Vyhlášení rozvojového programu na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 “

III.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje
na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
rozvojový program
Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019

(Č. j.: MSMT-33424/2018-1)

V Praze dne: 26. 11. 2018

Garant programu: Mgr. Petr Chytil
Oddělení financování rozvojových
a dotačních programů
Petr.Chytil@msmt.cz
234 811 748

1

Vyhlášení rozvojového programu na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
„Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 “

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na základě
§ 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na rok 2019 rozvojový
program:

Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
(dále jen „program“)

Čl. 1
Cíl programu
(1) Cílem programu je prostřednictvím posílení nenárokových složek platu zvýšit platovou
úroveň pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol
(vč. konzervatoří) a školních družin zřízených územním samosprávným celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí v krajích, ve kterých byla dosažená úroveň odměňování
těchto pracovníků v roce 2017 nižší než úroveň odměňování ve dvou krajích s nejvyšší
dosaženou úrovní odměňování uvedených pracovníků (zvlášť pro každý jednotlivý, výše
uvedený, druh školy či školní družinu), a tím částečně vyrovnat mezikrajové rozdíly
v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol
(vč. konzervatoří) a školních družin zřízených územním samosprávným celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí.
(2) Program si klade za cíl i částečné vyrovnání rozdílů na území kraje nebo hlavního města
Prahy (dále jen „kraj“) mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů pedagogických
pracovníků v jednotlivých druzích výše uvedených škol a ve školních družinách.
(3) V rámci programu nelze nárokovat limit počtu zaměstnanců.
Čl. 2
Účel dotace
Účelem dotace je v jednotlivých mateřských, základních a středních školách
(vč. konzervatoří) a školních družinách zřízených územním samosprávným celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí navýšení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků,
kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídělu
do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“), pokud je pro daný druh
školy či školní družinu přidělena dotace.
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Čl. 3
Oprávněný žadatel
Oprávněným žadatelem je kraj - pro právnické osoby vykonávající činnost mateřských,
základních a středních škol, konzervatoří a školních družin zřízené územním samosprávným
celkem nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen „právnické osoby“).
Čl. 4
Způsob podávání žádostí
(1) Kraj předloží ministerstvu žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na formuláři
uvedeném v příloze č. 1 vyhlášení programu za právnické osoby v jeho územní
působnosti, a to v termínu do 31. 12. 2018. Rozhodující je datum přijetí žádosti
na ministerstvo. Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
(2) Maximální výše požadované dotace v žádosti nesmí být v žádné z uvedených hodnot
vyšší, než je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášení programu, a to i pro každý z uvedených
druhů škol a školní družinu.
(3) Žadatel zodpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti.
(4) Žádost bude adresována do datové schránky ministerstva (ID datové schránky: vidaawt)
nebo v listinné podobě na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor financování regionálního školství a přímo řízených organizací – 12
Karmelitská 529/5
118 12 PRAHA 1
V předmětu datové zprávy, resp. na obálce, musí být uveden název programu a název
žadatele.
(5) Žadatel o dotaci předkládá žádost podepsanou oprávněnou osobou v jednom originále;
je-li zastoupen zástupcem na základě plné moci, přiloží k žádosti originál nebo ověřenou
kopii plné moci.
(6) K žádosti o dotaci podané před zveřejněním programu se nepřihlíží, a to v souladu
s § 14j odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Hodnocení žádostí
(1) Předmětem hodnocení žádosti bude:
a) dodržení termínu pro podání žádosti v souladu s čl. 4, odst. 1 tohoto vyhlášení,
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b)
c)
d)
e)

řádné, úplné a správné vyplnění žádosti,
podání žádosti oprávněným žadatelem v souladu s čl. 3 tohoto vyhlášení,
způsob podání žádosti v souladu s čl. 4, odst. 4 a 5 tohoto vyhlášení,
dodržení požadované výše a členění dotace v souladu s čl. 4, odst. 2 tohoto
vyhlášení,
f) podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu.

(2) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., tzn.
odstranění vad žádosti, a poskytne k tomu žadateli přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel
v této lhůtě vady neodstraní, ministerstvo usnesením řízení zastaví.
(3) Ministerstvo připouští postup podle § 14k odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.,
tzn. umožňuje doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019 (dále jen
„rozhodnutí“) a úpravu žádosti na základě doporučení ministerstva.
(4) Ministerstvo nepřipouští postup dle § 14p zákona č. 218/2000 Sb., tzn. v případě,
že žádost bude pravomocně zcela či zčásti zamítnuta, neumožňuje vydat nové
rozhodnutí, kterým bude žádosti zcela či zčásti vyhověno.
Čl. 6
Výše dotace
(1) Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu ministerstva na tento
program činí nejvýše 1.053.000.000 Kč.
(2) Postup při stanovení výše dotace příjemci:
a) níže uvedený propočet byl proveden zvlášť pro mateřské, základní a střední školy
(vč. konzervatoří) a pro školní družiny zřízené územním samosprávným celkem nebo
dobrovolným svazkem obcí,
b) byly použity údaje z oddílu III, výkazu P 1-04 (výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích v regionálním školství) za 1. až 4. čtvrtletí roku 2017,
c) v každém kraji byla vypočtena průměrná výše nenárokových složek platů (osobních
příplatků a odměn) pedagogických pracovníků v roce 2017,
d) byla určena druhá nejvyšší úroveň nenárokových složek platů pedagogických
pracovníků dosažená v roce 2017 v rámci všech krajů,
e) u krajů s nižší úrovní než v bodě 2d) byl proveden dopočet potřebné výše finančních
prostředků tak, aby nenárokové složky platů pedagogických pracovníků dosahovaly
úrovně dle bodu 2d),
f) dopočet dle bodu 2e) byl vynásoben 12 měsíci a počtem pedagogických pracovníků
z výkazu P 1c-01 (výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství)
podle stavu k 30. 9. 2018,
g) byly připočteny povinné odvody.
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Čl. 7
Způsob poskytnutí dotace
(1) Dotace bude poskytnuta v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
příjemci na jeho zvláštní účet a odeslána do 30 dnů od vydání Rozhodnutí.
(2) Dotace bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí, v němž mu budou uloženy
povinnosti vyplývající z právních předpisů a z vyhlášení programu, které musí při použití
dotace dodržet.
(3) Změny Rozhodnutí podle § 14o zákona č. 218/2000 Sb. mohou být provedeny pouze
na základě žádosti příjemce doručené ministerstvu (odboru financování regionální
školství a přímo řízených organizací) nejpozději do 30. 9. 2019.
Čl. 8
Použití dotace
(1) Dotaci bude možné použít pouze na účel stanovený v čl. 2 tohoto vyhlášení.
(2) Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2019.
(3) Spolufinancování je dovoleno.
Čl. 9
Povinnosti a oprávnění příjemce
(1) Příjemce bude povinen dotaci rozepsat jednotlivým právnickým osobám, a to spolu
s normativním rozpisem prostředků státního rozpočtu na rok 2019 poskytovaných
právnickým osobám podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb.
(2) Příjemce bude povinen dotaci poskytnutou na základě Rozhodnutí přidělit na bankovní
účty jednotlivým právnickým osobám do 30 dnů od rozpisu dle bodu 1.
(3) Příjemce bude pro rozpis dle bodu 1 povinen dodržet závazný ukazatel „platy“,
a to včetně jeho výše určené pro jednotlivé druhy škol a školní družiny, které bude
uvedeno v Rozhodnutí. Toto členění bude vycházet z Přílohy 2 vyhlášení programu.
(4) Příjemce bude povinen přidělit dotaci jednotlivým právnickým osobám nad rámec
normativního rozpisu rozpočtu podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., a to úměrně podle
skutečného počtu pedagogických pracovníků financovaných ze státního rozpočtu
v mateřských, základních a středních školách (vč. konzervatoří) a školních družinách,
jejichž činnost právnická osoba vykonává.
(5) Příjemce bude povinen zavázat jednotlivé právnické osoby k použití finančních
prostředků pouze na náklady roku 2019 vzniklé od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, které
souvisejí s plněním účelu dotace a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2020.
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(6) Příjemce při přidělování dotace podle předchozího odstavce bude povinen:
a) vycházet z počtu pedagogických pracovníků, který právnická osoba vykázala
ve výkazu P 1c-01 (výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství)
podle stavu k 30. 9. 2018,
b) postupovat tak, aby přidělením dotace nebyl vytvořen předpoklad zvýšení rozdílů
v dosažené úrovni nenárokových složek platů pedagogických pracovníků v roce
2019 mezi jednotlivými mateřskými, základními a středními školami
(vč. konzervatoří) a školními družinami v kraji.
(7) Příjemce bude oprávněn při přidělování dotace právnickým osobám dle čl. 9, odst. 4
tohoto vyhlášení zohlednit:
a) změny v počtu pedagogických pracovníků právnických osob, ke kterým došlo
po 30. 9. 2018 z důvodu sloučení, splynutí, rozdělení nebo vzniku právnické osoby
nebo k jiné organizační změně,
b) úroveň nenárokových složek platů pedagogických pracovníků dosaženou v roce
2018 ve školách a školních družinách uvedených v čl. 9, odst. 4 tohoto vyhlášení
tak, aby v roce 2019 došlo ke snížení rozdílů mezi dosaženou úrovní nenárokových
složek platů pedagogických pracovníků v jednotlivých mateřských, základních a
středních školách (vč. konzervatoří) a školních družinách v kraji.
(8) Příjemce bude povinen dotaci používat účelně, efektivně a hospodárně.
(9) Příjemce bude povinen pod samostatným účelovým znakem vypořádat dotaci se státním
rozpočtem v souladu s 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 vyhlášky č. 435/2017 Sb.
(10) Příjemce bude povinen předložit ministerstvu (odboru financování regionálního
školství a přímo řízených organizací) souhrnné vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu
na předepsaném formuláři, který je uveden v Příloze č. 4 tohoto vyhlášení, a to
do 15. 2. 2020.
(11) Příjemce bude povinen vrátit nevyčerpanou část dotace v případech, termínech
a způsobem uvedených v Rozhodnutí, včetně avíza, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3
tohoto vyhlášení.
(12) Příjemce bude povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně sledovat nakládání
s poskytnutou dotací.
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Čl. 10
Kontrola použití dotace
(1) Kontrola použití dotace se provádí jako kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou
ministerstvo provádí na základě § 86 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy podle § 113
odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Příjemce bude povinen umožnit pověřeným zaměstnancům ministerstva kontrolu
hospodaření s poskytnutou dotací a zpřístupnit jim k tomu veškeré potřebné doklady.
(3) Pokud pověření zaměstnanci ministerstva na základě provedené kontroly dojdou
k závěru, že na straně příjemce mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně, jsou povinni
dát podnět finančnímu úřadu, který je oprávněn o porušení rozpočtové kázně
rozhodnout.
(4) Příjemce bude povinen informovat ministerstvo (odbor financování regionálního školství
a přímo řízených organizací) písemně o všech provedených auditech a kontrolách, které
u něj byly v souvislosti s poskytnutou dotací provedeny externími kontrolními orgány,
včetně závěrů těchto kontrol, a to bezprostředně po jejich ukončení.
(5) Příjemce bude povinen na žádost ministerstva poskytnout veškeré informace
o výsledcích kontrol a auditů včetně kopií protokolů z kontrol a zpráv o auditech, které
souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo uložených nápravných
opatření a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené
ministerstvem.
Čl. 11
Porušení rozpočtové kázně
(1) Dopustí-li se příjemce jednání uvedeného v § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) zákona
č. 218/2000 Sb., bude toto klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně.
(2) Sankcí za porušení rozpočtové kázně je podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona
č. 218/2000 Sb. povinnost provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu
odvod za porušení rozpočtové kázně, případně zaplatit penále za prodlení s jeho
provedením.
(3) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají místně příslušné
finanční úřady podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 12
Řízení o odnětí dotace
(1) Dojde-li po vydání Rozhodnutí k jednání uvedenému v § 15 odst. 1 písm. a) až f) zákona
č. 218/2000 Sb., zahájí ministerstvo z moci úřední řízení o odnětí dotace.
(2) Řízení o odnětí dotace probíhá v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
(3) Pokud ministerstvo na základě provedených důkazů dospěje k závěru, že jsou dány
podmínky pro odnětí dotace, vydá o tomto rozhodnutí.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
(1) Proti rozhodnutí, kterým se dotace poskytne zcela nebo se zcela zamítne nebo se
poskytne zčásti a ve zbytku zamítne, nelze podat řádný opravný prostředek, nelze jej
přezkoumat v přezkumném řízení s výjimkou ustanovení § 153 odst. 1 písm. a) zákona
č. 500/2004 Sb. ani nelze žádat obnovu řízení.
(2) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. 14
Účinnost
Vyhlášení tohoto programu nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových
stránkách ministerstva.

V Praze dne: 26. 11. 2018
RNDr. Zuzana Matušková, v. r.
náměstkyně pro řízení
sekce ekonomické
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