mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti, žáky-cizince z třetích zemí, 

přispívajících k lepší efektivitě vzdělávání v oblasti českého jazyka prostřednictvím nových 

výukových materiálů, přispět k odstraňování kulturních bariér nebo ke zvyšování 

sociokulturních kompetencí pedagogických pracovníků. Výzva byla realizována například 

formou podpory účasti žáků-cizinců na integračních mimoškolních vzdělávacích a kulturně-

poznávacích akcích (sportovní turnaje s účastí dětí z různých zemí, účast na akcích, které 

propagují české národní tradice apod.), vytvářením programů a učebnic pro vzdělávání žáků-

cizinců v odborných předmětech, které by jim usnadnily výuku těchto předmětů v běžné výuce, 

vytvářením učebních pomůcek na podporu práce pedagogických pracovníků s dětmi a žáky-

cizinci s přihlédnutím k možnostem využití informačních technologií, tvorbu slovníků, čítanek 

a metodických příruček atd. 

V rámci výzvy bylo poskytnuto 3 000,00 tis. Kč, z toho 470,25 tis. Kč obcím, 1 798,61 

tis. Kč obecně prospěšným společnostem a 731,14 tis. Kč spolkům. Celkem bylo podpořeno 

11 projektů. 

Zároveň v rámci tohoto ukazatele byly prováděny úhrady kurzů pro azylanty, 

realizované Asociací učitelů češtiny. Za kurzy bylo uhrazeno celkem 11 695,26 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2018 činila 19 779,61 tis. Kč, plnění na 190,49 %, meziroční index 2018/2017 

činil 266,17. 

Skutečnost roku 2017 činila 7 431,12 tis. Kč, plnění na 105,70 %, meziroční index 2017/2016 

činil 98,53.  



131 

Skutečnost roku 2016 činila 7 542,26 tis. Kč, plnění na 33,75 %, meziroční index 2016/2015 

činil 95,75. 

Skutečnost roku 2015 činila 7 877,22 tis. Kč, plnění na 95,89 %, meziroční index 2015/2014 

činil 105,37. 

2.16 Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin  

Na projekty podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin byl rozpočet pro 

rok 2019 stanoven ve výši 15 039,00 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet rozpočtovým 

opatřením MF-15834/2019/1402 ze dne 2.7.2019 snížen o 2 300,00 tis. Kč ve prospěch 

Ministerstva kultury (projekty realizované památníkem Terezín a Lidice). Rozpočet 

po změnách a konečný rozpočet činily shodně 12 739,00 tis. Kč, skutečnost činila 12 376,87 

tis. Kč, plnění na 97,16 %, meziroční index 2019/2018 činil 98,31.  

Skutečnost roku 2018 činila 12 589,97 tis. Kč, plnění na 99,73 %, meziroční index 2018/2017 

činil 123,42. 

Skutečnost roku 2017 činila 10 200,97 tis. Kč, plnění na 83,44 %, meziroční index 20172016 

činil 79,60. 

Skutečnost roku 2016 činila 12 814,58 tis. Kč, plnění na 99,21 %, meziroční index 2016/2015 

činil 99,16. 

Skutečnost roku 2015 činila 12 923,22 tis. Kč, plnění na 99,19 %, meziroční index 2015/2014 

činil 97,91. 

Cílem výzvy Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin byla podpora 

vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích 

národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného 

jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků 

a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, 

poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti 

rasismu a xenofobii.  

Ve výzvě bylo v roce 2019 podpořeno 52 projektů. 

Projekty byly zaměřeny 

• v tematickém okruhu A – Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin na rozvoj 

mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty), 

vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně 

vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, 

jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání a kurzy jazykového vzdělávání 

dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin a dále na tvorbu výukových materiálů 

v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních 

menšin a etnik žijících na území ČR pro pedagogické pracovníky; 

• v tematickém okruh B – Podpora aktivit národnostních menšin na tvorbu a realizaci 

vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické 

pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní 

a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu 

holocaustu, dále na projektové vyučování a využití podpůrných metod jako je např. 

biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.  

Na kraje a obce byly v roce 2019 převedeny finanční prostředky ve výši 1 711,87 tis. 

Kč. Obecně prospěšným společnostem byla převedena částka ve výši 2 215,36 tis. Kč, spolkům 
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ve výši 7 991,93 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty také církevním a náboženským 

společnostem, a to ve výši 457,70 tis. Kč. 

2.17 Zahraniční aktivity  

2.17.1 Mezinárodní konference a další odborné akce 

Schválený rozpočet na rok 2019 činil 3 094,00 tis. Kč a nebyl dále upravován ani 

navyšován o nároky z nespotřebovaných výdajů. Čerpáno bylo celkem 2 929,17 tis. Kč, plnění 

94,67 %. Meziroční index 2019/2018 činil 138,50.  

Z prostředků kapitoly 333 MŠMT byly realizovány v roce 2019 například následující 

akce:  

Konference, které byly realizovány prostřednictvím OPŘO (NPMK, NTK, NIDV) 

v celkovém objemu 1 820,00 tis. Kč: 

• 12. ročník Konference o šedé literatuře, 

• Mezinárodní konference KRECon 2019, 

• 16. konference IFLA 

• Mezinárodní seminář pro učitele „Výuka o Holocaustu“, 

• Konference „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků“, 

• Mezinárodní konference TCA, 

• Mezinárodní komeniologická konference. 

Konference realizované prostřednictvím MŠMT v celkovém objemu 1 109,17 tis. 

Kč: 

• Konference INES NESLI, 

• Konference INES LSO,  

• Česko německá konference, 

• Seminář k využití digitálních prostředků, 

• Mezinárodní konference k vícejazyčnosti. 

 

Skutečnost roku 2018 činila 2 115,00 tis. Kč, plnění 67,41 %. Meziroční index 2018/2017 činil 

101,55. 

Skutečnost roku 2017 činila 2 082,63 Kč, plnění 65,93 %. Meziroční index 2017/2016 činil 

77,66. 

Skutečnost roku 2016 činila 2 681,63 tis. Kč, plnění 84,87 %. Meziroční index 2016/2015 činil 

62,46. 

Skutečnost roku 2015 činila 4 293,12 tis. Kč, plnění 53,10 %. Meziroční index 2015/2014 činil 

386,98. 

2.17.2 Zahraniční pracovní cesty a ostatní zahraniční aktivity 

• Vlastní úřad MŠMT  

Zahraniční pracovní cesty (jedná se o cesty zaměstnanců v pracovním poměru  

i služební cesty zaměstnanců ve služebním poměru) byly v roce 2019 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.  
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Celkový rozpočet po změnách pro zahraniční pracovní cesty činil 10 245,13 tis. Kč. 

Skutečné čerpání výdajů na zahraniční pracovní cesty ze zdrojů vlastního úřadu ministerstva 

dosáhlo v roce 2019 výše 8 182,76 tis. Kč a bylo použito na pracovní cesty zaměstnanců 

MŠMT. Výdaje za pracovní cesty cizích zaměstnanců ve službách MŠMT činily 2 228,90 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 41 495, 26 tis. Kč byly 

použity zejména na: 

• úhradu členských příspěvků a vkladů mezinárodním organizacím (mimo organizace 

výzkumu a vývoje) – např. CEENQA, ENQA, Evropskému fondu mládeže, Evropské 

agentuře pro speciální vzdělávání, EQAR a dalším v celkové výši 3 102,35 tis. Kč, 

• úhradu zahraničních aktivit MŠMT realizovaných prostřednictvím DZS – „Účast České 

republiky v síti EUN“ v celkové výši 729,00 tis. Kč, 

• náklady na studium zahraničních studentů, kteří jsou přijímáni ke krátkodobým pobytům 

na VVŠ v ČR ve výši 10 245,08 tis. Kč, 

• Letní školu slovanských studií ve výši 11 802,84 tis. Kč, 

• program AKTION ve výši 4 268,16 tis. Kč, 

• projekty Pirna, Dijon, Nimes ve výši 3 469,68 tis. Kč a další. 

Tabulka č.  27 Členění zahraničních pracovních cest a ostatních zahraničních aktivit 
v tis. Kč 

   
*V ostatních zdrojích jsou uvedeny finanční prostředky např. 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 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 

z rozpočtu 

kapitoly 

333

z ostatních 

zdrojů 
celkem 

z rozpočtu 

kapitoly 

333

z ostatních 

zdrojů
celkem 

Úřad 

ministerstva 10 245,13 0,00 10 245,13 41 495,26 0,00 41 495,26 51 740,39

VVŠ 445 325,19 386 613,00 831 938,19 274 100,97 1 009 555,50 1 283 656,47 2 115 594,66

PŘO 30,13 339,93 370,06 1,62 0,00 1,62 371,68

OPŘO                        6 935,49 3 327,57 10 263,06 229,46 0,00 229,46 10 492,52

ČŠI 616,68 0,00 616,68 4,32 0,00 4,32 621,00

VSC 22 319,00 0,00 22 319,00 0,00 0,00 0,00 22 319,00

Celkem 485 471,62 390 280,50 875 752,12 315 831,63 1 009 555,50 1 325 387,13 2 201 139,25

Organizace

Zahraniční pracovní cesty v r. 2019 Ostatní zahraniční aktivity v r. 2019
Zahraniční 

aktivity 

celkem
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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 2019 bylo čerpáno celkem 831 938,19 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 445 325,19 

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 

2019 bylo na zahraniční aktivity mimo výše zmíněné zahraniční pracovní cesty čerpáno 

1 283 656,47 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 274 100,97 tis. Kč. 

• ČŠI, VSC  

Finanční prostředky čerpané na zahraniční pracovní cesty zástupců ČŠI dosáhly výše 

616,68 tis. Kč. ČŠI vysílá své zástupce na jednání orgánů mezinárodních institucí v souladu 

s participací České republiky na jejich činnosti. Jde zejména o komise a orgány Evropské unie, 

Rady Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Mezinárodní 

asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (IEA). Pro členství v těchto mezinárodních 

institucích je velmi důležitá osobní účast na jednáních řídicích rad, na nichž jsou zpravidla 

projednávány koncepční materiály, finanční podmínky členství, rozpočty organizací i konkrétní 

připravované projekty.  

ČŠI má své stálé zástupce v řídicích radách mezinárodních šetření PISA (Programme 

for International Student Assessment) a TALIS (Teaching and Learning International Survey), 

vedených pod hlavičkou OECD, dále v řídicím orgánu Direktorátu pro vzdělávání OECD, 

resp. řídicí rady Centra pro inovace ve vzdělávání (CERI). Zástupce ČŠI každoročně zastupuje 

ČR na Valném shromáždění IEA, která realizuje mezinárodní šetření TIMSS (Trends 

in International Mathematics and Science Study) a PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study), do nichž je Česká republika také zapojena, neboť ČŠI je od roku 2011 

garantem a realizátorem uvedených mezinárodních šetření. V průběhu roku 2019 se zástupci 

ČŠI podíleli na práci všech výše zmíněných orgánů. Aktivní zapojení do činnosti výše 

uvedených institucí a orgánů poskytuje České školní inspekci i všem dalším subjektům 

působícím v oblasti vzdělávání v České republice možnost získávat důležité informace  

o kvalitě vzdělávání v mezinárodním kontextu, jež jsou nezastupitelné při úvahách o přijímání 

národních vzdělávacích politik, aktuálně pak např. pro případné změny v kurikulární oblasti.  

ČŠI se stala jedním ze zakládajících členů Stálé mezinárodní konference inspektorátů 

(SICI), v níž se sdružují evropské inspektoráty a další instituce zabývající se hodnocením škol 

a školských zařízení. Členství v SICI poskytuje vhodný prostor pro sdílení a výměnu informací, 

nejnovějších metodik a příkladů inspirativní praxe pro přímý výkon hodnoticích činností. 

Zástupce ČŠI je členem Výkonného výboru SICI, uplatňuje tak přímý vliv na tvorbu 

strategických dokumentů a realizaci četných seminářů konaných s podporou SICI v různých 

evropských zemích, včetně České republiky. Pracovníci ČŠI se těchto seminářů a konferencí 

zúčastňují zpravidla ve čtvrtletní periodicitě, a to se zřetelem k jejich tematickému zaměření 

a aktuálnosti projednávané agendy. V minulosti byly některé projekty ČŠI z prostředků SICI 

spolufinancovány.  

Poznatky získané během spolupráce se zahraničními partnery jsou efektivně využívány 

při hodnoticích aktivitách ve školách a školských zařízeních, ale jsou zároveň i důležitým 

zdrojem pro tvorbu metodik či analytických a datových výstupů ČŠI. Naopak přijetí 

zahraničních delegací jsou využívána zejména k získávání aktuálních informací o působení 

instituce v rámci českého vzdělávacího systému.  
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V průběhu roku 2019 se zástupci ČŠI zúčastnili řady prestižních odborných konferencí 

(mj. setkání odborníků na vzdělávání v Helsinkách, evropská konference ke vzdělávacím 

politikám v Hamburku, konference ke gramotnostem v Kodani nebo konference ke kvalitě ve 

vzdělávání v Kyjevě). 

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 22 319,00 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 10 263,06 tis. Kč, v tom 

6 935,49 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 333 a 3 327,57 tis. Kč z ostatních zdrojů.  

Zástupci DZS se mimo jiné aktivně podíleli na odborném programu veletrhů formou 

přednášek a prezentací (konference AIEA 2019, NAFSA 2019, APAIE 2019). V rámci 

bilaterálních a multilaterálních programů se zástupci DZS účastnili zasedání řídících orgánů 

a dalších akcí programů AKTION, CEEPUS a zejména Fondů EHP, jejichž 3. fáze v oblasti 

vzdělávání byla v Norsku oficiálně zahájena v březnu 2019. 

Zaměstnanci PC Český Těšín se spolupodíleli na organizaci Finále řečnické soutěže pro 

žáky SŠ v polských Katovicích, na organizaci workshopu k projektu“ Zvyšování jazykové 

kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce v Ustroni či se zúčastnili 

pracovního jednání česko-polské učebnicové skupiny ve Vratislavi. 

Zahraniční cesty zaměstnanců NTK v roce 2019 se vztahovaly k projektu CzechELib 

a soustředily se na problematiku Open Access, spolupráci v rámci EUA (European University 

Association) a mezinárodní koalice knihovních konsorcií ICOLC.  

Zástupci NPMK se podíleli na organizaci konference „The Great Czech Educator Jan 

Amos Komenský – A classic and modern approach to education“ v Baku, na mezinárodní 

konferenci v Petrohradě přednesli příspěvek o mezinárodní konferenci Odkaz Komenského 

v umění a uměleckém vzdělávání konané v Praze ve dnech 16. a 17. 5. 2019. 

Zástupci NÚV a NIDV se zúčastnili jednání pracovních skupin Evropské komise, 

valného shromáždění členů evropské sítě ICM – Eryica (European Youth Information and 

Counselling Agency) či Celosvětové konference k podpoře nadání v americkém Nashville. 

Nejvýznamnější zahraniční pracovní cestou zástupců ADV byla účast na Sympoziu 

WADA, což je nejdůležitější akce roku pořádaná Světovou antidopingovou agenturou WADA. 

V Paříži se pak konala VII. Konference smluvních stran Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve 

sportu (COP 7).  

Finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity ve výši 229,46 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 Německu. 

• 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 370,06 tis. Kč vykázalo 6 PŘO. Z rozpočtu 

kapitoly MŠMT bylo hrazeno 30,13 tis. Kč, z ostatních zdrojů 339,93 tis. Kč.  
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Uskutečnily se výjezdy především na Slovensko, kde se žáci zúčastnili „Celoslovenské 

soutěže ve stolním tenise“, „Celoslovenské vědomostní soutěže dětí se sluchovým postižením“ 

či veletrhu fiktivních firem. Žáci a pedagogové rovněž navštívili školu pro sluchově postižené 

v Bratislavě. 5 pedagogů se zúčastnilo kurzů ve Velké Británii, Irsku, Německu a Francii. 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšení jazykových znalostí a dovedností pedagogických 

pracovníků školy a využití těchto znalostí a dovedností ve výuce i osobnostní rozvoj 

pracovníků. 

Cesta do zahraničí dětí a pedagogů z DDŠ v Liběchově zahrnovala účast na charitativní 

akci Cesta k Baltu III. Účast byla mediálně zmapována a děti následně obdrželi ocenění České 

Pojišťovny Mladý hrdina. 

Výdaje na ostatní zahraniční aktivity byly vykázány ve výši 1,62 tis. Kč. 

 

2.18 Zálohové platby 

V roce 2019 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 

Veřejná zakázka s hodnotou přesahující 300 mil. Kč byla zadána příspěvkovou 

organizací zřizovanou MŠMT, Národní technickou knihovnou. Veřejná zakázka spočívala 

v zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických 

informačních zdrojů v rámci dotačního projektu OP VVV CzechELIb. Na základě zadávacího 

řízení byly vybrány 3 dodavatelské společnosti. Smlouvy s dodavateli jsou uzavřeny na 5 let 

(3 roky + 2 roky opce). 

Smlouva se společností Albertina icome Praha s.r.o. byla uzavřena 21.6.2018 v celkové 

hodnotě dle přepočtu stanoveným směnným kurzem 271 853,46 tis. Kč bez DPH. V roce 2019 

byla hodnota smlouvy navýšena v přepočtu o 2 942,44 tis. Kč dodatkem ke smlouvě po přidání 

kolekce "RSC Gold“ Fyzikálního ústavu AV od roku 2019. 

Smlouva se společností Clarivate Analytics LLC (US) byla uzavřena 24.4.2018 

v celkové hodnotě 11 856 325,00 USD. Cena ze smlouvy byla od roku 2019 navýšena 

o 92 911,00 USD dodatkem ke smlouvě – VŠB TUO, rozšíření kolekce.  

Smlouva se společností Elsevier B.V. (NL) byla uzavřena 30.5.2018 v celkové hodnotě 

35 848 391,34 EUR bez DPH. Cena ze smlouvy byla v roce 2019 snížena v důsledku transferu 

ScienceDirect časopisů, což bylo podchyceno dodatkem.  
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3 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2019 

3.1 Výsledky externích kontrol 

V roce 2019 byly na MŠMT realizovány kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem (dále 

jen „NKÚ“), Evropskou komisí (dále jen „EK“), Auditním orgánem Ministerstva financí (dále 

jen „MF“), Finančním úřadem (dále jen „FÚ“) a Pražskou správou sociálního zabezpečení. 

3.1.1 Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu  

• Kontrola č. 18/18 „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice“. Kontrolní 

úřad se zaměřil na nastavení cílů a implementaci Strategie digitálního vzdělávání do roku 

2020, plnění vybraných opatření a aktivit Strategie digitálního vzdělávání, financování 

rozvoje digitalizace ve vzdělávání, nastavení výzev vyhlášených z operačních programů 

a řízení realizace projektů podpořených z Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011–2018. Kontrolovaný objem finančních 

prostředků činil 7 689 mil. Kč. 

Výsledkem kontroly bylo zjištěno, že MŠMT dosud nestanovilo standard digitálních 

kompetencí žáků, který by určoval požadavky na jejich vzdělávání v oblasti informačních 

a komunikačních technologií a nezajistilo nabídku dalšího vzdělání učitelů a digitálních 

vzdělávacích zdrojů. Současně MŠMT nezavedlo do praxe standard digitálních 

kompetencí učitele a nestanovilo technický standard pro vybavení škol ICT.  

NKÚ doporučil zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického 

myšlení žáků a učitelů, metodickou podporu pro rozvoj ICT ve školách. Součástí kontroly 

byla studie rakouské společnosti SAI vykazující srovnání digitální gramotnosti žáků 

v České republice s Rakouskem, Estonskem a Slovenskem. 

MŠMT přijalo na základě kontrolní akce zejména následující nápravná opatření: 

1. Realizovat schválený postup implementace Rámce digitálních dovedností učitele. 

2. Zajistit dlouhodobé a kontinuální personální zajištění agendy digitálního vzdělávání 

a Strategie digitálního vzdělávání (dále jen „SDV“).  

3. Dokončit revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a informačních 

a komunikačních technologií pro příslušné vzdělávací oblasti. 

4. Nastavit Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) tak, aby školy měly přístup 

k finančním prostředkům, které jim umožní zabezpečit plánovanou obměnu ICT, jejich 

údržbu i správu. 

5. Uzavřít memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP), Operačního programu Konkurenceschopnost (OP K) 

a Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) s cílem podpořit získávání 

klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností. Jedná se o opatření vedoucí k: 

• modernizaci infrastruktury a vybavení odborných učeben škol, školských zařízení 

a dalších vzdělávacích zařízení včetně modernizace ICT, 

• výuce v prostředí nových technologií pro žáky všech oborů, 

• rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení. 

6. Zahrnout téma rozvoje digitálního vzdělávání do koncepčních dokumentů MŠMT, čímž se 

naváže na Strategii digitálního vzdělávání a zohlední se závěry a data poskytnuté NKÚ, 

a to za dodržení Metodiky přípravy veřejných strategií.  
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7. Vypracovat analýzu dle záměru vládního programu Digitální Česko DES 4.09 Rozvoj 

digitální infrastruktury škol a školských zařízení, etapa 1 – analytická studie a návrh 

financování. 

• Kontrola č. 19/05 „Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím 

a další související výdaje“. Předmětem kontroly je prověřit účelnost prostředků státu 

poskytovaných mezinárodním organizacím a dalších souvisejících výdajů. 

Kontrolovanými osobami jsou MŠMT a Ministerstvo zahraničních věcí. Kontrola nebyla 

doposud ukončena. 

• Kontrola č. 19/06 „Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků 

ve zdravotnictví“. Předmětem kontroly je prověřit poskytování a užití peněžních 

prostředků státu určených na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví z hlediska 

hospodárnosti, účelnosti a souladu s právními předpisy. Kontrolovanými osobami 

jsou: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, MŠMT, Ministerstvo 

zdravotnictví, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  

v Brně, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Thomayerova nemocnice  

a Univerzita Karlova. Kontrola nebyla doposud ukončena. 

• Kontrola č. 19/19 „Peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na podporu 

společného vzdělávání žáků“. Předmětem kontroly je prověřit, zda jsou peněžní 

prostředky EU a státního rozpočtu určené na podporu společného vzdělávání žáků 

poskytovány a používány účelně a hospodárně. Kontrolovanými osobami jsou kromě 

MŠMT také Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha; Člověk v tísni, o.p.s., 

Praha; hlavní město Praha; META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, 

Praha; Ministerstvo pro místní rozvoj; Moravskoslezský kraj, Ostrava; Národní institut 

pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha; 

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

pedagogických pracovníků, Praha; Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 

příspěvková organizace; Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková 

organizace; Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9; Úřad vlády České 

republiky; Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České 

Budějovice, Skuherského 3; Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres 

Rokycany, příspěvková organizace; Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková 

organizace a Západočeská univerzita v Plzni. Kontrola nebyla doposud ukončena. 

• Kontrola č. 19/28 „Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy 

v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“. Předmětem kontroly je prověřit 

poskytování a užití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy na vybrané programy reprodukce majetku z hlediska účelnosti, 

hospodárnosti a souladu s právními předpisy. Kontrolovanými osobami jsou: Dětský 

diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, 

Karlovarská 67; Diagnostický ústav a středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246; 

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19; Mateřská 

škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, 

Vsetínská 454; Městská část Praha-Újezd; Městys Libice nad Doubravou; Městys 

Nezamyslice; MŠMT; obec Nezvěstice; obec Tuklaty; Střední škola, základní škola 

a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2 a Výchovný 

ústav, Kutná Hora, Hloušecká 279. Kontrola nebyla doposud ukončena. 

• Kontrola č. 19/31 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže 
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a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019“. Kontrola je zaměřena 

na prověření skutečnosti, zda MŠMT při sestavení závěrečného účtu a při vedení 

účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního 

rozpočtu za rok 2019 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontrola 

nebyla doposud ukončena. 

3.1.2 Ostatní vnější kontroly 

V průběhu roku 2019 se na MŠMT uskutečnily následující kontrolní akce provedené 

externími orgány (mimo NKÚ):  

Ministerstvo financí – Auditní orgán  

V průběhu roku 2019 provedl Auditní orgán na MŠMT následující kontroly: 

− OPVVV/2019/O/001 až OPVVV/2019/O/033 – celkem bylo provedeno 33 auditů 

operací u příjemců dotací. Zkontrolovány byly certifikované výdaje ve výši cca 2,39 

mld. Kč. Byly odhaleny nezpůsobilé výdaje ve výši cca 3,27 mil. Kč. Podíl 

nezpůsobilých výdajů z auditovaných certifikovaných výdajů činí 0,14 %. Všechna 

zjištění s finančním dopadem byla nahlášena jako nesrovnalost na příslušné FÚ. 

− OPVVV/2016/S/002 – „Audit systému OP VVV“ 

Identifikováno bylo celkem 6 zjištění, z toho 2 se střední a 4 s nízkou mírou závažnosti: 

o Zjištění č. 1 – Nejednoznačné nastavení podmínek způsobilosti horního limitu 

mzdových výdajů a jejich nepřezkoumatelnost v jednotlivých monitorovacích 

obdobích.  

▪ Byl vydán aktualizovaný dokument Seznam mezd/platů a možné postupy 

stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 

projektů OP VVV (verze 3.0). 

o Zjištění č. 2 – Nedostatečné plnění opatření k nápravě zjištění identifikovaných 

v rámci auditu designace č. OPVVV/2016/S/001. 

▪ Analýza finančních plánů je zpracovávána 1x ročně. 

▪ Byl vydán Metodický dopis č. 21 a Metodický dopis č. 24 k Operačnímu 

manuálu ŘO OP VVV a Metodický výklad k výkazům práce. 

o Zjištění č. 3 – Absence kritérií při uzavírání dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr a vysoký počet těchto dohod. 

▪ Byl zpracován Interní postup doplňující stávající postupy pro uzavírání 

DPP/DPČ. 

▪ Byl aktualizován Plán DPP/DPČ. 

o Zjištění č. 4 – Zvýšená míra fluktuace zaměstnanců ŘO OP VVV zapojených 

do implementační struktury OP VVV. 

▪ Provedena analýza důvodů k odchodu. 

o Zjištění č. 5 – Nedostatečné nastavení podmínek/pravidel pro řádný výkon řídicí 

kontroly a přezkoumatelnost výdajů v oblasti mzdových prostředků uplatněných 

v ŽoP.  

▪ Byl vydán Metodický výklad k výkazům práce. 

o Zjištění č. 6 – Neúplnost dokumentů vložených do MS2014+, které mají být 

zaznamenány a uchovány v elektronické podobě. 

▪ V souvislosti se zahájením fungování modulu VZ v MS2014+ (srpen 2017) 

byli příjemci prostřednictvím hromadné depeše (říjen 2017) vyzváni 

ke kontrole úplnosti vložené dokumentace a případnému dohrání 

dokumentace. 
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o Nápravná opatření ke zjištěním č. 2–6 byla pří následném auditu systému 

č. OPVVV/2018/S/001 vyhodnocena jako dostatečná. Nápravné opatření ke 

zjištění č. 1 bylo vyhodnoceno jako nedostatečné, viz zjištění č. 4 z auditu systému 

č. OPVVV/2018/S/001.  

− OPVVV/2018/S/001 – „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ 

Identifikováno bylo celkem 12 zjištění, z toho 4 se střední a 8 s nízkou mírou závažnosti: 

o Zjištění č. 1 – ŘO OP VVV nemá nastaven systém stanovení mezd/platů v místě 

a čase obvyklých, v rámci něhož by byl zachován dostatečný audit trail a existuje 

riziko, že by mohlo dojít k nerovnému přístupu k žadatelům. 

▪ Bylo zapracováno do Operačního manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0 

do kapitoly 5.4.3.2. 

o Zjištění č. 2 – Nedostatečně účinná komunikace o vnitrostátních pravidlech 

způsobilosti mezi ŘO OP VVV a žadateli s dopadem na připravenost projektů 

s krátkými lhůtami mezi výzvou a datem podání žádostí o podporu u výzvy 

č. 02/18/058 a výzvy č. 02/18/059. 

▪ Vydáním Metodického dopisu č. 4/M3.0 došlo k doplnění kapitol 5.4.1 

a 5.4.2 v Operačním manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0. 

o Zjištění č. 3 – Nedostatečná kontrola celkové výše pracovních úvazků zaměstnanců 

projektů financovaných z OP VVV. 

▪ Byl vydán Pracovní postup ŘeO 44 Analýza celkového pracovního úvazku 

rizikových pracovníků projektů OP VVV a v souladu s tímto postupem byla 

provedena pilotní analýza, v rámci níž nebylo zjištěno žádné pochybení 

na straně příjemců, které by spočívalo v překračování povolených úvazků 

pracovníků projektu. 

o Zjištění č. 4 – Nedostatečné plnění opatření k nápravě zjištění identifikovaných 

v rámci auditu systému č. OPVVV/2016/S/002 a nedostatečné ověřování plnění 

opatření k nápravě u jednotlivých příjemců dotace. 

▪ Při administrativní kontrole ŽoP probíhá průběžně kontrola jednotkových 

sazeb a kontrola způsobilosti dle obecných pravidel pro způsobilost. Odbory 

administrace i Oddělení autorizace a certifikace byly o zjištěních  

i opatřeních z toho vyplývajících informovány na schůzce dne 2. 4. 2019.  

▪ Od 1. 1. 2019 je v protokolech o kontrole explicitně uváděno, že bylo 

ověřeno plnění nápravných opatření/doporučení k nápravě nejen 

z předchozích kontrol na místě ŘO OP VVV, ale i auditů operací, a to včetně 

jejich zhodnocení, je-li to relevantní. 

▪ V rámci administrativního ověřování je ověřováno plnění nápravných 

opatření z auditů operací. 

▪ Na projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 byly vyčísleny 

nezpůsobilé výdaje vyplývající z pochybení u zakázky „Poskytování 

mobilních telekomunikačních služeb“ ve VVZ (ev. č. 343050). 

Nesrovnalost ve výši 26,64 Kč je evidována v systému MS2014+ jako 

případ č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283/18/002. Na účet PCO byla 

částka vymožena. 

▪ Na projektu č. CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0000719 byly vyčísleny 

nezpůsobilé výdaje vyplývající z pochybení u zakázky „Poskytování 

mobilních telekomunikačních služeb“ ve VVZ (ev. č. 343050). 

Nesrovnalost ve výši 34 116, 56 Kč je evidována v systému MS2014+ jako 

případ č. CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0000719/19/001. Na účet PCO byla 

částka vymožena. 
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o Zjištění č. 5 – Nedostatečně nastavená kritéria pro oddělení druhů činností 

při uzavírání DPP/DPČ v interním předpisu ŘO OP VVV. 

▪ Byl vydán interní postup doplňující stávající postupy pro uzavírání 

DPP/DPČ v rámci TP OP VVV. 

o Zjištění č. 6 – Nedostatečné zohlednění velikosti cílových skupin u projektů 

zaměřených na inkluzivní vzdělávání. 

o Zjištění č. 7 – Nedostatečné posuzování skutečného rozložení lokalit se 

socioekonomicky znevýhodněnou a kulturně odlišnou cílovou skupinou v rámci 

působnosti žadatele o podporu při hodnocení/schvalování projektů. 

▪ ŘO OP VVV vyhlásil dne 21. 1. 2019 výzvu č. 02_19_075 – 

Inkluzivní vzdělávání pro SVL II. Ve sledovaném období nebyla žádná 

další výzva na podporu inkluzivního vzdělávání vyhlášena. S plněním 

opatření se počítá při přípravě dalších výzev zaměřených na podporu 

inkluzivního vzdělávání. 

o Zjištění č. 8 – ŘO OP VVV neplní povinnost danou legislativou ohledně předávání 

informací a dokumentů Ministerstvu financí ke zveřejnění. 

▪ ŘO OP VVV provedl kontrolu na všech výzvách, zdali podléhají přenosu. 

Všechny rozdíly/chyby byly následně ze strany dodavatele opraveny. 

K 30.9.2019 byly provedeny všechny kontroly a přenosy by měly být 

v pořádku. S ohledem na skutečnost, že dodavatel není vždy schopen přesně 

identifikovat důvod, proč k přenosům nedochází, byť parametry výzvy jsou 

v pořádku, bude ŘO OP VVV kvartálně generovat kontrolní sestavy 

a výsledek předávat k dílčí opravě. 

o Zjištění č. 9 – Změna výše 1. zálohové platby u vyhlášených výzev, v rámci čehož 

mohlo dojít ke zvýhodnění zaregistrovaných žadatelů a snížení transparentnosti 

výzvy. 

▪ Do budoucna ŘO OP VVV neplánuje žádat o další výjimku. V případě, že 

by ŘO OP VVV vyvstala u některé z budoucích výzev potřeba navýšení 

první zálohové platby nad 50 % celkových způsobilých výdajů projektu, 

zabezpečí souhlas s tímto navýšením první zálohové platby ze strany PCO 

ještě před vyhlášením výzvy. 

o Zjištění č. 10 – Riziko, že monitorovací výbor OP VVV nemá dostatečné informace 

ke zhodnocení nastavených hodnotících kritérií. 

▪ V rámci 16. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV dne 13. 6. 2019 byly 

představeny další připravované výzvy včetně hodnotících kritérií (tzn. 

„návod pro hodnotitele/návodné otázky“). 

o Zjištění č. 11 – Nedodržení lhůty pro administraci žádosti o platbu. 

▪ Dodržování lhůt je vyhodnocováno vedoucím, resp. ředitelem odborů 

administrace min. 1x měsíčně. 

o Zjištění č. 12 – Neposouzení všech částí předmětu kontroly v protokolech z Kontrol 

na místě provedených ŘO OP VVV. 

▪ Předmět kontroly je podrobně specifikován v Operačním manuálu ŘO OP 

VVV, verze 3.0 (kap. 9.1.3). Vydán Pracovní postup č. 4 ŘeO 49, který blíže 

upravuje specifické oblasti při stanovení předmětu kontroly. 

o Nápravná opatření ke zjištěním byla pří následném auditu systému 

č. OPVVV/2019/S/001 vyhodnocena jako dostatečná, vyjma nápravného opatření 

ke zjištění č. 11, viz zjištění č. 5 z auditu systému č. OPVVV/2019/S/001.  

− OPVVV/2019/S/001 – „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPVVV“ 

Zpráva o auditu systému byla na ŘO OP VVV doručena 19. 12. 2019. Identifikováno 

bylo celkem 6 zjištění, z toho 5 se střední a 1 s nízkou mírou závažnosti: 
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o Zjištění č. 1 – Nedostatečný audit trail při opakovaném losování hodnotitelů. 

o Zjištění č. 2 – Vyjmutí části mzdových prostředků příjemců z žádostí o platbu 

z důvodu neukončené kontroly ŘO OP VVV. 

o Zjištění č. 3 – Nedostatky kontrolního systému střetu zájmů. 

o Zjištění č. 4 – Nedostatečné plnění opatření k nápravě ke zjištění z auditní mise 

Evropské komise č. EMPG314CZ0264 týkající se nedostatečného informování 

žadatelů o možnosti podat připomínky v procesu schvalování projektů a realizace 

projektů. 

o Zjištění č. 5 – Nedostatečné plnění opatření k nápravě zjištění identifikovaných 

v rámci auditu systému č. OPVVV/2018/S/001. 

o Zjištění č. 6 – Chyby v protokolech z kontrol na místě. 

▪ ŘO OP VVV zašle na AO písemnou informaci o přijetí a stavu plnění 

opatření k nápravě zjištěných nedostatků (akční plán) ve stanoveném 

termínu, a to do 28.2.2020. 

− ESIF/2018/S/002 – „Audit naplňování milníků“ 

Identifikováno bylo 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti: 

o Zjištění č. 1 – Neuvádění kvalitativních komentářů k dosaženým hodnotám 

indikátorů ve Zprávách o realizaci projektů. 

▪ Řídicí orgány se s MMR shodly na úpravě metodiky. MMR zpracuje 

metodické stanovisko, které bude projednáno na PS MS2014+ dne 

22.1.2020.  

− ESIF/2019/S/004 – „Horizontální audit protipodvodných opatření v rámci ESIF“ – 

ke dni zpracování Závěrečného účtu nebyl doručen návrh zprávy o auditu systému. 

 

Evropská komise provedla v roce 2019 následující audity: 

− EMPG314CZ0177 Reaudit designace EK. Identifikováno celkem 21 doporučení 

pro zajištění přiměřeného řídícího a kontrolního systému v „Observation letter“ 

a dalších 5 připomínek v „Closure letter“ k doporučením č. 3, 4, 16, 20 a 21: 

o Doporučení č. 1 – Zjištění z Návrhu zprávy o auditu designace 

č. OPVVV/2016/S/001. 

▪ Plnění bylo ověřeno v rámci auditu č. OPVVV/2016/S/002. 

o Doporučení č. 2 – Oblast IT. 

▪ Vydán Metodický dopis č. 5 k Operačnímu manuálu ŘO OP VVV. 

o Doporučení č. 3 – Problematika citlivých služebních/pracovních míst/pozic. 

▪ Vydán Metodický dopis č. 16 k Operačnímu manuálu ŘO OP VVV. 

o Doporučení č. 4 – Rozkrývání vlastnické struktury. 

▪ Upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce (PpŽP) – obecná část 

a PpŽP – specifická část pro konkrétní výzvu. 

o Doporučení č. 5 – Výběr operací. 

▪ ŘO OP VVV aplikoval Individuální sazbu nepřímých nákladů pouze 

u projektů PO1 (výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných 

týmů v prioritní ose 1 OP VVV, č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury 

(cca 47 projektů), č. 02_15_008 Fázované projekty), pro nové výzvy již 

není aplikováno. 

o Doporučení č. 6 – Ex ante kontrola veřejných zakázek. 

▪ Doplněno do PpŽP, verze č. 5. 

o Doporučení č. 7 – Využívání analýzy rizik. 

▪ Vydán Metodický dopis č. 14 a č. 15 k Operačnímu manuálu ŘO OP 

VVV. 
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o Doporučení č. 8 – Časové nastavení analýzy rizik. 

▪ V Closure letter již EK nevyjádřila žádnou připomínku. 

o Doporučení č. 9 až 12 – Nastavení kontrol na místě. 

▪ Vydán Metodický dopis č. 1, č. 15 a č. 24 k Operačnímu manuálu ŘO 

OP VVV. 

o Doporučení č. 13 – Bylo pouze pro PCO. 

o Doporučení č. 14 – Způsobilost výdajů (FTE). 

▪ Žádosti o výjimky na navýšení úvazku na 1,5 FTE jsou zamítány. 

o Doporučení č. 15 – Způsobilost výdajů (DPH). 

▪ Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novel 

č. 283/2018 Sb., č. 6/2019 Sb. a č. 80/2019 Sb. (poslední uvedená 

novela, tj. č. 80/2019 Sb.), přinesla s účinností od 1. 4. 2019 zásadní 

změnu v uplatňování odpočtu DPH. Novelou dochází k harmonizaci 

zákona o dani z přidané hodnoty s úpravou nastavení DPH v EU. 

o Doporučení č. 16 – MS2014+. 

▪ Vydán Metodický dopis č. 11 k Operačnímu manuálu ŘO OP VVV. 

o Doporučení č. 17 – Bylo pouze pro MMR-NOK. 

o Doporučení č. 18 – Sebehodnocení. 

▪ Výsledky sebehodnocení ŘO OP VVV jsou součástí Souhrnné zprávy 

o řízení rizik v OP VVV. 

o Doporučení č. 19 – Protikorupční linka. 

▪ Zapracováno do Operačního manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0. 

o Doporučení č. 20 – Následné ověřování vnitřních kontrol. 

▪ Výsledky sebehodnocení ŘO OP VVV jsou součástí Souhrnné zprávy 

o řízení rizik v OP VVV. 

o Doporučení č. 21 – Informování EK o policejním vyšetřování. 

▪ Zapracováno do Operačního manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0. 

o Všechna nápravná opatření byla splněna. 

− EMPG314CZ0264 Tematický audit projektů s využitím možností zjednodušeného 

vykazování. Identifikováno celkem 16 zjištění, z toho 11 zjištění systémového 

charakteru a 5 zjištění na auditovaných projektech. V průběhu auditu došlo k uzavření 

5 zjištění, k 10 zjištěním byla přijata nápravná opatření a 1 zjištění bylo rozporováno: 

o Zjištění č. 1 – Je třeba zlepšit ověření administrativní, finanční a provozní 

kapacity a rizika dvojího financování. 

▪ Návrh nápravného opatření byl na EK odeslán dne 11.9.2019 

k odsouhlasení, reakce EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

o Zjištění č. 2 – Nerovné zacházení se žadateli během výběru projektů. 

▪ Zjištění bylo uzavřeno v průběhu auditu. 

o Zjištění č. 3 – Nerovné zacházení se žadateli, pokud jde o možnost podat žádost 

o přezkum. 

▪ Zjištění bylo uzavřeno v průběhu auditu. 

o Zjištění č. 4 – Je třeba posílit ověřování vlastnické struktury. 

▪ Vydáním Metodického dopisu č. 4/M3.0 došlo k doplnění nové kapitoly 

5.6.1.1 do Operačního manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0. 

o Zjištění č. 5 – Několik připomínek týkajících se posouzení kvality věcného 

hodnocení . 

▪ Návrh nápravného opatření byl na EK odeslán dne 11.9.2019 

k odsouhlasení, reakce EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

o Zjištění č. 6 – „Gold-plating“ v oblasti výběru projektů. 

▪ Zjištění bylo uzavřeno v průběhu auditu. 
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o Zjištění č. 7 – Nejednotné vnitrostátní předpisy o způsobilosti. 

▪ Zjištění bylo v reakci zaslané dne 11.9.2019 na EK rozporováno. Reakce 

EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

o Zjištění č. 8 – Nesprávná interpretace čistých příjmů. 

▪ Zjištění bylo uzavřeno v průběhu auditu. 

o Zjištění č. 9 – Nesprávné informace poskytnuty příjemcům. 

▪ Zjištění bylo uzavřeno v průběhu auditu. 

o Zjištění č. 10 – Je třeba posílit správní ověřování. 

▪ Vydáním Metodického dopisu č. 4/M3.0 došlo k doplnění nové kapitoly 

5.6.1.1 do Operačního manuálu ŘO OP VVV, verze 3.0. 

o Zjištění č. 11 – Nedostatečné kontroly v případě manuálních zásahů při výběru 

externích hodnotitelů. 

▪ Návrh nápravného opatření byl na EK odeslán dne 11.9.2019 

k odsouhlasení, reakce EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

o Zjištění č. 12 – Nezpůsobilé výdaje projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/ 

0000290. 

▪ Návrh vyčíslení nezpůsobilých výdajů byl na EK odeslán dne 11.9.2019 

k odsouhlasení, reakce EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

o Zjištění č. 13 – Nezpůsobilé výdaje projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/ 

0000741. 

▪ Nezpůsobilý výdaj bude nahlášen jako nesrovnalost a PCO bude 

požádáno o uplatnění finanční opravy. 

o Zjištění č. 14 – Nezpůsobilé výdaje projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/ 

0000741. 

▪ Nesrovnalost ve výši 31 785,49 Kč je evidována v systému MS2014+ 

jako případ č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741/19/002. Na účet 

PCO byla částka vymožena. 

o Zjištění č. 15 – Nezpůsobilé výdaje projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/ 

0000212. 

▪ Nesrovnalost ve výši 157 472,00 Kč je evidována v systému MS2014+ 

jako případ č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212/19/001. Na účet 

PCO byla částka vymožena. 

o Zjištění č. 16 – Nezpůsobilé výdaje projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/ 

0000212. 

▪ Návrh vyčíslení nezpůsobilých výdajů byl na EK odeslán dne 11.9.2019 

k odsouhlasení, reakce EK nebyla prozatím na ŘO OP VVV doručena. 

 

Finanční úřad  

V průběhu roku 2019 provedl Finanční úřad následující kontroly: 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Evaluace a externí služby 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/000 8528 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 981164/19/2000-

31472-108725) - kontrola neshledala porušení rozpočtové kázně, 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Technické zajištění II 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/000 8470 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 981109/19/2000-

31472-108725) - kontrola neshledala porušení rozpočtové kázně, 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Administrativní kapacita III 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0008469 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 1719340/19/2000-

31472-108725) – kontrola neshledala porušení rozpočtové kázně, 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Technické zajištění CZ.02.4.125/0.0/0.0/16 
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_009/000 0719 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 4452304/19/2000-31472-108725) – bylo 

zjištěno porušení rozpočtové kázně se sankcí 5 % v důsledku drobného pochybení 

u veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb“ v rámci pravidel 

pro uveřejňování oznámení o zakázce ve věstníku veřejných zakázek. Kontrolní zjištění 

byla promítnuta do administrace veřejných zakázek. Výskyt chybovosti při administraci 

veřejných zakázek průběžně dlouhodobě klesá a obdobná pochybení se již neopakují.  

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Hodnocení CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/000 

0721 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 5130427/19/2000-31472-108725) – shledáno 

částečné porušení rozpočtové kázně, zejména v oblasti překročení časové dotace dohod 

nebo dodatků k dohodám s hodnotiteli. MŠMT přijalo nápravná opatření ve smyslu 

posílení administrativní kontroly. Ve všech útvarech, které s hodnotiteli pracují, byla 

nastavena několikastupňová kontrola výkazů práce před jejich proplacením. Cílem je 

eliminace tohoto druhu pochybení. Od 1. 1. 2017 byl změněn systém uzavírání smluv 

a jejich dodatků. Dodatky s vymezením časové dotace na vykonání pracovního úkolu 

již nejsou nadále uzavírány. V rámci zesílení administrativní kontroly vykazování práce 

byl zaveden vnitřní kontrolní systém, kde se evidují vykázané a proplacené hodiny 

na konkrétní činnost zadanou MŠMT. V případě předložení pracovního výkazu 

s činností totožnou s činností vykázanou na předchozím jiném pracovním výkazu lze 

odhalit, že tato činnost již byla vykázána, případně proplacena a nelze tedy již dojít 

k duplicitnímu proplacení stejné činnosti. Opatření je funkční, stejné nebo obdobné 

chyby při administraci dohod, dodatků a z nich vzešlých pracovních výkazů se již 

neopakují.  

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Technické zajištění II, CZ.02.4.125/0.0/0.0/16-

_009/000 8470 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 5169438/19/2000-31472-108725) – 

kontrola neshledala porušení rozpočtové kázně. 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Evaluace a externí služby 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0008528 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 7316603/19/2000-

31472-108725). Pochybení v podobě porušení rozpočtové kázně se sankcí 5 % bylo 

indikováno v důsledku zjištěných drobnějších pochybení při administraci veřejné 

zakázky „Překlady“. Po projednání zjištěného pochybení bylo rozhodnuto, že bude 

realizováno přesoutěžení uvedené veřejné zakázky. Opatření je funkční, výskyt 

chybovosti při administraci VZ průběžně dlouhodobě klesá a obdobná pochybení se již 

neopakují. 

− Daňová kontrola projektu TP OP VVV Technické zajištění II 

CZ.02.4.125/0.0/0.0/16_009/0008470 (Zpráva o daňové kontrole č.j. 7567122/19/2000-

31472-108725) - kontrola neshledala porušení rozpočtové kázně, 

− Kontrola číslo 902/12/2014 RAMPS – VIP III. – kontrola neshledala porušení 

rozpočtové kázně, 

− Kontrola číslo 914/12/2014 UNIV 3 – ke dni zpracování závěrečného účtu nebyla 

kontrola uzavřena. 

− Kontrola číslo 41/01/2/015 NZZ – ke dni zpracování závěrečného účtu nebyla kontrola 

uzavřena. 

Pražská správa sociálního zabezpečení (dále jen „PSSZ“) provedla v roce 2019 

kontrolu zaměřenou na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění 

a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

(č. j. 3008/19/118). Kontrolou správnosti vyměřovacích základů pro odvod pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byl zjištěn přeplatek 

na pojistném ve výši 89,77 tis. Kč. Dále byly v oblasti kontroly plnění povinností 

v důchodovém pojištění zjištěny nedostatky na stejnopisu ELDP za roky 2016, 2017 a 2018 
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zaměstnankyň v souvislosti s čerpáním peněžité pomoci v mateřství (chybně kalendářní dny 

pojištění, chybně vyloučené doby a vyznačení nepojištěných měsíců). Důvodem přeplatku 

na odvodu pojistného bylo dodatečné předložení koordinačního formuláře A1 pro příslušnost 

odvodů sociálního pojištění ze strany zaměstnance. MŠMT požádalo o vrácení přeplatku, tato 

skutečnost v podstatě byla důvodem k realizaci kontroly ze strany PSSZ. Zjištěný přeplatek tak 

byl pouze uznáním nároku MŠMT na vrácení finančních prostředků. Útvarům uzavírajícím 

DPP a DPČ byla předána informace o nutnosti požadovat po zaměstnancích pracujících na DPP 

či DPČ formuláře A1 bez výjimky tak, aby nemohlo dojít k jejich zpětnému předložení, ale 

byly předloženy u všech zahraničních pracovníků před uzavřením dohod. Byl výrazně omezen 

počet zahraničních osob pracujících na DPP či DPČ, neboť není možno zajistit rozsáhlou 

související administrativu u sociálního pojištění. U zaměstnankyň na mateřské a rodičovské 

dovolené budou zaměstnanci personálního oddělení urgovat dodání rodných listů narozených 

dětí, jejichž absence zapříčinila chybné doby zápočtu pojištění a náhradních či vyloučených 

dob u ELDP. 

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.  28 Přehled počtu kontrol dle typu organizace a kontrolního subjektu  

 

 

Nedostatky, které byly zjištěny, se koncentrují zejména do oblastí: 

• skladování potravin po uplynutí minimální doby trvanlivosti spolu s ostatními 

potravinami, 

• chybějící hygienické vybavení, 

• nedostatky v kontrole plynových spotřebičů, 

• nenahlášení změny zdravotní pojišťovny, 

• nesprávně vyplacená náhrada mzdy za pracovní neschopnost, 

• nedodržení termínu dodání závěrečného vyhodnocení akce (u investice), 

• nedostatky v evidenci sbírek a jejich zabezpečení v případě krádeže a vandalismu. 

 

Kontrolované subjekty přijaly ke zjištění tato nápravná opatření: 

• provedeno označení potravin po uplynutí min. trvanlivosti a zajištěno jejich oddělené 

skladování, zaměstnancům uložena povinnost zvýšené kontroly, 

• doplnění chybějícího hygienického vybavení, 

• okamžitá kontrola plynových spotřebičů a nastavení periodicity dalších kontrol, 

OSS OPŘO PŘO

počet kontrol počet kontrol počet kontrol
počet 

kontrol

NKÚ 0

Finanční úřad 2 1 7 10

VZP 2 1 12 15

ČŠI 22 22

ČSSZ 2 2 19 23

KHS 50 50

MF 5 5

Ostatní 6 13 75 94

Celkem 12 22 185 219

Typ organizace
Celkem

Kontrolní 

subjekt
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• vrácení části dotace, 

• vydání vnitřního předpisu o evidenci sbírky a nakládání s ní, 

• navýšení pojištění sbírek proti krádeži a vandalismu. 

 

3.2 Výsledky veřejnosprávních kontrol 

Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2019 prováděny podle Plánu kontrolní činnosti 

odboru kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě na rok 2019. Kontroly byly zaměřeny do 

následujících oblastí: 

3.2.1 Kontrola hospodaření veřejných vysokých škol s příspěvkem a poskytnutými 

účelovými dotacemi SR (bez prostředků na výzkum a vývoj) 

V roce 2019 byly ukončeny plánované kontroly u veřejných vysokých škol AVU 

v Praze, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova (ve spolupráci oddělení kontroly veřejné 

finanční podpory s oddělením kontroly dotací a oddělením pro záležitosti krajanské 

a organizační). 

Předmětem kontrol bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu (příspěvek 

a účelové dotace), dodržování právních předpisů a zavedení a udržování vnitřního kontrolního 

systému, kontrola veřejných zakázek. 

U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky: 

• nedostatky v plnění povinností plynoucích ze zákona o zadávání veřejných zakázek 

(neuveřejnění části dokumentace v zadávacím řízení, uzavření smlouvy na jiné období 

než bylo v zadávacím řízení, neprůkazné stanovení předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky, nezveřejnění uzavřené smlouvy, písemné zprávy zadavatele a skutečně 

uhrazené ceny na profilu zadavatele), 

• v oblasti ostatních osobních nákladů nebyla nastavena kritéria pro hodnocení 

hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy dle ustanovení § 4 odst. 5 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

• porušení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, kdy nebyl kontrolnímu orgánu předložen platný podpisový vzor. 

Kontrolované subjekty přijaly k zjištěným porušením nápravná opatření, např.: 

• nastavení kontrolních mechanismů, které neumožní likvidaci dokladů bez uskutečněné 

předběžné kontroly a aktualizace vnitřních předpisů směřujících k zajištění důsledného 

dodržování hospodárného a efektivního čerpání veřejných finančních prostředků, 

• vydání vnitřní normy v oblasti uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, 

• zahrnutí kontroly realizace veřejných zakázek do plánu činnosti interního auditu, 

• čtvrtletní předkládání zpráv o plánovaných a realizovaných výběrových řízení na poradě 

vedení rektora. 
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3.2.2 Kontrola hospodaření veřejných vysokých škol (dále jen VVŠ) s poskytnutými 

účelovými dotacemi SR na investice 

V roce 2019 byly ukončeny plánované kontroly investičních akcí u VVŠ:  

- Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum kinantropologického výzkumu FTK 

v Olomouci – Neředíně, EDS 133D21Q001102, Rekonstrukce objektu Křížkovského 

10, Olomouc, EDS 133D21Q001103, 

- Česká zemědělská univerzita v Praze – Centrum ekonomicko-manažerských studií, 

EDS 133D21C005903, 

- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Rekonstrukce K400 133D21Y001608, 

Pavilon tělovýchovy, II. etapa, EDS 133D21Y001610, 

- České vysoké učení technické v Praze – Rekonstrukce objektu KOKOS Kladno, EDS 

133D21D003833, 

- Univerzita Karlova – Rekonstrukce hl. budovy nám. J. Palacha 2 – I. etapa, EDS 

133D21E000032, 

- Akademie múzických umění v Praze – Generální rekonstrukce Studia FAMU EDS 

133D21A006613, 

- Vysoká škola ekonomická v Praze – Centrum knihovnických a informačních služeb, 

EDS 133D21F003320. 

Předmětem kontrol bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu na programové 

financování, dodržování právních předpisů se zaměřením na zadávání veřejných zakázek 

(zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) a dodržování 

povinností spojených s uveřejňováním smluvních závazků ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv. 

U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky: 

• nesoulad v částkách vykázaných ve formuláři „Zpráva k závěrečnému vyhodnocení 

akce“ – bylo opraveno v průběhu kontroly. 

3.2.3 Kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými pro výzkum 

a vývoj 

V roce 2019 se uskutečnila kontrola u těchto kontrolovaných osob: 

• Pilsen Tools s.r.o., Plzeň (projekt ukončen ke dni 31.12.2019, další finanční prostředky 

z kapitoly 333 na výzkum a vývoj nejsou firmou požadovány), 

• Červenka Consulting s.r.o., Praha 5, 

• Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Praha 6, 

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

• Český metrologický institut, Brno, 

• Univerzita Karlova, Praha. 
 

U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky: 

• podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• porušení ustanovení § 13 (schvalovací postup správce rozpočtu) vyhlášky 

č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
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správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, 

• nejsou nastaveny limity výdajů v oblasti cestovních výloh – zejména se toto týká 

ubytování v hotelech v tuzemsku i zahraničí. Tím nejsou nastavena kritéria ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 1 písmeno d) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, 

• účast na zahraničních konferencích – na příslušných účetních dokladech chybí údaje 

o termínu konání konferencí, je uvedeno pouze datum vycestování a datum příjezdu 

cestujících osob. Chybí tudíž transparentní údaje o využití pracovních dnů 

na zahraničních pracovních cestách. Není tak doložena účelnost vynaložení nákladů 

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů, 

• nebyl vytvořen analytický účet ke mzdovým nákladům a k sociálnímu a zdravotnímu 

pojištění – porušení příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí účelové podpory 

na řešení projektu výzkumu a vývoje. 

 

Kontrolované subjekty přijaly ke kontrolním zjištěním tato opatření: 

• zajištění evidence neplaceného volna, zajištění přesných bezchybných podkladů 

pro výpočet produktivního času zaměstnanců, 

• termín pro přijetí nápravných opatření u Univerzity Karlovy byl stanoven do 31.3.2020. 

 

V roce 2019 byly realizovány finanční kontroly u příjemců dotací a podpor v celkovém 

finančním objemu 929 901,07 tis. Kč. Tím byla splněna povinnost vyplývající ze znění § 13 

odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tj. 

provedení finanční kontroly nejméně u 5 % objemu účelové a institucionální podpory 

poskytnuté poskytovatelem v daném kalendářním roce. Pro rok 2019 byly stanoveny výdaje 

na výzkum, vývoj a inovace ve výši 13 365 909,02 tis. Kč. Zkontrolovaný objem finančních 

prostředků činí 6,95 %. 

3.2.4 Kontrola hospodaření přímo řízených organizací, ostatních přímo řízených 

organizací a organizačních složek státu  

V roce 2019 byly provedeny veřejnosprávní kontroly u následujících přímo řízených 

organizací: 

• Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče, Brno, Veslařská 246, 

se sídlem Veslařská 345/246, 637 00 Brno – Jundrov, IČO 62158384 (kontrola zahájena 

v roce 2018, kontrolované období 2014, 2015, 2016, 2017 a související); 

• Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky, 

Zámecká 107, se sídlem Zámecká 107, 768 04 Střílky, IČO 47935740 (kontrola 

zahájena v roce 2018, kontrolované období 2014, 2015, 2016, 2017 a související); 

• Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33, se sídlem Lublaňská 1724/33, 

120 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 49625357 (kontrola zahájena v roce 2018, 

kontrolované období 2017, 2018 a související); 

• Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 

Plzeň, Karlovarská 67, se sídlem Karlovarská 459/67, 323 00 Plzeň – Severní 

Předměstí, IČO 49778129 (kontrola zahájena v roce 2018, kontrolované období 2017 

a související); 
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• Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Chrastava, Školní 438, se 

sídlem Školní 438, 463 31 Chrastava, IČO 70866937 (kontrola zahájena v roce 2018, 

kontrolované období 2016, 2017 a související); 

• Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna 

Dobřichovice, se sídlem Pražská 151, 252 29 Dobřichovice, IČO 61384810 (kontrola 

zahájena v roce 2018, kontrolované období 2017, 2018 a související); 

• Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní 

škola a školní jídelna, Homole 90, se sídlem Budějovická 90, 370 01 Homole, IČO 

60076178 (kontrola zahájena v roce 2018, kontrolované období 2017 a související); 

• Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace, se sídlem Maltézské 

náměstí 476/14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana, IČO 61387339 (kontrola zahájena v roce 

2019, kontrolované období 2016, 2017, 2018 a související); 

• Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19, se sídlem 

Na dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, IČO 61386308 (kontrola zahájena 

v roce 2019, kontrolované období 2017, 2018 a související); 

• Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, se sídlem 

Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 60884754 (kontrola zahájena v roce 2019, 

kontrolované období 2018 a související); 

• Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Žlutice, Jiráskova 344, 

se sídlem Jiráskova 344, 364 52 Žlutice, IČO 70845433 (kontrola zahájena v roce 2019, 

kontrolované období 2018 a související); 

• Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov, se sídlem Pšov 1, 441 01 Podbořany, 

IČO 49123734 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 

a související). 

V roce 2019 byly rovněž zahájeny následující kontroly, které nebyly ke dni 31. 12. 2019 

ukončeny, a to u přímo řízených organizací: 

• Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, 

Místo 66, se sídlem č. p. 66, 431 58 Místo, IČO 61345741 (kontrolované období 2018 

a související); 

• Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4, se sídlem 

Jeseninova 31/4, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 75096382 (kontrolované období 2018 

a související);  

• Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk, se sídlem 

Vyhlídka 369/1, 787 01 Šumperk, IČO 00843016 (kontrolované období 2018 

a související);  

• Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín, se sídlem 

Divadelní 881/12, 741 11 Nový Jičín, IČO 00601586 (kontrolované období 2018 

a související);  

• Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2, se sídlem Kamenomlýnská 124/2, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 

65353650 (kontrolované období 2018 a související);  

• Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy 2, se sídlem 

Měcholupy 2, 339 01 Předslav, IČO 61781517 (kontrolované období 2018 

a související);  

• Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní 
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umělecká škola pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17, se sídlem 

Loretánská 104/19, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČO 48134546 (kontrolované období 

2018 a související);  

• Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola, se sídlem Čakovická 

783/51, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO 63110261 ((kontrolované období 2018 

a související);  

• Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1, se sídlem č. p. 1, 

671 38 Višňové, IČO 49438921 ((kontrolované období 2018 a související);  

• Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, 

se sídlem Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, IČO 49290274 (kontrolované období 

2018 a související). 

U kontrolovaných osob byly zjištěny nedostatky zejména v následujících oblastech: 

• Účetnictví 

Porušení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

Českých účetních standardů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, 

ve znění pozdějších předpisů, metodických pokynů MŠMT a vnitřních předpisů přímo 

řízených organizací 

− PŘO přijímaly do účetnictví faktury – daňové doklady, které nesplňovaly náležitosti 

účetního dokladu dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví. 

− PŘO při provádění inventarizace porušily ustanovení § 8 odst. 4, § 30, § 33 zákona 

o účetnictví, ustanovení § 4 odst. 4 a § 5 odst. 1 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci 

majetku a závazků a vnitřních předpisů PŘO. 

• Účetnictví a daně 

Porušení ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů 

− PŘO nepostupovaly v souladu s ustanovením § 48 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na zákon č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů tím, že uzavřely Smlouvy o dílo se základní sazbou DPH (21 %) 

namísto sazby snížené (15 %). Organizace na DPH uhradily neoprávněně vyšší objem 

finančních prostředků, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 

1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

• Hospodaření s majetkem státu 

Porušení ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

− PŘO porušily základní povinnosti při hospodaření s majetkem stanovené v § 14 odst. 1 

a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů; nevyužívaly majetek účelně a hospodárně 

k výkonu stanovených činností. 



152 

• Hospodaření s peněžními fondy 

Porušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů 

− PŘO nestanovily způsoby čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), 

tj. nevypracovaly konkrétní pravidla, ve kterých by stanovily, jaká plnění, jak často, 

v jakém rozsahu budou zaměstnancům a dalším osobám poskytována.  

− PŘO upravila vnitřním předpisem zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb 

(FKSP) způsobem omezujícím možnosti čerpání příspěvku nad rámec omezení daných 

vyhláškou č. 114/2002 Sb. 

− PŘO uhradila ve prospěch zaměstnanců finanční prostředky na penzijní připojištění 

v rozporu s ustanovením vyhlášky č. 114/2002 Sb. 

• Finanční kontrola, vnitřní kontrolní systém 

Porušení ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů 

− PŘO nezajistily řádné fungování vnitřního kontrolního systému v souladu s ustanoveními 

§ 25 až § 28 a § 30 a §31 zákona o finanční kontrole a v souladu s ustanoveními § 10 

až § 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.;  

− PŘO nedodržovaly schvalovací postupy řídící kontroly podle § 10 až § 14 vyhlášky 

č. 416/2004 Sb.; organizace důsledně nedodržovaly postup při provádění předběžné řídící 

kontroly před vznikem nároku/závazku a po vzniku nároku/závazku; 

− PŘO nevhodně nebo nedostatečně nastavily vnitřní kontrolní systém; vnitřní předpis 

stanovující vnitřní kontrolní systém nebyl vypracován v souladu s platnými právními 

předpisy;  

− PŘO neměly vnitřním předpisem předem určena kritéria pro stanovení konkrétního 

procenta pro rozúčtování jednotlivých nákladů (energií) mezi hlavní a jinou 

(hospodářskou) činností, čímž porušily ustanovení § 4 odst. 2 zákona o finanční kontrole. 

• Investiční akce – programové financování 

Porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace, uzavřených smluv a dalších souvisejících 

předpisů 

− PŘO přijala do účetnictví faktury – daňové doklady a následně je uhradila, přestože 

nesplňovaly podmínku odsouhlasení soupisu provedených prací technickým dozorem 

stavebníka, některé z prací, které PŘO uhradila, nebyly v době fakturace zhotoveny, 

došlo tak k porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. odst. 1 písm. b) zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

− PŘO v rozporu se smlouvou o dílo uhradila finanční prostředky na základě faktur – 

daňových dokladů v hotovosti. 

− PŘO nedokončila rekonstrukci budovy v termínu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (při kontrole bylo zjištěno, že stavba nebyla zkolaudována a že není využívána). 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 154 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuchovala 

stavební deník. 
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• Veřejné zakázky 

Porušení ustanovení zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, směrnic MŠMT a vnitřních předpisů při zadávání veřejných zakázek 

− PŘO porušily při zadávání veřejných zakázek ustanovení uvedených zákonů: 

- nesplnily povinnosti uveřejnění dané uvedenými zákony na profilu zadavatele a ve 

Věstníku veřejných zakázek; 

- nedodržovaly zásadu transparentnosti, rovného zacházení a přiměřenosti  

- umožnily podstatné změny práv a povinností vyplývajících z uzavřených smluv; 

- zadávaly dodatečné stavební práce bez splnění zákonných podmínek (v jednacím 

řízení bez uveřejnění, aniž by však byly naplněny podmínky pro toto řízení); 

- nevyužívaly možnosti účtovat dodavateli smluvní sankce. 

− PŘO nepostupovaly při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) 

dle směrnic MŠMT, případně dle svých vnitřních předpisů:  

- účelově rozdělily předmět veřejné zakázky, což vedlo k obejití ustanovení směrnice 

MŠMT a ke snížení transparentnosti veřejné zakázky; 

- nesplnily povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele dané vnitřním předpisem; 

- neuchovaly dokumentaci k veřejné zakázce po dobu stanovenou směrnicí MŠMT / 

vnitřním předpisem. 

• Uzavírání smluv, uveřejňování smluv v registru smluv, plnění na základě smluv 

Porušení ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

a dalších souvisejících předpisů 

− PŘO neupravily ve vnitřním předpisu postup při uveřejňování smluv a při kontrole jejich 

plnění; porušení ustanovení § 4 odst. 2 zákona o finanční kontrole. 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv neuveřejnily smlouvu, 

na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, do 30 dnů 

od jejího uzavření. 

− PŘO neuveřejnily smlouvu, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv, ani do tří měsíců od jejího uzavření; smlouvy tak byly dle ustanovení § 7 

odst. 1 zákona o registru smluv zrušeny od počátku. 

− PŘO neuveřejnily smlouvu v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona 

o registru smluv s odkazem na ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv 

(neuveřejnily smlouvu ve strojově čitelném formátu, neuvedly v metadatech 

cenu/hodnotu smlouvy, neuvedly v metadatech smlouvy datum uzavření smlouvy); 

na smlouvu tak bylo nahlíženo jako na neuveřejněnou. 

− PŘO plnily (nebo jim bylo plněno) bez právního důvodu (na základě neúčinné smlouvy); 

došlo tak k jednostrannému či oboustrannému bezdůvodnému obohacení ve smyslu 

§ 2993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 

k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

− PŘO v rozporu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona o registru smluv neuveřejnily dodatky 

ke smlouvám, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 

avšak které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti zákona o registru smluv. 

− PŘO uváděly ve smlouvách, na které se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv a které byly zároveň uzavřeny v době od 1.7.2017, že nabývají účinnosti 
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dnem podpisu, což je v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o registru smluv (takové 

smlouvy mohou nabýt účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv). 

• Produktivní činnost, brigády 

Porušení ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisů a vnitřních předpisů 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 65 odst. 2 školského zákona uzavírala smlouvy o obsahu, 

rozsahu a podmínkách praktického vyučování se soukromými osobami, které neměly 

oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a s fyzickými/právnickými 

osobami, jejichž předmětem podnikání nebyly činnosti související s vyučovanými obory 

vzdělání (některé z uvedených osob navíc neměly oprávnění disponovat 

s nemovitostmi/pozemky, na kterých probíhal odborný výcvik). 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 12 písm. g) vyhlášky č. 13/2005 Sb. uzavírala smlouvy 

o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, ve kterých nebylo dostatečně 

upraveno opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, 

včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních 

ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém 

vyučování. 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 12 písm. h) vyhlášky č. 13/2005 Sb. uzavírala smlouvy 

o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, ve kterých nebyly upraveny 

podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost 

školy a pověřeného zaměstnance objednatele ve vztahu k praktickému vyučování. 

− PŘO v rozporu s ustanovením § 13 odst. 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb. uzavírala smlouvy 

o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování, dle kterých měli žáci u jiných 

osob pracovat pod dohledem učitele odborného výcviku místo za vedení a dozoru 

instruktorů.  

− PŘO v rozporu s ustanovením § 122 odst. 1 školského zákona vyplácela žákům odměny 

za produktivní činnost konanou u jiných osob; PŘO neoprávněně fakturovala jiným 

osobám práce žáků a jim poté vyplácela odměnu za produktivní činnost, a to bez uzavřené 

příkazní smlouvy s jinou osobou, tj. bez právního důvodu, docházelo tak 

k bezdůvodnému obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů; PŘO předložila doklady, ze kterých nebylo možné zjistit, 

zda všem žákům byly vyplaceny finanční prostředky, které jim za produktivní činnost 

náleží.  

− PŘO účtovala odměny za produktivní činnost vykonávanou u jiných osob na výnosovém 

účtu; porušila tak ustanovení § 8 odst. 2 zákona o účetnictví. 

− PŘO upravila vnitřním předpisem organizování „soukromých brigád“ pro klienty 

zařízení; z vnitřního předpisu je zřejmé, že PŘO nabízí své klienty soukromým osobám 

(nikoliv fyzickým nebo právnickým) za mzdu, která může být nižší, než je minimální 

sazba mzdy stanovená nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 

úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 

ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a že může docházet k obcházení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

• Dodržování ostatních zákonných a vnitřních předpisů 

− PŘO v některých případech nedodržovaly důsledně právní předpisy, přijatá opatření 

a stanovené postupy (zákon o účetnictví, zákoník práce, zákon o finanční kontrole, 
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vyhláška o FKSP); byly zjištěny formální i věcné nedostatky ve zpracování vnitřních 

předpisů, včetně jejich průběžné aktualizace; PŘO neupravily vnitřní předpisy a neměly 

dostatečně nastavena pravidla pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, 

čímž porušily ustanovení § 4 odst. 2 zákona o finanční kontrole. 

MŠMT zaslalo v šesti případech na příslušný Finanční úřad oznámení o podezření 

na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v případě 

systémových pochybení uložilo kontrolovaným osobám opatření k nápravě v souladu 

s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Ve třech 

případech zaslal oznámení o závažných zjištěních kontrolnímu orgánu Ministerstva financí 

v souladu s ustanovením § 22 odst. 6 písm. b) zákona o finanční kontrole. 

Odbor kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě MŠMT ve třech případech postoupil 

útvarům poskytujícím finanční prostředky podklady pro odeslání výzvy k navrácení dotace 

dle ustanovení § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

V případě systémových pochybení přijaly organizace na základě závěrů předaných 

protokolů opatření k nápravě v uložených lhůtách. 

3.2.5 Kontrola výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti krajskými 

úřady v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy  

Na základě Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a Hlavního města Prahy 

na léta 2017–2019 zpracovaného Ministerstvem vnitra České republiky a v souladu s usnesením 

vlády ČR ze dne 11. září 2013 č. 689, 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 ustanovení § 86 odst. 1 a § 92a písm. b) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů provedlo MŠMT 

v roce 2019 kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 

u následujících subjektů: 

• Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město, 

IČO 00064581 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 

a související); 

• Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, IČO 70891320 

(kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 a související); 

• Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1592/2, 370 76 České Budějovice, 

IČO 70890650 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 

a související); 

• Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – Staré 

Město, IČO 70892822 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 

a související); 

• Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV – Pernštýn, IČO 

70891508 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 a související); 
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• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO 70890692 (kontrola zahájena v roce 2019, kontrolované období 2018 

a související). 

Kontroly probíhaly podle programu schváleného ředitelem odboru kontroly, dozoru 

a auditu ve veřejné správě MŠMT. Kontrolovaným obdobím byl ve všech případech rok 2018 

(v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující). 

Kontroly byly zaměřeny na následující oblasti: 

1. Financování právnických osob zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení ze státního rozpočtu: 

• normativní rozpis ukazatelů rozpočtu jednotlivým školám v porovnání 

se schválenou kapacitou škol a zahajovacími výkazy škol;  

• vyčlenění finančních prostředků z prostředků rozepsaných krajskému úřadu 

pro řešení zvláštních věcných okruhů, které nebyly promítnuty do rozpisu 

rozpočtu jednotlivých škol prostřednictvím krajských normativů a jejich čerpání 

(rezerva); 

• plnění povinností uložených v Rozhodnutích MŠMT o poskytnutí finančních 

prostředků z kapitoly 333: na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská 

zařízení; 

• plnění povinností uložených v Rozhodnutích MŠMT o poskytnutí finančních 

prostředků z kapitoly 333: na rozvojové a dotační programy jednotlivých sekcí 

MŠMT, 

2. Financování právnických osob, které nezřizuje stát, církev, kraj nebo obec, 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „soukromých škol“) 

ze státního rozpočtu: 

• plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu soukromým 

školám; 

• plnění povinností uložených v Rozhodnutích MŠMT o poskytnutí dotačních 

prostředků z kap. 333 na činnost soukromých škol; 

• poskytování finančních prostředků poskytovaných soukromým školám 

a kontrola jejich využití, 

3. Uznávání zahraničního vzdělání – plnění ustanovení školského zákona: 

• vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR; 

• rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikace), 

4. Správní rozhodování krajských úřadů jako nadřízeného orgánu v oblasti 

školství: 

• správní rozhodování v řízeních o odvolání proti rozhodnutím ředitelů škol 

a školských zařízení, 

5. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

• vyřizování žádostí o poskytnutí informací, řešení stížností na postup 

při vyřizování žádostí o poskytnutí informací. 

 

U kontrolovaných subjektů byly zjištěny následující nedostatky: 

• V oblasti správního rozhodování v řízeních o odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol 

a školských zařízení nebyl přenesený výkon státní správy při plnění ustanovení § 183 odst. 
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4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) prováděn v souladu s některými ustanoveními zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

− kontrolovaná osoba nedodržovala lhůty pro vydání rozhodnutí; 

− kontrolovaná osoba vydala rozhodnutí, ve kterém výrok rozhodnutí a odůvodnění nejsou 

v souladu (porušení § 2 a 3 a § 71 odst. 3 správního řádu); 

− kontrolovaná osoba v odůvodnění rozhodnutí odkázala na neplatnou vyhlášku (porušení 

ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu); 

− kontrolovaná osoba nepostupovala tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti (porušení ustanovení § 3 správního řádu) a nepřezkoumávala soulad 

napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo (porušení 

ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu); 

− kontrolovaná osoba nevedla spis v souladu s ustanovením § 17 správního řádu; 

− kontrolovaná osoba nedoručila rozhodnutí do vlastních rukou (porušení ustanovení § 19 

odst. 5 ve spojení s § 20 odst. 2 správního řádu); 

− kontrolovaná osoba se nezabývala vadami, které řízení vykazovalo (porušení 

ustanovením § 2 odst. 4 správního řádu; 

− kontrolovaná osoba nevyzvala účastníka řízení k odstranění nedostatků podání (porušení 

ustanovení 82 odst. 2 správního řádu); 

− kontrolovaná osoba nezamítla odvolání jako nepřípustné a nezrušila rozhodnutí správního 

orgánu I. stupně v přezkumném řízení (porušení ustanovení § 92 správního řádu). 

• V oblasti vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, nebyl přenesený výkon státní správy prováděn 

v souladu: 

− s ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím (u jedné kontrolované osoby). 

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou v souladu 

s ustanovením § 19 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů byla 

uložena jedné kontrolované osobě (ta opatření přijala). V ostatních případech se nejednalo 

o systémová pochybení. 

3.2.6 Kontrola hospodaření s poskytnutými účelovými dotacemi státního rozpočtu 

u ostatních příjemců veřejné finanční podpory 

Církevní školy 

V roce 2019 byla zahájena veřejnosprávní kontrola u jedné církevní školy – školské 

právnické osoby: 

• Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, 

Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec, IČO 44223897; zřizovatel: Jednota bratrská, 

Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec (kontrola zahájena 

v roce 2019, kontrolované období rok 2018 a související). 

Předmětem kontroly je hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými 

z kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na provoz škol a školských 

zařízení. Cílem kontroly je prověřit, zda přidělené finanční prostředky byly použity v souladu 
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s Rozhodnutími MŠMT o poskytnutí dotace a zda s nimi bylo nakládáno hospodárně, 

efektivně a účelně. Kontrola nebyla v roce 2019 ukončena. 

Sport a mládež 

Oddělení kontroly dotací, které realizovalo kontroly v oblasti sportu a mládeže, provedlo 

veřejnosprávní kontrolu u 57 příjemců dotace. Z toho u 17 kontrolovaných subjektů bylo 

konstatováno zjištění porušení rozpočtové kázně dle § 44 rozpočtových pravidel. 

U kontrolovaných osob byly zjištěny následující nedostatky: 

• nesplnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o dotaci – nedodržení výše vlastních 

zdrojů jako spolufinancování projektu – závazná podmínka, 

• uvedení nepravdivých informací v žádosti o dotaci (výše členské základny) – naplněna 

dikce ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidlech o odnětí dotace, 

• nevypořádání poskytnuté dotace dané vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 

finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 

a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, 

• příjemce poskytnul dotační prostředky další právnické osobě, 

• příjemce dotace nebyl realizátorem akce, na kterou byly finanční prostředky 

poskytnuty. 

Ostatní příjemci 

V roce 2019 byly podle plánu kontrol na r. 2019 provedeny kontroly: 

− Obec Radonice, EDS 133D311000089 – Novostavba základní školy Radonice I. etapa; 

− DSO Mšec – EDS 133D311000104 – Přístavba nových výukových prostor ZŠ Tuřany; 

− Obec Orlické Podhůří – EDS 133D311000105 – Rekonstrukce objektu Základní školy 

v Orlickém Podhůří. 

Všechny výše uvedené akce byly realizovány v programu Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. 

V roce 2019 byla dokončena kontrola investice u Městské části Praha – Zbraslav, EDS 

133D311000070 – Rozšíření ZŠ Nad Parkem, Praha – Zbraslav zahájená v r. 2018. Realizováno 

taktéž v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 

územně samosprávnými celky. 

V roce 2019 byla realizována veřejnosprávní kontrola Spolku Chřibák, jejímž 

předmětem bylo dodržování podmínek užití a čerpání dotace daných Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace. Dotace byla poskytnuta v rámci programu 233511 – podpora rozvoje obnovy materiálně 

technické základny sportovních organizací (ev. č. ISPROFIN 233512-3632). 

 U kontrolovaných osob byly zjištěny následující nedostatky: 

• podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ve zjištěné výši až do: 

• 4 234 105 Kč (MČ Zbraslav), 

• 13 000 000 Kč (Spolek Chřibák), 

• 110 000 Kč (Obec Orlické Podhůří), 
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• porušení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kdy je 

účetní jednotka povinna vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné 

a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.  

Odbor kontroly a dozoru ve veřejné správě MŠMT a oddělení kontroly dotací 

v případech zjištění porušení rozpočtové kázně postoupily podklady k zaslání výzvy k vrácení 

části dotace podle § 14 f odst. 3 zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) příslušným věcným útvarům. 

Oddělení kontroly dotací v případech, kdy se jednalo o odnětí dotace dle § 15 odst. 1 

písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rovněž postoupilo podklady příslušnému věcnému 

útvaru. 

3.2.7 Kontroly prováděné Českou školní inspekcí 

V průběhu roku 2019 vykonala ČŠI 54 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 

a školských zařízeních, kde byla při komplexní inspekční činnosti identifikována rizika 

v nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu a na podnět. Celkový příjem finančních 

prostředků státního rozpočtu u kontrolovaných osob činil za sledovaný rok 643 064,97 tis. Kč. 

Z toho bylo na místě přezkoumáno 582 683,20 tis. Kč (90,6 %) poskytnutých finančních 

prostředků v kontrolovaných subjektech. V prověřovaném období činil objem uskutečněných 

výdajů finančních prostředků ze státního rozpočtu u kontrolovaných osob 606 308,15 tis. Kč, 

z toho bylo na místě přezkoumáno 495 315,47 tis. Kč, tj. 81,7 % výdajů. Při veřejnosprávní 

kontrole bylo zjištěno u 30 kontrolovaných subjektů (55,6 %) porušení právních předpisů 

při nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu. Celkový objem takto zjištěných 

nedostatků činil 4 305,65 tis. Kč. Z tohoto počtu se u 21 subjektů jednalo o porušení rozpočtové 

kázně. Celkový odhad porušení rozpočtové kázně za rok 2019 činí 1 645,08 tis. Kč (38,2 % 

z objemu zjištěných nedostatků). 

Podezření na porušení rozpočtové kázně byla oznámena příslušnému krajskému úřadu 

k zahájení řízení ve věci odvodu podle zvláštních právních předpisů. 

Za nejzávažnější pochybení považuje ČŠI v roce 2019 nakládání s finančními prostředky 

státního rozpočtu v rozporu s právními předpisy. Nebyl podán žádný podnět orgánům činným 

v trestním řízení. 

3.2.8 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 II: Provedla 17 veřejnosprávních kontrol. V 15 případech nebyla zjištěna 

pochybení při čerpání finanční dotace. Jedna kontrola ukázala, že došlo k porušení ustanovení 

rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace, a proto bylo předáno místně příslušnému finančnímu 

úřadu k dořešení. Jedna kontrola dosud probíhá, není ukončena. 

Sekce III: Provedla 11 veřejnosprávních finančních kontrol. Kontroly byly zaměřeny 

na čerpání a využití podpory rozvojových a dotačních projektů se zaměřením především 

na veřejné vysoké školy. U 3 kontrol bylo zjištěno pochybení. V prvním případě porušení 

rozpočtové kázně, následně byla přijatá opatření k odstranění zjištěných závad. Ve druhém 
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případě bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně a po projednání metodiky 

k aplikaci § 14f zákona č. 218/2000 Sb. a publikaci schváleného interního předpisu bude 

zaslána výzva k vrácení části dotace. U třetí kontroly bylo zjištěno, že nebyla dostatečně 

dodržena podmínka důsledného oddělení vedení účetní evidence projektu. Dle vyjádření 

rektora byla pochybení již projednána se správcem kontrolovaných projektů. Dále sekce III 

ukončila 2 veřejnosprávní kontroly nefinančního charakteru a zahájila 4 kontroly, které nebyly 

v roce 2019 ukončeny. V jednom případě byla uložena sankce v řízení o přestupku, která již 

byla uhrazena. 

Sekce IV: Provedla 175 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 143 kontrol bylo hodnocení – bez zjištění a u 32 kontrol bylo hodnocení s jedním nebo více 

zjištěním. Nápravná opatření nebyla stanovena. 

Sekce VI: Provedla dvě veřejnosprávní kontroly – Poskytování dotace na úhradu 

nákladů zahraničních studentů studujících na českých veřejných vysokých školách (Technická 

univerzita v Liberci) a poskytnutí dotace na úhradu stipendií Nigerijským studentům 

(1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy). V prvním případě bylo zjištěno podezření na porušení 

rozpočtové kázně. Kontrola není dosud ukončena, čeká se na vydání směrnice, ze které se 

použije vzor pro výzvu k dobrovolnému vrácení finančních prostředků ve výši podezřelé 

z porušení rozpočtové kázně. Při druhé kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

3.3 Výsledky vnitřních kontrol 

3.3.1 Předběžná řídící kontrola  

Předběžná řídící finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího 

hospodaření MŠMT a je vykonávána na všech stupních řízení podle § 26 odst. 1 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – 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 „Směrnice upravující předběžnou řídící finanční kontrolu 

na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy“ a „Směrnice upravující oběh účetních 

dokladů na MŠMT“. Předběžná řídící kontrola je vykonávána u všech finančních 

a majetkových operací, a to jak v oblasti příjmů (příkazce operace, hlavní účetní) tak i v oblasti 

výdajů (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). 

K uzavírání závazků a hospodaření s finančními prostředky jsou oprávněni (na základě 

písemného pověření ministra MŠMT) náměstci sekcí, ředitelé odborů a vedoucí oddělení 

v rámci konkrétního vymezení rozsahu jejich pravomocí a odpovědností při nakládání 

s veřejnými prostředky jako příkazci operací. Výkonem funkce správce rozpočtu je dle 

vnitřního předpisu MŠMT schváleného ministrem MŠMT ředitel odboru správce rozpočtu, 

výkonem funkce hlavního účetního pak ředitel odboru hlavního účetního a svodného 

výkaznictví.  

Předběžná řídící kontrola významně přispívá ke snížení rizika nehospodárného, 

neefektivního nebo neúčelného vynakládání a neoprávněného použití finančních prostředků 

státního rozpočtu. Důležitá je její preventivní funkce zaměřená na předcházení nedostatků. 

Systém předběžné řídící kontroly na MŠMT je plně funkční a jeho složitost odpovídá značnému 

rozsahu a podrobnému členění rozpočtu kapitoly 333 MŠMT. 
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Povinnosti příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního jsou definovány 

ve vnitřních předpisech MŠMT v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou 

č. 416/2004 Sb. 

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 

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 2019 správce rozpočtu prověřil celkem 54 522 finančních operací v oblasti 

výdajů, tj. finančních operací před uzavřením závazku (návrhy smluv, rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, objednávek, stanovení ukazatelů 

příspěvku na provoz ze SR přímo řízených organizací atd.), finančních operací před vlastní 

platbou (platební poukazy, faktury, kompenzační operace), a pokynů k přeúčtování účetní 

skutečnosti v celkovém objemu 209,87 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 se počet 

schvalovaných finančních operací snížil o 118, tj. o 0,22 %.  

Z evidence správce rozpočtu vyplývá, že v roce 2019: 

• uzavřeli příkazci operací 69 finančních operací (tj. 0,13 % z celkového počtu operací) 

bez předběžné řídící kontroly správce rozpočtu, 

• u 118 finančních operací (tj. 0,22 % z celkového počtu operací) správce rozpočtu 

přerušil písemně schvalovací postup a s uvedením důvodů spis vrátil příkazci operace, 

neboť zjistil nedostatky v přípravné fázi. 

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 v rámci potvrzení 

„Záznamu o provedení předběžné řídící kontroly“ pro operaci omezující podmínky, jejichž 

splnění překontroloval při platbě. 
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Nejčastější nedostatky, které byly v roce 2019 zjištěny v rámci předběžné řídící 

kontroly správcem rozpočtu a které byly důvodem pro přerušení schvalovacího postupu: 

• chybně stanovená výše potřebné rezervace zdrojů ve státní pokladně, spojená 

s nedostatečným zdůvodněním požadavku na hodnotu činěného závazku; 

• chybně stanovený rozsah práce/činnosti při návrhu na uzavření dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, s důsledkem zbytečné blokace zdrojů; 

• nedodržení schvalovacího postupu v rámci MŠMT při uzavírání dohod či dodatků 

k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, při požadavku na snížení závazku 

v EIS JASU a rezervace zdrojů v IISSP, či chybné stanovení podmínek; 

• chybně stanovená identifikace koruny na příkazu k platbě, neprovedená změna zdroje 

v aktuálním rozpočtovém roce v evidenci závazku v EIS JASU po přidělení nároků 

z nespotřebovaných výdajů předchozích let; 

• nesoulad fakturovaných údajů s prvotním závazkem MŠMT (právním aktem – smlouvou, 

objednávkou), neoprávněná fakturace dodavatele; 

• absence Záznamu o PŘK ve spise, nepotvrzení provedení PŘK příkazcem operace 

při předloženém návrhu na uzavření/změnu závazku; 

• nedostatečné doložení informací rozhodných pro posouzení návrhu na uzavření/změnu 

závazku (smlouvy, dodatku ke smlouvě); 

• návrhy přeúčtování výdajů hrazených z projektů technické pomoci OP VVV na zdroje 

určené k financování nezpůsobilých výdajů OP VVV bez dostatečného zdůvodnění 

nezpůsobilosti; 

• požadavek na výplatu cestovních náhrad v rozporu s vnitřním předpisem MŠMT, nesoulad 

výpočtu náhrad s přiloženými doklady s důsledkem možného neoprávněného použití 

prostředků SR či poškození práv zaměstnance; 

• nedodržení postupů dle vnitřních předpisů MŠMT; 

• chybné rozlišení mezi investičním a neinvestičním charakterem požadované finanční 

operace, chybný postup financování, nesprávná identifikace koruny a nesoulad návrhu 

právního aktu s návrhem Investičního záměru; 

• chybné stanovení kompetence dle organizačního řádu a následné schválení navrhované 

finanční operace v rámci PŘK neoprávněným příkazcem operace; 

• mylně identifikovaný odesílatel vratky dotace a chybně navržený způsob naložení s vratkou 

přijatou na účet MŠMT; 

• nedodržení povinnosti zasílat prostředky státního rozpočtu veřejným vysokým školám 

a veřejným výzkumným institucím na účty vedené u ČNB; 

• nesoulad bankovního spojení u platby členského příspěvku s ustanovením dohody 

o spolupráci; 

• chybné odůvodnění částečného nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace v rozhodnutí 

o poskytnutí dotace; 

• chybný návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace, nesoulad finančního plánu a podkladových 

tabulek se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro danou výzvu; 

• nesoulad příkazu k platbě při požadavku na poslední zálohovou platbu projektu OP VVV 

s celkovou výší podpory evidované v EIS JASU a stanovené v právním aktu, nesoulad 

finančního plánu s právním aktem; 

• chybné rozlišení mezi kompenzační a příjmovou finanční operací; 

• požadavek na provedení předběžné řídící kontroly a rezervace zdrojů v IISSP na již 

rezervovaný závazek, tj. požadavek na duplicitní vydání právního aktu a duplicitní 

poskytnutí dotace; 

• chybný způsob doručování digitálních dokumentů; 
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• předložení požadavku na platbu bez účinného právního aktu, bez doložení všech rozhodných 

informací potřebných k ověření správnosti platby či bez dokumentu, který povinnost 

a podmínky platby určuje; 

• riziko dvojího financování požadovaných aktivit v rámci uzavření dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr a v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace zřizované 

MŠMT; 

• neoprávněná žádost příkazce operace o schválení limitovaného příslibu v případech 

nesplňujících podmínky udělení limitovaného příslibu dle zákona o finanční kontrole a jeho 

prováděcí vyhlášky. 

Správce rozpočtu v průběhu roku 2019 zpracovával výsledky předběžné řídící 

kontroly ve Zprávách o předběžné řídící kontrole, 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., informace o platební morálce MŠMT a upozornění na rizikové 

oblasti financování kapitoly MŠMT. O výsledcích předběžné řídící kontroly byl pravidelně 

informován ministr (jako vedoucí orgánu veřejné správy), státní tajemník a jednotliví náměstci 

sekcí (jakožto nejvýznamnější příkazci operací), kteří se ke zprávám podrobně vyjadřovali 

a navrhovali nápravná opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků. 

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 MŠMT. Schválení finanční operace 

příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním v rámci předběžné řídící kontroly se 

zaznamenává v ekonomickém informačním systému JASU CS (dále jen „EIS JASU“), jehož 

prostřednictvím se provádí i přenos rezervací a požadavků na realizaci výdajů a příjmů kapitoly 

MŠMT do Integrovaného informačního systému státní pokladny (dále jen „IISSP“). 

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 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. 

V sekci I bylo provedeno za rok 2019 celkem 124 průběžných kontrol OPŘO, 

zaměřených na sledování rozpočtu, 16 průběžných kontrol kapitoly 333 MŠMT na zpracování 
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skutečného plnění příjmů a 16 průběžných kontrol kapitoly 333 MŠMT skutečného čerpání 

výdajů a regulace zaměstnanosti, dále jedna průběžná kontrola, prováděná v rámci vydávání 

řídících dokumentů akcí zařazených do soupisu rozpočtu. 

Dále bylo provedeno celkem 8 následných kontrol zaměřených na vyhodnocení 

závazných ukazatelů hospodaření PŘO, plnění limitu regulace zaměstnanosti a rozbory 

hospodaření. 

Sekce III provedla 21 průběžných řídících kontrol z toho 20 kontrol správnosti sestav 

o čerpání rozpočtu, rozpočtových opatření a analytických materiálů v celkovém objemu 

558 tis. Kč a jednu kontrolu plnění podmínek pro čerpání dotace v objemu 4 382 tis. Kč. 

3.3.3 Interní audit 

Výsledky interních auditů 

V roce 2019 bylo provedeno a dokončeno celkem 16 interních auditů/auditních šetření, 

z toho 13 interních auditů ze schváleného plánu. Nad schválený plán byla realizována 3 auditní 

šetření vyžádaná nejvyšším vedením ministerstva. Celkem 6 auditních šetření mělo charakter 

poradenské a konzultační zakázky. 

V rámci činnosti interního auditu byly v roce 2019 prověřovány a posuzovány oblasti: 

• vnitřní řídící a kontrolní systém, jeho nastavení a funkčnost, realizace nápravných opatření 

přijatých vedením MŠMT k zjištěním z interních auditů, výkon veřejnosprávních kontrol 

a výstupů z nich; 

• míra využití dat reportovaných MŠMT školami a školskými zařízeními, ujištění 

o oprávněnosti a smysluplnosti požadavků MŠMT; 

• řízení a kontrola programů administrovaných MŠMT v rámci podpory vědy a výzkumu – 

Program EUROSTARS II – proces administrace programu, shoda jeho nastavení a realizace 

s řídící dokumentací projektu sekretariátu Eureka, finanční krytí projektů; 

• plnění opatření přijatých ke kontrolním závěrům NKÚ z kontrolní akce 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“); 

• plnění opatření přijatých ke kontrolním nálezům NKÚ k dotačním a rozvojovým titulům 

MŠMT (kontrolní akce NKÚ č. 12/25, 13/23, 6/13, 16/20 a 17/17);  

• úkolů uložených MŠMT na základě usnesení vlády ČR, prověření jejich aktuálnosti 

a smysluplnosti (2002 až 2019); 

• plnění povinností MŠMT vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv); 

• efektivity dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ 

a studentů VOŠ a konzervatoří realizovaného k naplnění Nařízení vlády ČR č. 98/2002 Sb.;  

• průkaznosti dokumentace operačních programů – prověření dokladování auditní stopy 

k obsažené problematice;  
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• zajištění kybernetické bezpečnosti (oblast bezpečnostní dokumentace, bezpečnostních 

opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů a reaktivních opatření v MŠMT) včetně 

jejího souladu se zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. 

V rámci poradenských a konzultačních zakázek byly prověřovány oblasti: 

• aktuálnost vnitřních předpisů MŠMT (k naplnění úkolu státního tajemníka, který vyplynul 

z interního auditu z roku 2017); 

• nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému Antidopingového výboru ČR a jeho 

soulad s příslušnými právními normami; 

• zajištění kybernetické bezpečnosti dle zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 

v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání; 

• funkčnosti nastaveného systému řízení odboru mládeže a jeho personálních kapacit 

ve vazbě na vznik Národní sportovní agentury;  

• funkčnosti nastaveného systému řízení odboru administrace projektů vysokých škol 

a odboru administrace projektů výzkumu a vývoje v sekci EU a ESIF. 

K datu 31.12.2019 bylo z celkem uvedených 16 interních auditů/auditních šetření 

15 dokončeno, k datu 31.1.2020 je rozpracován interní audit oblasti zajištění kybernetické 

bezpečnosti a její soulad se zákonem a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. 

Zprávy z interních auditů včetně doporučení z auditů byly v souladu s ustanovením § 28 

odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, předloženy auditovaným útvarům. 

Auditované útvary k doporučením vypracovaly návrhy opatření k odstranění zjištěných 

nedostatků. Část schválených opatření byla již v průběhu roku 2019 realizována. Ta opatření, 

jejichž plnění je stanoveno do roku 2020, jsou v současnosti rozpracována. 

V auditních zprávách předaných panu ministrovi k datu 31.12.2019 bylo navrženo 

celkem 35 doporučení k auditním závěrům. Z uvedeného celkového počtu bylo panem 

ministrem přijato 24 opatření. Přijatá opatření k realizovaným interním auditům prokazatelně 

signalizují stabilizaci vnitřního prostředí MŠMT. 

Cíle stanovené v Plánu interních auditů na rok 2019 byly splněny, v některých oblastech 

překročeny. 

Oddělením interního auditu byly nad rámec schváleného plánu realizována auditní 

šetření v oblasti personálního řízení: 

• nastaveného systému řízení odboru mládeže a jeho personálních kapacit 

ve vazbě na vznik Národní sportovní agentury;  

• nastaveného systému řízení odboru administrace projektů vysokých škol 

a odboru administrace projektů výzkumu a vývoje v sekci EU a ESIF. 

Dále bylo mimo schválený plán realizováno mimořádné šetření v oblasti poskytování 

neinvestičních dotací z Programu X „Projekty pro sportování veřejnosti ze Státní podpory 

sportu v roce 2016“. 

Při sestavování programů jednotlivých auditů a ve výběru šetřeného vzorků operací se 

interní auditoři zaměřovali na to, aby získané poznatky bylo v co nejširší míře možno 

generalizovat na auditovaný systém. Tak jako každoročně útvar interního auditu klade velký 

důraz na kvalitu výstupů z auditní činnosti. Interní audit se dlouhodobě snaží o komplexní 
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pohled do auditované oblasti a zaměřuje se zejména na zlepšení řízení agend napříč celého 

MŠMT. 

Ve výše zmiňované oblasti plnění přijatých opatření na základě výsledků interních 

auditů, je nutné zdůraznit systémovost těchto opatření a z nich logicky vyplývající dlouhodobou 

účinnost.  

Realizovaná opatření přijatá k doporučením interního auditu byla a jsou oporou: 

• k efektivnějšímu plnění přijatých opatření v auditovaných útvarech; 

• k dodržování interních norem a zejména jejich souladu s platnou legislativou ČR; 

• k ujištění o relevantnosti požadavků na sběr statistických dat škol a školských zařízení; 

• pro nastavení odpovídajícího plnění Bilaterální smlouvy mezi MŠMT a sekretariátem 

Eureka v programu EUROSTARS II; 

• pro proces plnění a kontroly závěrů NKÚ z kontrolní akce č. 15/26; 

• pro nastavení procesu řízení a odpovídajících personálních kapacit vybraných útvarů 

ministerstva; 

• k nastavení efektivnějšího vyhodnocování úkolů vyplývajících pro resort z příslušných 

usnesení vlády ČR; 

• k prověření plnění opatření k závěrům NKÚ v oblasti dotačních a rozvojových titulů 

MŠMT; 

• k plnění požadavků stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ze strany 

MŠMT; 

• k ujištění o pozitivních společenských dopadech dotačního titulu Podpora sociálně 

znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ a konzervatoří.  

Oddělení interního auditu neoznamovalo Ministerstvu financí ČR žádné závažné zjištění 

podle § 22 odst. 6 b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Rovněž tak 

nebyly žádné další nesrovnalosti oznamovány Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Místně příslušnému Finančnímu úřadu (územní pracoviště Praha 1) nebylo hlášeno 

porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

Oddělení interního auditu poskytlo v roce 2019 v souladu s požadavky zaslanými EK 

ujištění evropských struktur o adekvátním prostředí v MŠMT, ochraňujícím zájmy EU, a to 

v rámci auditního šetření programu EUROSTARS II. 
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4 Organizační schéma kompetenčních vztahů 

4.1 Organizační struktura kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy k 31.12.2019 

 

 

4.2 Organizace v působnosti kapitoly 333 MŠMT 

4.2.1 Organizační složky státu  

K 31.12.2019 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 

Organizační struktura kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 31.12.2019 

 

 
Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 

Česká školní inspekce 

 

Vysokoškolské sportovní 

centrum MŠMT ČR 

 

přímo řízené organizace 

(69) 
 

ostatní přímo řízené 

organizace 

(9) 
 

CSVŠ v.v.i 
 



168 

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. 

4.2.2 Příspěvkové organizace 

V roce 2019 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 31.12.2018 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. 

K 31.12.2017 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  

K 31.12.2016 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. 

K 31.12.2015 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. 

Přímo řízené organizace 

V roce 2019 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 přímo řízených 

organizací – právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

MŠMT. 

K 31.12.2018 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 PŘO  

K 31.12.2017 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 PŘO. 

K 31.12.2016 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 PŘO. 

K 31.12.2015 působilo v kapitole 333 v oblasti regionálního školství 69 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), 
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• 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) 

• 20 dětských domovů se školou (7 zařízení má jako součást SVP) 

• 6 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 střední 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 škola a praktická 

škola Olgy Havlové, Janské Lázně), 

• s více vadami (Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny, Velké Meziříčí), 

• s vadami řeči (ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská). 

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 specializovaná – 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. 
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Ostatní přímo řízené organizace  

V roce 2019 působilo v kapitole 333 celkem 9 OPŘO. 

Dům zahraniční spolupráce (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 pedagogicko-

psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím 

ve školství. Od 1.1.2020 je tato organizace sloučena s NIDV do Národního pedagogického 

institutu ČR. 

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.  

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. 

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 
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agentury na území ČR i v zahraničí. Od 1.1.2020 je zřizovatelem této organizace nově Národní 

sportovní agentura. 

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). K 1.1.2020 došlo ke sloučení NIDV s NÚV, nástupnickou organizací je 

Národní pedagogický institut ČR. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CZVV  

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.  

4.2.3 Centrum pro studium vysokého školství 

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i změnilo od 1. 1. 2007 právní formu 

z původní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci (CSVŠ, v.v.i.), zřízenou 

v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

CSVŠ se zabývá sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti 

vysokého školství. Konkrétní témata, kterými se CSVŠ zabývá, se týkají zejména kvality ve 

vysokém školství a využití evropských standardů pro hodnocení kvality, role vysokých škol 

v rozvoji regionů, diversifikace vysokého školství a profesně zaměřeného studia, doktorského 

studia, distančního vzdělávání, e-learningu a dalších nových metod vysokoškolského 

vzdělávání Zaměřuje se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, OECD a UNESCO 

v oblasti vysokoškolského vzdělání. Spolupracuje s mnoha partnerskými výzkumnými ústavy 

a centry v řadě evropských zemí. 
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5 Seznam použitých zkratek 

ADV Antidopingový výbor ČR 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

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

CZVV  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

ČRDM  Česká rada dětí a mládeže 

ČŠI  Česká školní inspekce  

ČVUT  České vysoké učení technické v Praze 

ČZU  Česká zemědělská univerzita 

DDŠ  Dětský domov se školou 

DDÚ  Dětský diagnostický ústav 

DPČ  Dohoda o pracovní činnosti 

DPP  Dohoda o provedení práce 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DVPP  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

DSO  Dobrovolné sdružení obcí 

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  

EK  Evropská komise 

ELDP  Evidenční list důchodového pojištění 

ESF  Evropský sociální fond 

ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 

ESA  Evropská kosmická agentura 

ESO  Evropská jižní observatoř 

EU  Evropská unie 

FHS  Fakulta humanitních studií 

FKSP  Fond kulturních a sociálních potřeb 

FM  Finanční mechanizmy 

FÚ  Finanční úřad 

HMP  Hlavní město Praha 

HV  Hospodářský výsledek 
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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 

IKT  Informační a komunikační technologie 

INV  Investiční výdaje 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ISROS Integrovaný systém rozpočtu a skutečnosti 

IT Informační technologie 

JČU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

KJWF Komise Johna Williama Fulbrighta 

KP Komunitární program 

KZÚV Krajské zařízení ústavní výchovy 

LF Lékařská fakulta 

ME Mistrovství Evropy 

MF Ministerstvo financí 

MFF Matematicko-fyzikální fakulta 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MK Ministerstvo kultury 

MO Ministerstvo obrany 

MP  Mzdové prostředky 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS Mistrovství světa 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MTZ Materiálně technická základna 

MV Ministerstvo vnitra 

MVS Meziknihovní výpůjční systém 

NAÚ Národní akreditační úřad 

NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

NIV Neinvestiční výdaje 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NNO Nestátní neziskové organizace 

NPMK Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze 
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NRPM  Národní rozvojový program mobility pro všechny 

NSA Národní sportovní agentura 

NTK Národní technická knihovna 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení  

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

OBV Ostatní běžné výdaje  

ONIV Ostatní neinvestiční výdaje 

OON Ostatní osobní náklady 

OPPP Ostatní platby za provedenou práci 

OPŘO Ostatní přímo řízené organizace 

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 Z  Operační program Zaměstnanost 

OSN Organizace spojených národů 

OSS Organizační složka státu 

PC Pedagogické centrum 

PCO Platební a certifikační orgán 

PD Projektová dokumentace 

PO Příspěvková organizace 

PŘO Přímo řízená organizace 

PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu 

PSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení 

RF Rezervní fond 

RgŠ  Regionální školství 

RSC Resortní sportovní centrum 

ŘeO Ředitel/ka odboru 

ŘO Řídicí orgán 

Sb. Sbírka (sbírka zákonů) 

SR Státní rozpočet 

SŠ Střední škola 

SÚJV Spojený ústav jaderných výzkumů 

SVP Středisko výchovné péče 

SVŠ Soukromá vysoká škola 

SZP Společná zemědělská politika 
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TP Technická pomoc 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

UK Univerzita Karlova  

UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 

UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

UV Usnesení vlády 

ÚO Ústřední orgán 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚSC Územní samosprávný celek 

ÚZ Účelový znak 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VaVaI Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

VFU Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VPS Všeobecná pokladní správa 

VSC Vysokoškolské sportovní centrum  

VŠ Vysoká škola 

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava 

VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

VÚ Výchovný ústav 

VÚM Výchovný ústav pro mládež 

VVI Veřejná výzkumná instituce 

VVŠ Veřejná vysoká škola 

VZ Veřejná zakázka 

ZP Zákoník práce 

ZPS Zdravotně postižení sportovci 

ZŠ Základní škola 

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., v platném znění, o veřejných zakázkách 

ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění, o zadávání veřejných zakázek 

ŽOP Žádost o platbu 
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Plné názvy některých zahraničních organizací/projektů 

CEEPUS  Central European Exchange Programme for University Studies 

CERN  Evropská organizace pro jaderný výzkum 

EMBC  Evropská konference pro molekulární biologii 

EMBL Evropská molekulárně biologická laboratoř  

ESA  European Space Agency 

IEA  International Association for the Evaluation of Education Achievement 

ITER Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor 

JPIAMR  Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study 

V4 Visegrádská skupina 

VKIFD Von Karmanův ústav dynamiky tekutin 
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