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ČÁST NORMATIVNÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Č.j. 14779/2002-23           

                  

      V Praze dne 28. listopadu 2002                

 

 

Rozhodnutí 

 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním 

oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Podle  §  58  písm.  a)  zákona  č. 29/1984 Sb.,  o  soustavě  základních  škol,   středních   škol a  

vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 2 zákona č. 

564/1990 Sb.,  o  státní  správě  a  samosprávě  ve  školství,  ve  znění  pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen ”vyhláška”), stanovím podmínky pro pokusné ověřování 

ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002  Ekonomické lyceum. 

 

Čl. 1 

 

l) Pro  účely  teoretické  a praktické zkoušky z odborných předmětů se za odborné předměty 

považují předměty ekonomické, společenskovědní, cizí jazyk a výpočetní technika. 

2)   Maturitní  zkouška  ve  studijním  oboru  78-42-M/002 Ekonomické lyceum se koná podle 

       § 11 vyhlášky, pokud se dále nestanoví jinak. 

3)  Maturitní zkouška v ekonomickém lyceu se skládá z těchto zkoušek: 

       a)  zkouška z českého jazyka a literatury, a to ústní i písemná,  

b)  teoretická   zkouška   z   odborných    předmětů,  která  se  člení   na    dvě   samostatně 

      klasifikované  zkoušky,  a  to ústní   zkoušku  z  cizího   jazyka,   jejíž  součástí   může    

      může  být   i   písemná   zkouška,   a  ústní  zkoušku  buď  ze  společenskovědních(ho)                                    

        předmětů(u)  nebo  ekonomických(ého) předmětů(u); 

c) ústní  zkouška  z volitelného předmětu, který  je  zařazen  v  učebním   plánu  

povinných a  volitelných  předmětů,  pokud  jeho  celková  hodinová dotace činí nejméně 4 

hodiny (s výjimkou  cizích  jazyků  podle  § 25  odst.  4 vyhlášky).  Žák si nemůže zvolit 

zkoušku z takového předmětu, z něhož již skládá  zkoušku v rozsahu celé učební osnovy 

v rámci druhé samostatně klasifikované teoretické zkoušky z odborných předmětů; 



d) praktická  zkouška z odborných předmětů, kterou může tvořit  písemná  práce,  příp. 

písemná práce a její obhajoba, nebo samostatný projekt a jeho obhajoba. 

 

3) Ředitel školy stanoví: 

a)   zda zkouška z cizího jazyka obsahuje i písemnou zkoušku; 

b)   z  kterých  předmětů  se skládá  teoretická   zkouška z odborných předmětů,   čímž  se   

      rozumí  i  to,  zda se  bude konat ze společenskovědních(ho) nebo ekonomických(ého)  

      předmětů(u); 

      c)   podobu  praktické  zkoušky,  čímž  se   rozumí   termín  zadání,  způsob  výběru  témat  

           a jejich počet, podrobnosti pojetí a rozsahu práce a její obhajoby; 

      d)  zda nejméně jednu odbornou zkoušku koná žák vždy z ekonomických předmětů. 

 

Čl. 2 
 

Vysvědčení o maturitní zkoušce žáků, kteří budou konat maturitní zkoušku ve studijním oboru 78-

42-M/002 Ekonomické lyceum podle tohoto rozhodnutí, obsahuje tuto doložku: 

 

”Maturitní zkouška byla vykonána podle § 11 vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve   

středních   školách  a  učilištích,  a   podle   Rozhodnutí   Ministerstva   školství,   mládeže  

a tělovýchovy o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 

Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, 

středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů, 

čj. 14779/2002-23 ze dne 28. listopadu 2002. Teoretická zkouška z odborných předmětů obsahovala 

tyto předměty: …………………….., praktická zkouška z odborných předmětů obsahovala tyto 

předměty:……………………… 

Žák/žákyně získal/a úplné střední odborné vzdělání”. 

 

 Doložka musí být opatřena úředním razítkem školy a podpisem ředitele školy. 

      

      Čl. 3 

 

Pokusné ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum 

vyhodnocuje odbor středního a vyššího odborného vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy každoročně po ukončení maturitních zkoušek ve školách, které jsou uvedeny v příloze 

tohoto rozhodnutí. 

 

Čl. 4 
 

 

Toto rozhodnutí se vztahuje na žáky, kteří mají své studium řádně ukončit ve školních rocích 

2002/2003 až 2006/2007. 

 

 

 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r.  

                                   náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Příloha 

 

 

Školy zařazené do pokusného ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 

Ekonomické lyceum podle tohoto rozhodnutí: 

 

l)  Soukromá obchodní akademie a VOŠ cestovního ruchu, SNP 170, 500 03 Hradec Králové, 

   identifikační znak školy 044445288, 

2)  Střední soukromá škola Garance, Třída generála  Jaroše 14, 669 00  Znojmo,  identifikační  

   znak školy 11002563, 

3) Střední  průmyslová  škola,  tř.  Tomáše  Bati  4178,  762 47 Zlín, identifikační znak školy  

102319995. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy  

 

Č. j. 29 356/2002-14         

V Praze dne 12. prosince 2002 

 

 

Opatření 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé 

vnitroresortní předpisy 

 

Čl. 1 

 

     Zrušuji tyto předpisy: 

1. Instrukce MŠ, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci školských zařízení pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy č. j. 20 926/81-20, Věstník MŠ a MK 

sešit 9/1981, V.v. ČSR NV částka 12/1981. 



2. Souhrnná informace o výuce a ověřování znalosti českého jazyka u cizinců, 

Věstník MŠMT sešit 4-5/1994. 

3. Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve 

třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21, 

Věstník MŠMT sešit 6/1994, ve znění změny č. j. 24 519/96-21, Věstník MŠMT 

sešit 1/1997, změny č. j. 32 042/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999, doplňku č. j. 

29 250/99-22, Věstník MŠMT sešit 3/2000, a změny č. j. 31 455/2000-23, 

Věstník MŠMT sešit 3/2001, včetně úplného znění. 

4. Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách 

gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve 

spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské 

škole v Praze č. j. 11 576/95-21, Věstník MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. 

j. 30 567/98-23, Věstník MŠMT sešit 5/1999 a změny č. j. 11 861/2001-23, 

včetně úplného znění. 

5. Metodický pokyn MŠMT k zařazování učitelů základních uměleckých škol a 

učitelů předmětu praxe do platových tříd č. j. 16 800/94-42, Věstník MŠMT sešit 

6/1994, ve znění změny č. j. 12 191/98-26. 

6. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví 

úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství 

okresních úřadů  a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení  z působnosti MŠMT na kraje č. 

j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

7. Pokyn MŠMT k realizaci Okresních programů rozvoje základního a středního 

školství č. j. 18 508/94-20, Věstník MŠMT sešit 11/1994. 

8. Pokyn MŠMT k experimentálnímu ověřování širšího slovního hodnocení na 

vyjmenovaných školách č. j. 10 847/95-22. 

9. Rozhodnutí MŠMT o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu 

s výukou podle programu International Baccalaureate č. j. 12 367/95-21, Věstník 

MŠMT sešit 5/1995, ve znění změny č. j. 28 772/98-23, Věstník MŠMT sešit 

5/1999, včetně úplného znění. 

10. Pokyn MŠMT školským zařízením pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících z obecně závazných právních 

předpisů těmito zařízeními č. j. 13 649/95-24, Věstník MŠMT sešit 7/1995. 

11. Výklad k zaměstnávání zřizovatelů soukromých škol a soukromých předškolních 

zařízení č. j. 18 317/96-40, Věstník MŠMT sešit 7/1996. 

12. Informace o titulech schválených úspěšným absolventům vyššího studia,  Věstník 

MŠMT sešit 9/1996. 

13. Metodický pokyn MŠMT k hospodářské činnosti v organizacích regionálního 

školství č. j. 18 713/97-40-I, Věstník MŠMT sešit 6/1997.  

14. Metodický pokyn MŠMT k zajištění praktického vyučování  na středních školách 

č. j. 24 507/97-72 a č. j. 28 354/97-40, Věstník MŠMT sešit 11/1997. 



15. Příkaz ministra školství mládeže a tělovýchovy č. 9/1997 o opatřeních v 

souvislosti s případem nedovoleného provozování nástavbového studia za úplatu 

č. j. 19 951/97-70, Věstník MŠMT sešit 6/1997. 

16. Pokyn pro školské úřady a základní školy k zápisům do prvních tříd č. j . 10 

062/98-22, Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

17. Náležitosti smluv o dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního 

rozpočtu č. j. 11 356/98-40, Věstník MŠMT sešit 2/1998, ve znění doplňku ve 

Věstníku MŠMT sešitu 5/1998. 

18. Metodický pokyn k zařazení problematiky vstupu ČR do NATO a členství v 

NATO do vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání učitelů č. j. 34 036/97-25, 

Věstník MŠMT sešit 2/1998. 

19. Pokyn MŠMT k opatřením posilujícím bezpečnost  ve školských zařízeních  pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy č. j. 11 981/98-24, Věstník MŠMT sešit 

3/1998. 

20. Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "ŠKOLA BEZ DROG" , Věstník MŠMT sešit 3/1998. 

21. Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a 

modernizaci škol a školských zařízení, I. část, č. j. 25 182/98-40. 

22. Metodický pokyn pro čerpání a vyúčtování finančních prostředků, vyčleněných z 

rozpočtu MŠMT pro školské úřady určené na realizaci Minimálního 

preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání 

návykových látek "Škola bez drog" a na podporu činností směřujících  k prevenci 

dalších sociálně patologických jevů č. j. 19 197/98-24, Věstník MŠMT sešit 

7/1998, ve znění doplňku č.j. 25 598/98-24, Věstník MŠMT sešit 11/1998. 

23. Metodický pokyn k postupu při organizačních změnách škol a školských zařízení 

č. j. 19 754/98-2. 

24. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví 

úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství 

okresních úřadů a odborům školství magistrátů v průběhu realizace přechodu 

předškolních zařízení, škol a školských zařízení v z působnosti MŠMT na kraje č. 

j. 32 042/2000-60, Věstník MŠMT sešit 3/2001. 

25. Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o rovnocennosti maturitní 

zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných 

předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou 

jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách č. j. 28 851/97-21, 

Věstník MŠMT sešit 11/1997, ve znění změny č. j. 32 043/98-23, Věstník MŠMT 

sešit 5/1999, včetně úplného znění. 

26. Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje 

ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut č. j. 28 

226/98-20, Věstník MŠMT sešit 2/1999. 

27. Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších 

zdravotnických školách č. j. 30 554/98-23, Věstník MŠMT sešit 3/1999. 



28. Pokyny MŠMT k uplatňování požadavků na poskytování a čerpání státního 

rozpočtu na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního 

majetku č.j. 30 997/99-40 

29. Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, 

předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. 31 479/99-14, Věstník 

MŠMT sešit 12/1999. 

30. Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. 34 787/99-20, Věstník MŠMT sešit 

1/2000. 

31. Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích MŠMT a 

Českomoravského odborového svazu pracovníků školství č. j. 20 371/2000-25, 

Věstník MŠMT sešit 8/2000. 

 

Čl. 2 

 

     Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 

 

 

Ministryně: 

JUDr. Petra Buzková, v. r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor 30 

č.j.  10 831/2003-30 

 

V Praze dne 9. ledna 2003 

 

 

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem 

podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách  

 

 

  Podle § 58 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  základ 

pro stanovení poplatků spojených se studiem ve výši 2 737 Kč (slovy dvatisícesedmsettřicetsedm 

korun českých). 

 



 

                                                

 

                                                    

                                                         PhDr. Martin Profant, v.r. 
 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST METODICKÁ 

________________________________________________________________ 
 

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících 

v oblasti regionálního školství v roce 2003 

Čj. 28560/2002-22 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ”ministerstvo”) k zabezpečení úkolů 

vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním 

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády č. 114/2001 ze 

dne 7.2.2001 a usnesení vlády č. 642/2002 ze dne 19.6.2002 k Hlavním oblastem státní dotační 

politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2003, vydává tento metodický pokyn: 

1. Obecná ustanovení 

Tento metodický pokyn vymezuje obsah a zaměření Programu na podporu činnosti 

občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003, čj. 28560/2002-22, 

(dále jen ”Program”) a určuje podmínky a postup pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze 

státního rozpočtu České republiky (dále jen ”dotace”) občanským sdružením působícím v oblasti 

regionálního školství, která jsou právnickými osobami, vznikla registrací a vyvíjejí činnost podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”sdružení”), 

v roce 2003. 

Sdružením poskytuje ministerstvo účelové dotace na základě § 7 odst. 1 písm e) zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na předem vymezený okruh činností. Při poskytování dotací 

stanoví ministerstvo jednoznačně závazné účely a podmínky pro jejich použití. 

 

1.1. Cíle a základní vymezení Programu 

Cílem Programu je podpora projektů profesně orientovaných občanských sdružení 

pedagogických pracovníků v regionálním školství a projektů občanských sdružení zaměřených 

k realizaci státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

vyhlášeného usnesením vlády č. 1048/2000 ze dne 23.10.2000. Ministerstvo realizuje úkoly státního 

programu vyhlášením podprogramu B. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v rámci Programu tyto 

podprogramy: 

Podprogram A – Podpora občanských sdružení pedagogických pracovníků v  regionálním 

školství 



Podprogram B – Podpora projektů zaměřených k EVVO pro školní a mimoškolní činnost 

Bližší určení je vymezeno v bodu 6 tohoto pokynu. 

Program se vyhlašuje pro kalendářní rok 2003. 

 

1.2. Příjemce dotace 

Dotace na realizaci jednotlivých projektů v obou podprogramech jsou určeny pro sdružení, 

v jejichž stanovách je obsažena činnost směřující především do oblasti regionálního školství 

(předškolní a školská zařízení, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, vyšší 

odborné školy, speciální školy) a jsou registrována ministerstvem vnitra nejméně jeden rok před 

uzávěrkou přijímání žádostí. 

V podprogramu A jsou dotace určeny pouze pro sdružení s celostátní působností, jejichž 

členskou základnu tvoří minimálně ze 70 % pedagogičtí pracovníci (podle § 50 odst. 1 zákona 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

V podprogramu B jsou dotace určeny pouze sdružením s nadregionální působností. 

Sdružením bude ministerstvem poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu, a to na 

projekty splňující níže uvedené náležitosti a schválené ministerstvem. Ministerstvo stanoví účel a 

způsob využití finančních prostředků poskytovaných sdružením. 

2. Všeobecné podmínky pro poskytování a používání dotací  

 

2.1. Obecná pravidla 

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých finančních závazků 

sdružení vůči státnímu rozpočtu ČR za předchozí kalendářní roky. 

Na dotace není právní nárok. 

Dotace lze použít pouze na neinvestiční výdaje. Dotace nesmí zásadně přesáhnout 70 % 

plánovaných (rozpočtovaných) výdajů sdružení na realizaci projektu. Pokud dosažené příjmy 

sdružení budou nižší než plánované, nesmí použití poskytnuté dotace přesáhnout 70 % skutečných 

výdajů sdružení na uskutečnění projektu. V případě, že podíl státní dotace bude vyšší než 70 %, 

musí být finanční prostředky, převyšující tento podíl, vráceny do státního rozpočtu. 

V odůvodněných případech může ministerstvo stanovené procento zvýšit, a to na základě 

písemného požadavku sdružení.  

Dotace sdružení se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, 

což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani 

fakticky realizován. Sdružení nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací schváleného 

projektu a podle schváleného rozpočtu dotace. 

Dotace jsou sdružení uvolňovány na základě ministerstvem vydaného rozhodnutí podle 

uvedeného platebního kalendáře a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu. 

Sdružení odpovídají za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, 

pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v jednoduchém nebo podvojném 

účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy. Ověřování správnosti použití poskytnutých dotací, 

zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány, podléhá kontrole finančních orgánů a Nejvyššího 

kontrolního úřadu.  



Ministerstvo je oprávněno ověřovat správnost věcného použití poskytnuté dotace, zejména 

zda jsou prostředky dotace hospodárně a účelně využívány a zda byly dodrženy podmínky stanovené 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Sdružení, kterému byla poskytnuta dotace, umožní na požádání 

ministerstva provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci. 

Při zjištění neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu budou 

uplatněny obecně platné právní předpisy, zejm. zákon č. 218/2000 Sb. V případě, že kontrolní orgán 

nebo ministerstvo zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí 

jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. Pokud sdružení 

nevrátí ve stanoveném termínu neoprávněně čerpané, zadržené nebo nevyčerpané prostředky, 

pozastaví ministerstvo uvolňování dalších prostředků schválené dotace příslušnému sdružení, a to 

do doby, než budou prostředky odvedeny do státního rozpočtu. 

Změna účelu poskytovaných dotací bude povolována pouze výjimečně na základě písemné 

žádosti. Povolení změny účelů dotací (rozpočtů projektů) bude potvrzeno vydáním nového 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. O změnu účelu dotace lze požádat ministerstvo písemně nejpozději 

do konce 31.10.2003. 

V korespondenci, vztahující se k dotacím, je nutné vždy uvádět číslo rozhodnutí. 

O dotovaných projektech budou na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz) 

zveřejněny následující informace: 

 název sdružení a kontaktní údaje (adresa, e-mail, adresa webových stránek), 

 název projektu, 

 anotace projektu, 

 výše dotace, 

 závěrečná tisková zpráva. 

 

2.2. Pozitivní vymezení účelu použití dotace 

Dotaci lze použít zejména na: 

 služby bezprostředně související s projektem, 

 úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými cestami bezprostředně souvisejícími 

s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních  náhradách, ve znění 

pozdějších předpisů), 

 telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem, 

 ostatní osobní výdaje bezprostředně související s projektem (v rámci dohody o provedení práci). 

 

2.3. Negativní vymezení účelu použití dotace 

Dotaci nelze použít zejména na: 

 výdaje na pohoštění a dary, 

 úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 

 na financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost sdružení, 

 leasing, 

 mzdy funkcionářů a zaměstnanců sdružení, 

 nákup mobilních telefonů, 

 nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky 

(PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.). 

Další negativní vymezení je uvedeno u jednotlivých podprogramů. 



3. Všeobecné podmínky pro vyúčtování poskytnutých dotací 

 

3.1. Obecná pravidla  

Poskytované finanční prostředky (dotace) je nutné vyúčtovat k 31. 12. 2003 ve smyslu 

časového použití rozpočtových prostředků (použijí se formuláře v příloze č. 2 a 3). 

Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno ministerstvu (odboru, který 

vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace) samostatně na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 

nejpozději do 31. 1. 2004. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je její věcné vyhodnocení. Při 

nedodržení těchto podmínek bude vyúčtování vráceno sdružení k doplnění. Věcné vyhodnocení 

zahrnuje vypracování hodnotící zprávy a tiskové zprávy shrnující celkové výsledky projektu (obě 

zprávy také v elektronické podobě). 

Pro zpracování hodnotící zprávy a tiskové zprávy shrnující výsledky projektu použijí 

sdružení formuláře uvedené v příloze č. 4 a 5 tohoto pokynu. 

Zároveň s vyúčtováním musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet 

ministerstva, včetně avíza k platbě. Pokud budou prostředky vráceny do 31. 12. 2003, musí být 

poukázány na účet ministerstva č. 821-001/0710 včetně avíza k platbě, po 31. 12. 2003 budou 

nevyčerpané prostředky poukázány na depozitní účet ministerstva č. 6015-821-001/0710. 

Při peněžním styku s ministerstvem jako variabilní symbol je nutné uvést číslo rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. V případě, že se jedná o sdružení, která přerozdělují finanční prostředky na 

další organizační jednotky, zodpovídají tato sdružení za dodržení účelů, na které byly dotace 

poskytnuty. Vyúčtování pak předají na předepsaných formulářích (viz přílohy č. 2 a 3) celkově 

(včetně sumarizace) za přidělené dotace s tím, že připojí vyúčtování jednotlivých organizačních 

jednotek. 

Při vyúčtování bude vždy požadováno doložení čerpání dotace prvotními účetními doklady 

nebo jejich kopiemi. Ministerstvo si vyhrazuje právo dále požadovat předložení informační a 

hodnotící zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou byly dotace použity, průběžně 

sledovat publikační činnost, navštěvovat vybrané akce pořádané sdružením a financované 

z poskytnuté dotace pověřeným pracovníkem ministerstva a požadovat další vhodný způsob 

kontroly. 

Sdružení je dále povinno oznámit do osmi dnů ministerstvu svůj zánik, transformaci, 

sloučení apod. a současně je povinno přednostně vypořádat případné vztahy se státním rozpočtem. 

 

3.2. Povinnosti příjemce dotace (sdružení) 

Příjemce dotace je povinen vykonávat tyto činnosti: 

 realizace projektu dle rozhodnutí, 

 vyúčtování přidělené dotace na formulářích uvedených v příloze č. 2 a 3 tohoto pokynu a 

v rozsahu potřebných dokladů podle bodu 3.1. tohoto pokynu, 

 vypracování závěrečné hodnotící zprávy a její předání ministerstvu na adresu uvedenou v části 

4.1. tohoto pokynu (v písemné i elektronické podobě) na formulářích uvedených v příloze č. 4 

tohoto pokynu, 

 vypracování závěrečné tiskové zprávy shrnující celkové výsledky projektu (v rozsahu 

maximálně poloviny strany A4 stručné informace o projektu ve formě novinové zprávy) a její 

předání ministerstvu na adresu uvedenou v části 4.1. tohoto pokynu (v písemné i elektronické 

podobě) na formulářích uvedených v příloze č. 5 tohoto pokynu. 



4. Předkládání žádostí a projektů 

 

4.1. Termín předložení žádosti s projektem 

Žádost o dotaci na rok 2003 musí být ministerstvu předložena orgánem oprávněným jednat 

jménem sdružení ve dvojím tištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (formát 

MS Word) nejpozději do 14. února 2003 (rozhodný je termín doručení nebo osobního podání do 

podatelny ministerstva). Žádosti se zasílají na adresu:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
odbor předškolního, základního, základního uměleckého a jazykového vzdělávání  
Karmelitská 7 
118 12  Praha 1 
emailová adresa - pohorely@msmt.cz. 

 

4.2. Náležitosti žádosti 

Kompletní žádost včetně příloh se předkládá ve dvojím tištěném vyhotovení a jedné 

elektronické verzi ve formátu MS Word (kromě stanov sdružení, které je možno předložit pouze 

v jednom výtisku. 

Žádost musí mít tyto náležitosti: 

 

4.2.1. Průvodní dopis 

V průvodním dopise, ve kterém je vyjádřen obsah žádosti, bude uvedeno jméno předsedy 

sdružení, otisk razítka sdružení a podpis předsedy sdružení. 

 

4.2.2. Kopie stanov sdružení 

Součástí žádosti je ověřená kopie stanov sdružení s registrací ministerstvem vnitra ve znění 

pozdějších změn a doplňků (netýká se sdružení, která obdržela dotaci v roce 2002 s výjimkou 

případů, kdy došlo ke změnám stanov). Ověřenou kopii stanov sdružení je možno k žádosti přiložit 

pouze v jednom výtisku. 

4.2.3. Vyplněný formulář žádosti o dotaci 

Vzor formuláře žádosti o dotaci je v příloze č. 1 tohoto pokynu. Vyplněný formulář 

sdružení zašle také v elektronické podobě (na přiložené disketě). Prázdný formulář lze získat na 

adrese www.msmt.cz, odkaz Regionální školství. 

 

4.2.4. Projekt 

Náležitosti popisu projektu jsou uvedeny v samostatné části tohoto pokynu (bod 4.3.). 

Popis projektu musí být zaslán také v elektronické podobě (na přiložené disketě). Popis projektu 

může být v rozsahu nejvýše 4 strany textu formátu A4. 

Každé sdružení má možnost předložit v každém podprogramu pouze jeden projekt, který 

může zahrnovat jeden nebo více dále uvedených modulů. 

Projekt bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s ostatní činností sdružení. 

Z popisu projektu musí proto zcela zřejmé, jak je zasazen do rámce činnosti sdružení. Nelze 

předkládat samostatné projekty bez kontextu s prací sdružení. Zároveň doporučujeme připravit 

návrh projektu tak, aby poskytoval dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, 

uvedených v tomto pokynu. 



4.3. Náležitosti projektu 

Projekt musí být zpracován v následujícím členění: 

 

4.3.1. Název projektu. 

4.3.2. Jméno pracovníka zodpovědného za realizaci projektu. 

4.3.3. Podrobný popis projektu 

Zde bude stručně a výstižně uvedeno: 

1. Cíl (účel) projektu a jeho zdůvodnění. 

2. Stručný popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší; souvislost 

projektu s ostatní činností sdružení. 

3. Vymezení modulů, které bude projekt realizovat. 

4. Rozsah záměru (počet zapojených členů sdružení; přibližný počet osob, na který 

bude mít projekt dopad; působnost v regionech ČR; jiné údaje). 

5. Rámcový časový a pracovní harmonogram realizace projektu a jeho částí. 

6. Materiální a personální zabezpečení projektu. 

7. Veškeré další podstatné údaje o projektu. 

8. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace 

rozpracovaný v položkovém členění rozpočtové skladby, zpracovaný minimálně 

v rozsahu uváděných částí, případně jednotlivých akcí. 

9. Zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu, zejména podrobné zdůvodnění 

osobních nákladů. 

5. Výběr projektů 

5.1. Způsob výběru projektů 

Každá doručená žádost se posuzuje ve dvou fázích: 

10. Kontrola dodržení termínu pro podávání žádostí a kontrola formální úplnosti 

žádosti a projektu podle části 4 tohoto pokynu. V případě nedodržení termínu nebo 

neúplnosti je žádost z dalšího výběru vyřazena a dále se neprojednává. 

11. Posouzení projektu věcně příslušným odborem skupiny regionálního školství podle 

kritérií stanovených tímto pokynem. 

Dotace budou sdružení poskytovány po výběrovém řízení na ministerstvu a po schválení 

státního rozpočtu na rok 2003. O přidělení dotací a jejich výši rozhoduje s konečnou platností 

náměstek ministra skupiny regionálního školství a to na základě návrhu výběrové komise složené ze 

zástupců všech věcně příslušných odborů skupiny regionálního školství a jmenovanou náměstkem 

ministra. Dotace jsou sdružení uvolňovány v souladu s vydanými rozhodnutími, avšak při 

respektování případných regulačních opatření v čerpání výdajů státního rozpočtu republiky. Jménem 

ministerstva rozhodnutí vydává vrchní ředitel sekce vzdělávání. 

Zaslané projekty (včetně příloh) se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě 

neschválení dotace. Záporné rozhodnutí bude předkladatelům oznámeno dopisem, důvody zamítnutí 

žádosti se neuvádějí. Hodnocení projektu se předkladatelům nesděluje. 

 

5.2. Kritéria pro posuzování projektů 

Věcně příslušné odbory ministerstva posuzují projekty podle určených kritérií. Kritéria 

jsou rozdělena do několika oblastí, která jsou dále specifikována. Každé kritérium je bodově 

ohodnoceno. Zároveň je stanovena minimální bodová hranice v každé oblasti kritérií, kterou musí 

projekt dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího výběru. Věcně příslušné odbory ministerstva 

ohodnotí splnění každého kritéria určitým počtem bodů, od 0 bodů (včetně případu, kdy projekt 



neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria) do maxima 

stanoveného pro dané kritérium. Celkový počet bodů rozhoduje o úspěšnosti při konečném 

rozhodování o přidělení dotace. 

Kritéria pro posuzování projektu s jejich další specifikací jsou uvedena v příloze č. 6 

tohoto pokynu. 

6. Vymezení podprogramů 

6.1. Podprogram A – Podpora občanských sdružení pedagogických 

pracovníků v regionálním školství 

Podpora projektů se netýká vydávání učebnic, učebních textů a učebních pomůcek. Dotaci 

nelze poskytnout na financování akcí, které jsou hrazeny z účelově vázaných finančních prostředků 

vyčleněných v normativu na žáka na programy a akce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Rovněž nelze dotace poskytnout na pořádání soutěží a přehlídek vyhlašovaných, 

popřípadě spoluvyhlašovaných ministerstvem podle vyhlášky MŠMT č. 431/1992 Sb., o organizaci 

a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení, ve znění 

vyhlášky č. 182/1998 Sb., které ministerstvo finančně zabezpečuje nebo se podílí na jejich 

zabezpečení jinou cestou. 

V rámci modulů budou podporovány především činnosti publikační, informační a 

vzdělávací. 

Projekty předložené v rámci tohoto podprogramu musí realizovat jeden nebo více zde 

definovaných modulů. 

6.1.1. Modul 1: Podpora pedagogickým pracovníkům zaměřená na metodiku zavádění nových 

prvků ve vzdělávacích programech škol 

6.1.2. Modul 2: Prezentace umělecké tvorby pedagogických pracovníků 

6.1.3. Modul 3: Vydávání tištěných informačních materiálů sdružení výrazně předmětově 

(oborově) zaměřených 

6.1.4. Modul 4: Pořádání úzce odborně zaměřených celostátních seminářů 

 

6.2. Podprogram B – Podpora projektů zaměřených k EVVO pro 

školní a mimoškolní činnost 

Podprogram je určen na podporu projektů občanských sdružení, zaměřených na 

environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na základních školách, středních školách, vyšších 

odborných  školách a speciálních školách.  

Projekty předložené v rámci tohoto podprogramu musí realizovat jeden nebo více zde 

definovaných modulů. 

 

6.2.1. Modul 1: Rozšiřování sítě škol s vlastním ekologickým programem 

6.2.2. Modul 2: Výukové programy EVVO pro školy 

6.2.3. Modul 3: Mimoškolní aktivity škol v EVVO 

7. Účinnost 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem  1. prosince 2002. 



8. Přílohy 

8.1. Příloha č. 1: Formulář žádosti 

8.2. Příloha č. 2: Formulář vyúčtování poskytnuté dotace 

8.3. Příloha č. 3: Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 

8.4. Příloha č. 4: Hodnotící zpráva projektu 

8.5. Příloha č. 5: Tisková zpráva projektu 

8.6. Příloha č. 6: Kritéria pro posouzení projektu 
 

 

 

 

V Praze dne 13. listopadu 2002 

 

PaedDr. Jaroslav Müllner, v.r. 

náměstek ministryně 

skupiny regionálního školství 
 

 



Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003, čj. 28560/2002-22 

Příloha č. 1: Formulář žádosti 

  

Žádost občanského sdružení o státní dotaci v roce 2003 

Evidenční číslo:…………………………………………………… 

(doplní MŠMT) 
 

Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Název dotačního programu Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti 
regionálního školství v roce 2003 

Název podprogramu  

Název projektu 
(max. 140 znaků) 

 

1. Identifikační údaje o předkládajícím sdružení 

Název sdružení  

Obec  

Část obce  

PSČ  Kód obce  

Kraj  Okres  

Ulice  

Č.p.  Č.o.  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Prezentace na Internetu http:// 

IČO  DIČ  

Číslo a datum registrace u 
MV 

 

Číslo účtu  

u peněžního ústavu  

Adresa příslušného 
finančního úřadu 

 

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

Jméno, titul, funkce  

Kontaktní adresa  

Telefon/Fax  

Email  

Jméno, titul, funkce  

Kontaktní adresa  

Telefon/Fax  
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Email  

Jméno, titul, funkce  

Kontaktní adresa  

Telefon/Fax  

Email  

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření 

činnosti 

Typ poskytovaných služeb 

(provozovaných činností) 
 

Cílové sociální kategorie, jimž 
jsou služby určeny (vyznačte) 

a) děti do 18 let h) romská komunita (specifické problémy) 

 
b) mládež  do 26 let i) osoby, ohrožené drogami nebo na drogách závislé 

 
c) rizikové skupiny dětí a mládeže  j) uprchlíci, cizinci 

 
d) senioři k) krajané 

 
e) osoby se zdravotním postižením l) obyvatelé venkova 

 
f) osoby v nepříznivé sociální situaci m) jiné (uveďte): 

 
g) příslušníci národnostních menšin 

 

Další projekty realizované 
předkládající organizací v 
minulém kalendářním roce 

 

4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

Mezinárodní (územní 

vymezení) 

 

Celostátní  

Krajská (název nebo názvy 

regionu) 

 

Místní (název lokality)  

5. Počet placených pracovníků v organizaci (aktuální stav) 

Celkový počet placených pracovníků  

Přepočtený počet placených pracovníků (na plné pracovní úvazky)  

Počet členů organizace  

Počet členů sdružení – pedagogických pracovníků (podle § 50 odst. 1 

zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 

tj. % z celkového počtu členů sdružení  

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v roce 2003 

Název projektu  

Doba realizace projektu (od – 
do) 

 

Místo realizace projektu  

Ve kterém kraji je projekt 
realizován 
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Byl projekt dotován ze 
státního rozpočtu v minulém 
kalendářním roce? Pokud 
ano, uveďte kterým orgánem 
a v jaké výši. 

 

Zařazení projektu k příslušné 
hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči NNO pro rok 
2002 

a) poskytování sociálních služeb  

b) ochrana a podpora zdraví včetně péče o zdravotně postižené 

c) ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj 

d) rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví 

e) příprava na vstup do EU, spoluúčast na programech EU 

f) rozvoj sportu a tělovýchovy 

g) podpora rovných příležitostí mužů a žen 

h) práva příslušníků národnostních a etnických menšin včetně menšiny romské 

i) péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel 

j) ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů 

k) pomoc při nenadálých událostech 

Anotace projektu (max. 10 

řádek, bude zveřejněna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizátor projektu (řešitel) 

Jméno, titul, funkce  

Organizace  

Adresa  

Telefon / Fax / Email  

Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu 

(na který je žádána státní dotace pro rok 2003) 
 

Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu  

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt  (na který je žádána 

státní dotace pro rok 2003) 

Celkové náklady projektu Neinvestiční náklady celkem  

 z toho osobní 
náklady 

mzdové prostředky na platy  

  ostatní osobní náklady  

  pojistné sociálního a zdravotního pojištění  

 z toho materiální náklady (DHM)  

 z toho nemateriální náklady (služby)  

 Investiční náklady celkem  

Výše požadované dotace 
celkem 

Neinvestiční dotace celkem  

 tj. % z celkových nákladů  

 z toho osobní 
náklady 

mzdové prostředky na platy  
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  ostatní osobní náklady  

  pojistné sociálního a zdravotního pojištění  

 z toho materiální náklady (DHM)  

 z toho nemateriální náklady (služby)  

Vlastní podíl sdružení na 
financování projektu 

v celkové částce  

 v procentech  

Podíl ústředních orgánů, 
krajských, magistrátních 
nebo obecních úřadů na 
financování projektu – 
předpoklad 

Název v celkové částce v procentech 

    

Podíl dalších subjektů na 
financování projektu – 
předpoklad 

Název v celkové částce v procentech 

    

Podíl zahraničních zdrojů 
na financování projektu – 
předpoklad 

Název v celkové částce v procentech 

    

8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v roce 2002 

Příjmy od odběratelů služeb celkem  

Příspěvky ústředních orgánů, krajských, okresních, magistrátních, 
obecních úřadů 

 

Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace 

či jiného subjektu) 

 

Příjmy z členských příspěvků  

Další příjmy  

Celkové výdaje v roce 2002  
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Příloha č. 2 – Formulář vyúčtování poskytnuté dotace sdružení v roce 2003 

Číslo rozhodnutí  

Název projektu  

Název sdružení  

údaje v Kč 

1 Výše poskytnuté dotace 

 neinvestiční prostředky (poskytnuto celkem)  

 z toho: mzdové prostředky celkem  

2 Vyúčtování dotace 

 neinvestiční prostředky (čerpáno celkem)  

 z toho: mzdové prostředky celkem  

3 Skutečné celkové vynaložené náklady na projekt 

 neinvestiční prostředky (vynaloženo celkem)  

 z toho: mzdové prostředky celkem  

4 Rozdíl 

 k vrácení ministerstvu – neinvestiční prostředky  

 hrazeno z nákladů sdružení  

5 Procentuální čerpání dotace z celkově skutečně vynaložených nákladů na akci 

 skutečně čerpaná dotace tvoří podíl %  

6 Místo uložení dokladů 

  

7 Datum vyúčtování  

8 Zpracoval, telefon 

  

9 Jméno a podpis statutárního zástupce sdružení, otisk razítka sdružení 

  

 

10 Stanovisko revizního orgánu (příp. pracovníků pověřených kontrolou) 

  

11 Přílohy 
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Příloha č. 3 - Přehled o úhradách plateb - Neinvestiční prostředky 

Číslo rozhodnutí  

Název projektu  

Název sdružení  

 

Položka Číslo dokladu *) Účel použití Částka v Kč 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Čerpání celkem  

*)  podle účetní evidence 
 



Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003, čj. 28560/2002-22 

Příloha č. 4: Hodnotící zpráva projektu 

  

Příloha č. 4: Hodnotící zpráva projektu 

Číslo rozhodnutí  

Název projektu  

Název sdružení  

Adresa sdružení  

Předseda sdružení  

 

 

1. Kvantitativní údaje 

Celkové náklady projektu  

Poskytnutá dotace celkem  tj. %  

Čerpáno z dotace celkem  

Další kvantitativní údaje podle charakteru projektu 

(sdružení doplní řádky či stránky podle potřeby) 
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2. Věcné vyhodnocení projektu 

(sdružení doplní řádky či stránky podle potřeby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  

Jméno a podpis předsedy sdružení 
a otisk razítka sdružení 

 

 

……………….……………………………………………………… 



 

  

Příloha č. 5: Tisková zpráva projektu 

 

(Tisková zpráva bude zveřejněna) 

 

 

Číslo rozhodnutí  

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Program Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního 

školství v roce 2003 

Podprogram  

Název projektu  

Název sdružení  

Adresa sdružení, 
email, web 

 

Předseda sdružení  

Poskytnutá dotace  

 

 

 

Anotace projektu (max. 10 řádek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tisková zpráva (max. polovina stránky A4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  

Jméno a podpis předsedy sdružení 
a otisk razítka sdružení 

 

 

……………….……………………………………………………… 

 



 

  

Příloha č. 6 – Kritéria pro posouzení projektu 

1. Přehled kritérií a bodového ohodnocení 
 

Kritérium Maximální počet bodů Minimum pro postup do 
dalšího výběru 

CELKEM 8

0 

5

9 

A. Soulad 

s cílem 

podprogra

mu a 

moduly 

2

0 

1

7 

A.1. Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením podprogramu 5 U kritéria A.1. a A.4. je 

minimum 4 body 

A.2. Soulad obsahu projektu s vyhlášenými moduly 5  

A.3. Soulad obsahu projektu s činností sdružení 5  

A.4. Soulad obsahu projektu s cíli vzdělávací politiky ministerstva 5  

B. 

Odborná 

úroveň 

projektu 

2

0 

1

4 

B.1. Propracovanost, srozumitelnost projektu 4  

B.2. Proveditelnost projektu 4  

B.3. Reálnost realizačního plánu 4  

B.4. Odborná úroveň projektu 4  

B.5. Rozsah a dosah projektu 4  

C. 

Personální 

a 

materiální 

zajištění 

projektu 

2

0 

1

4 

C.1. Odborné předpoklady řešitelů 5  

C.2. Kapacita řešitelského týmu 5  

C.3. Realizace projektu členy sdružení 5  

C.4. Materiální a prostorové podmínky sdružení vzhledem k možnostem 

realizace projektu 

5  



 

  

D. 

Rozpočet 

projektu 

2

0 

1

4 

D.1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými 

Programem 

4 U kritéria D.1. je minimum 

4 body 

D.2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a 

obsahu projektu – v celkové částce 

4  

D.3. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a 

obsahu projektu – v jednotlivých položkách 

4  

D.4. Odůvodnění položek rozpočtu 4  

D.5. Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů 4  

2. Informace a pokyny k hodnocení projektů 

Věcně příslušné odbory ministerstva posuzují projekty podle uvedených kritérií. 

Kritéria jsou rozdělena do několika oblastí, která jsou dále specifikována. Každé kritérium je 

bodově ohodnoceno. Zároveň je stanovena minimální bodová hranice v každé oblasti kritérií, 

kterou musí projekt dosáhnout, aby mohl postoupit do dalšího výběru. 

Splnění každého kritéria se ohodnotí určitým počtem bodů, od 0 bodů (kritérium není 

vůbec splněno, včetně případu, kdy projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno 

posoudit úroveň splnění kritéria) do maxima stanoveného pro dané kritérium. Kritérium D.1. 

je nutno splnit s plným počtem bodů, aby projekt mohl postoupit do dalšího výběru. Celkový 

počet bodů rozhoduje o úspěšnosti při konečném rozhodování o přidělení dotace. 

3. Komentář k jednotlivým kritériím 

Pro posouzení splnění jednotlivých kritérií se používají následující stupnice 

hodnocení a charakteristiky jednotlivých stupňů (počtu bodů): 

 

Kritérium 

Počet 

bodů 

 

Charakteristika 

A. Shoda s cílem Programu a koncepcí školy 

A.1. Soulad obsahu projektu s cílem a základním vymezením podprogramu 

A.2. Soulad obsahu projektu s vyhlášenými moduly. 
(následující charakteristiky jsou společné pro kritéria A.1., A.2.) 

0 Celý projekt je v přímém rozporu s cílem podprogramu (s vyhlášenými moduly) nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo 

možno posoudit úroveň splnění kritéria. 

2 Projekt je v částečném souladu s cílem podprogramu (s vyhlášenými moduly), větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena 

mimo cíl podprogramu (mimo vyhlášené moduly). 

3 Projekt je v částečném souladu s cílem podprogramu (s vyhlášenými moduly), přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je 

zaměřena mimo cíl podprogramu (mimo vyhlášené moduly). 

4 Projekt je v částečném souladu s cílem podprogramu (s vyhlášenými moduly), menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena 

mimo cíl podprogramu (mimo vyhlášené moduly). 

5 Projekt je plně v souladu s cílem podprogramu (s vyhlášenými moduly). 

A.3. Soulad obsahu projektu s činností sdružení 
0 Celý projekt je v přímém rozporu s činností předkládajícího sdružení nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno 

posoudit úroveň splnění kritéria. 

2 Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo 

činnost předkládajícího sdružení. 

3 Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena 

mimo činnost předkládajícího sdružení. 

4 Projekt je v částečném souladu s činností předkládajícího sdružení, menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo 

činnost předkládajícího sdružení. 



 

  

5 Projekt je plně v souladu s činností předkládajícího sdružení. 

A.4. Soulad obsahu projektu s cíli vzdělávací politiky ministerstva 
0 Celý projekt je v přímém rozporu s cíli vzdělávací politiky ministerstva nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno 

posoudit úroveň splnění kritéria. 

2 Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, větší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo cíle 

vzdělávací politiky ministerstva. 

3 Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, přibližně polovina požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena 

mimo cíle vzdělávací politiky ministerstva. 

4 Projekt je v částečném souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva, menší část požadovaných dotovaných aktivit je zaměřena mimo 

cíle vzdělávací politiky ministerstva. 

5 Projekt je plně v souladu s cíli vzdělávací politiky ministerstva. 

B. Odborná úroveň projektu 

B.1. Propracovanost, srozumitelnost projektu 
0 Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány nesrozumitelně nebo jen velmi 

obecně, popis projektu neobsahuje všechny požadované části. 

1 Projekt je zpracován v minimálním rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány velmi stručně nebo pouze obecně, popis projektu 

neobsahuje všechny požadované části. 

2 Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány pouze stručně nebo obecně, popis projektu 

obsahuje všechny požadované části. 

3 Projekt je zpracován v dostatečném rozsahu, popis jednotlivých parametrů projektu není vyvážený, některé části jsou popsány pouze 

obecně, popis projektu obsahuje všechny požadované části. 

4 Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a 

tvoří vyvážený systémový celek, popis projektu obsahuje všechny požadované části. 

B.2. Proveditelnost projektu 
0 Členění projektu a návaznost jednotlivých dílčích částí je nedostatečné (nelogické), tím neskýtá záruku úspěšného řešení a dosažení 

stanovených cílů projektu. 

1 V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou větší nedostatky, které zkomplikují naplnění stanovených cílů projektu. 

2 V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou drobné nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů 

projektu. 

3 V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou jednotlivé nedostatky, které ale nebudou komplikovat naplnění 

stanovených cílů projektu. 

4 Projekt je správně strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, tím je zabezpečeno splnění plánovaných 

cílů 

B.3. Reálnost realizačního plánu 
0 Realizační plán je nedostatečně zpracovaný nebo nelogický nebo zcela chybí. 

1 Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno nepřiměřeně, 

předpokládaných cílů projektu lze v navrženém časovém harmonogramu dosáhnout jen s obtížemi. 

2 Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně, ale riziko 

nedodržení realizačního plánu je vysoké. 

3 Časové rozvržení plnění projektu je vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu stanoveno přiměřeně a 

umožňuje dodržení realizačního plánu. 

4 Časové rozvržení plnění projektu je optimální vzhledem k rozsahu a významu stanovených cílů a obsahu projektu, vytváří dostatečné 

předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 

B.4. Odborná úroveň projektu 
0 Projekt nevychází z reálných předpokladů; nereaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení nejsou 

vhodně zvolené a nepřináší nové přístupy; odborná stránky projektu je nízká a nevytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci 

projektu. 

1 Projekt vychází z reálných předpokladů, ale nereaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou 

vhodně zvolené, ale nepřináší nové přístupy; odborná stránka projektu je nevyvážená a vytváří pravděpodobná rizika pro úspěšnou 

realizaci projektu. 

2 Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně 

zvolené, ale nepřinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je místy nevyvážená; úspěšná realizaci projektu je pravděpodobná. 

3 Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně 

zvolené, ale nepřinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je na dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou 

realizaci projektu. 

4 Projekt vychází z reálných předpokladů; reaguje na současné vzdělávací metody; strategie, metodika a postupy řešení jsou vhodně 

zvolené a přinášejí nové přístupy; odborná stránka projektu je na velmi dobré úrovni a vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou 

realizaci projektu. 

B.5. Rozsah a dosah projektu 
0 Projekt  má význam pouze na místní úrovni (škola, obec), výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky pouze na místní úrovni, 

projekt není přenositelný. 

2 Projekt  má význam v regionálním měřítku (kraj), výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky na regionální úrovni, jako obecné 



 

  

řešení vyžadují další úpravy. 

4 Projekt  má význam v celostátním měřítku, výsledky projektu ovlivní pedagogické pracovníky na celostátní úrovni, po zveřejnění mohou 

sloužit jako metodika obecného řešení daného projektu. 

C. Personální a materiální zajištění projektu 

C.1. Odborné předpoklady řešitelů 
0 Kvalifikační struktura řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem, projekt bude realizován týmem bez příslušného 

odborného vzdělání, není předpoklad pro úspěšnou realizaci projektu, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno 

posoudit úroveň splnění kritéria. 

2 Kvalifikační struktura řešitelského týmu je nevyvážená, většina realizačního týmu nemá odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, 

úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu nejistá. 

3 Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, většina realizačního týmu má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, 

úspěšná realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná. 

4 Kvalifikační struktura řešitelského týmu je přiměřená, celý realizační tým má odpovídající odborné a pedagogické vzdělání, úspěšná 

realizace projektu je z tohoto důvodu pravděpodobná. 

5 Kvalifikační struktura řešitelského týmu je ve všech aspektech dostatečná, vyvážená, realizačního týmu má odpovídající odborné a 

pedagogické vzdělání, vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 

C.2. Kapacita řešitelského týmu 
0 Kapacita řešitelského týmu neodpovídá předpokládaným činnostem a cílům, počet členů týmu je poddimenzován nebo projekt 

neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria. 

3 Kapacita řešitelského týmu odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly nejsou mezi členy týmu rozloženy rovnoměrně 

5 Kapacita řešitelského týmu plně odpovídá předpokládaným činnostem a cílům, činnosti a úkoly jsou mezi členy týmu rozloženy 

rovnoměrně 

C.3. Realizace projektu členy sdružení 
0 Realizační tým je tvořen externími spolupracovníky sdružení, pracovník sdružení je pouze řídící týmu nebo projekt neobsahuje údaje, 

podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria. 

2 Realizační tým je tvořen členy sdružení i externími spolupracovníky, kteří vykonávají činnosti, které nejsou pro úspěšnou realizaci 

projektu nezbytné. 

3 Realizační tým je tvořen členy sdružení i externími spolupracovníky, kteří vykonávají činnosti nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu, 

ale které mohou být zajištěny členy sdružení pracovníky školy. 

4 Realizační tým je tvořen především členy sdružení a externími spolupracovníky, kteří konají odborné činnosti v nezbytném rozsahu, 

které nemohou být zajištěny členy sdružení, ale nejsou v projektu řádně zdůvodněné. 

5 Realizační tým je tvořen výhradně členy sdružení nebo případní externí spolupracovníci školy konají odborné činnosti v nezbytném 

rozsahu, které nemohou být zajištěny členy sdružení a jsou v projektu řádně zdůvodněné. 

C.4. Materiální a prostorové podmínky sdružení vzhledem k možnostem realizace projektu 
0 Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu nedostatečné, je téměř jisté, že poskytnuté 

prostředky nebudou účelně využity. 

2 Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na minimální úrovni dostatečnosti, v některých 

momentech mohou být limitujícím faktorem úspěšné realizace projektu. 

3 Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na průměrné úrovni, nevytváří omezující podmínky 

pro úspěšnou realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků. 

4 Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na dobré úrovni a vytvářejí podmínky pro úspěšnou 

realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků. 

5 Materiální a prostorové podmínky sdružení jsou vzhledem k cílům a obsahu projektu na vynikající úrovni, vytváří takové podmínky, které 

mohou významně podpořit realizaci projektu a účelné využití poskytnutých prostředků. 

D. Rozpočet projektu 

D.1. Soulad s podmínkami pro použití finančních prostředků stanovenými Programem 
0 Způsob použití všech nebo naprosté většiny požadovaných finančních prostředků je v přímém rozporu s podmínkami určenými 

Programem, nebo projekt neobsahuje údaje, podle kterých by bylo možno posoudit úroveň splnění kritéria. 

1 Způsob použití větší části požadovaných finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem, byly by nutné radikální 

úpravy rozvržení rozpočtu. 

2 Způsob použití menší části finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem, rozpor je řešitelný pouze výraznější 

úpravou obsahu projektu. 

3 Způsob použití menší části finančních prostředků je v rozporu s podmínkami určenými Programem, který je však řešitelný pouze 

drobnými úpravami v rozvržení položek rozpočtu projektu, bez nutnosti změn v obsahu projektu. 

4 Způsob použití všech požadovaných finančních prostředků je zcela v souladu s podmínkami určenými Programem. 

D.2. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – v celkové 

částce 

D.3. Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků k cílům a obsahu projektu – 

v jednotlivých položkách 
(následující charakteristiky jsou společné pro kritéria D.2. a D.3.) 



 

  

0 Finanční zabezpečení je nedostatečné (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu), prostředky jsou špatně strukturované 

1 Finanční zabezpečení je nadhodnocené (vzhledem k cílům projektu a velikosti řešitelského týmu). 

2 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale struktura nákladů neodpovídá způsobu řešení a předpokládaným cílům (je nevyrovnaná) 

3 Finanční zabezpečení je sice přiměřené, ale náklady v jednotlivých obdobích neodpovídají časovému harmonogramu řešení 

4 Finanční zabezpečení je z hlediska výše, struktury a časového rozvržení optimální. 

D.4. Odůvodnění položek rozpočtu 
0 Odůvodnění položek rozpočtu zcela chybí. 

1 Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno jen u některých položek, je nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů. 

2 Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u většiny položek, je ale nedostatečné a nelze posoudit oprávněnost nákladů 

3 Odůvodnění položek rozpočtu je uvedeno u všech položek, zčásti je ale nedostatečné, oprávněnost nákladů lze posoudit pouze 

z kontextu ostatních částí projektu. 

4 Všechny položky rozpočtu jsou řádně zdůvodněné, důvody jsou oprávněné. 

D.5. Vlastní finanční podíl předkladatele či účast jiných partnerů 
0 Dotace projektu tvoří 70 % celkových nákladů. 

1 Dotace projektu je větší než 65 % (včetně) a menší než 70 % celkových nákladů. 

2 Dotace projektu je větší než 60 % (včetně) a menší než 65 % celkových nákladů. 

3 Dotace projektu je větší než 55 % (včetně) a menší než 60 % celkových nákladů. 

4 Dotace projektu je menší než 55 % celkových nákladů. 

 
 

 

 

 

 

Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou 

nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin  

 
č.j. 25 200/02-24 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje diagnostickým ústavům 

v souvislosti s umísťováním dětí do smluvních rodin podle § 5 odst. 1 zákona č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, následující postup: 

 

Čl. I 

1) Podrobnosti pro výběr a přípravu smluvních rodin, podrobnosti způsobu spolupráce a 

kontroly těchto smluvních rodin s diagnostickým ústavem stanoví Ministerstvo práce a 

sociálních věcí vyhláškou (§ 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb.) 

 

2) Do doby vydání této vyhlášky diagnostické ústavy umísťují děti s nařízenou ústavní 

výchovou  nebo uloženou ochrannou výchovou pouze do školských zařízení pro výkon 

ústavní výchovy a ochranné výchovy podle § 5 odst. 1, věty první, zákona č. 109/2002 Sb. 

 

Čl. II 

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŠMT. 

 

 

 

V Praze dne 28. listopadu 2002 

PaedDr. Jaroslav Müllner,  v.r. 



 

  

náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 

 

 

 

 

Čj. 10 886/2003 - 40 

 

 

Problematika majetku organizací  a daňových odpisů v souvislosti s transformací 

veřejné správy 

 

Na setkáních zástupců MŠMT se zástupci škol a školských a předškolních zařízení, a 

se zástupci obcí a krajů v průběhu roku 2002 byly vzneseny otázky týkající se majetku obcí a 

krajů, s nímž hospodaří školy a školská a předškolní zařízení, a jeho odpisování, včetně 

možností daňových odpisů. MŠMT za účelem informování školské veřejnosti a sjednocení 

postupu zainteresovaných subjektů přislíbilo, že požádá Ministerstvo financí o upřesnění a 

sjednocení výkladu této problematiky a výklad zveřejní ve Věstníku MŠMT. Dotaz byl 

formulován tak, aby v odpovědi Ministerstva financí bylo porovnáno nakládání s majetkem v 

organizacích územních celků a ve státních organizacích. Informace v tomto výkladu jsou tedy 

využitelné i pro státní školy a školská zařízení, užívající státní majetek. Ministerstvo financí 

poskytlo k dotazům MŠMT vyčerpávající výklad, který uvádíme v plném znění:  
 

Pro zajištění informovanosti škol, předškolních a školských zařízení, které 

v souvislosti s transformací přešly do působnosti krajů a obcí, požádalo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy dopisem čj. 30 012/2002-40 o výklad předpisů zpracovaných 

Ministerstvem financí. 

 

Podle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, předává územní samosprávný celek své příspěvkové 

organizaci svůj majetek do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Současně ve 

zřizovací listině podle § 27 odst. 2 písm. f) vymezí majetková práva, která organizaci umožní, 

aby svěřený majetek včetně majetku získané její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, 

k němuž byla zřízena.   

 

Ve vlastnictví zřizovatele zůstává majetek, který vlastnil a předal jej příspěvkové 

organizaci do správy a k užívání na jím povolené aktivity. Jeho majetkem je rovněž ten, který 

pořídila sice příspěvková organizace, ale z účelových prostředků zřizovatele. U tohoto 

majetku vymezí zřizovatel ve zřizovací listině majetková práva podle § 27 odst. 2 písm.f). 

 

Vlastním majetkem příspěvkové organizace se staly práva, pohledávky a závazky, 

které jí byly do vlastnictví převedeny přímo zákonem; v jejím vlastnictví pak nadále zůstane i 

majetek z těchto zdrojů pořízený a dále majetek získaný od cizích subjektů darem, dědictvím 

a majetek pořízený z vlastních zdrojů – např. ze zřizovatelem povolené doplňkové činnosti.  

 

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, účetní jednotky hospodařící s  majetkem územních samosprávných celků 

o něm účtují a odepisují jej v souladu s účetními metodami. Z § 28 zákona č. 563/1991 Sb. 

vyplývá, že účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které 



 

  

hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územně samosprávných celků, o něm účtují a 

odepisují v souladu s účetními metodami. Účetní jednotky jsou povinny sestavovat odpisový 

plán, na jehož podkladě provádějí odepisování majetku v průběhu jeho používání 

prostřednictvím účetních odpisů, přičemž se uvedený majetek odepisuje jen do výše jeho 

ocenění v účetnictví.  

 

 

 

Pokud tedy územní samosprávný celek jako zřizovatel předal svůj majetek své 

příspěvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, tato 

příspěvková organizace hospodaří s majetkem územního samosprávného celku. To  znamená, 

že o tomto majetku účtuje na příslušných účtech a odepisuje jej prostřednictvím účetních 

odpisů. Zřizovatel nesleduje tento majetek předaný do správy zřizované příspěvkové 

organizaci v žádné své další evidenci.  

 

Způsob účtování a systém účetních odpisů je u příspěvkových organizací popsán tak, 

aby byly zjevné povinnosti příspěvkové organizace z hlediska evidence majetku. Pro daňové 

účely s ohledem na výše uvedené proto musí být majetek rozdělen na vlastní a cizí a se 

zohledněním příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů (např. § 29 odst. 1 a 2) pak 

příspěvková organizace může vlastní majetek využívaný k dosahování zdanitelných příjmů 

zdaňovaných v základu daně i daňově odepisovat. Příspěvkové organizace  zřizované 

územními samosprávnými celky proto povedou analytickou evidenci nehmotného a hmotného 

majetku odděleně za majetek svěřený jim do užívání a majetek vlastní. 

 

S názorem na stejné postavení státních a nestátních příspěvkových organizací při 

uplatňování daňových odpisů nelze souhlasit. Zavedení možnosti uplatnit daňové odpisy 

obecním a krajským příspěvkovým organizacím u bezúplatně užívaného cizího majetku by 

bylo zásadním porušením všech daňových pravidel a souvislostí. 

 

Základem pro pochopení odlišného postavení státních příspěvkových organizací a 

příspěvkových organizací územních samosprávných celků z hlediska daňových odpisů jsou 

odlišnosti v právním vymezení a postavení jejich zřizovatelů. Obec a kraj jsou územním 

společenstvím občanů, tedy veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem, která má právo a 

schopnost s tímto majetkem hospodařit přímo a samostatně. Česká republika je dle Ústavy ČR 

svrchovaným právním státem a stát je dle § 18 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku 

právnickou osobou v případě, je-li účastníkem občansko-právních vztahů. Na rozdíl od 

předchozích subjektů není schopen stát provádět přímý výkon vlastnických práv k majetku 

ČR a k tomuto účelu jsou pro vymezenou oblast zřizovány právě státní příspěvkové 

organizace. Této základní právní odlišnosti jsou proto přizpůsobeny i další právní normy – 

například zákon č. 219/2000 sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů. Obce ani kraje obdobný předpis proto nemají. Výše uvedené 

specifikum se mimo jiné pochopitelně promítá i do daňových zákonů.  

 

Účetní odpisy plní pouze evidenční funkci, a proto jejich přenesení na příspěvkové 

organizace i u krajů a obcí nezakládá reálné daňové problémy. to však v žádném případě 

neplatí pro odpisy daňové, neboť ty i v České republice musí splňovat a v současné době již i 

splňují obvyklé standardy ostatních evropských států. Podstatou zmíněného systému je 

skutečnost, že daňové odpisy uplatňuje právě vlastník majetku. Pokud kraj nebo obec jako 

vlastník svěří majetek do správy příspěvkové organizaci, pak subjekt užívající tento svěřený 



 

  

majetek, nemůže daňově odpisovat. Příspěvkové organizace obcí a krajů pak spravují kromě 

vlastního majetku (který při splnění obvyklých podmínek pochopitelně odpisovat 

mohou) i bezúplatně užívaný cizí majetek, tedy majetek svých zřizovatelů. Zřizovatel, pokud 

by majetek užíval k uváděným účelům sám a dosahoval by zdanitelných příjmů, pak by 

pochopitelně odpisy mohl uplatňovat. Pokud majetek bezúplatně užívá cizí subjekt, pak 

odpisy nemůže uplatňovat nejen příspěvková organizace, ale ani žádný jiný poplatník. 

 

 

 

U státních příspěvkových organizací jde však o zcela jinou situaci. Česká republika je 

odlišným typem právnické osoby. Není totiž  jako právní subjekt a vlastník, na rozdíl od obcí 

a krajů, schopna provádět přímý výkon vlastnických práv ke státnímu majetku a rovněž není 

schopna uplatňovat daňové odpisy. Státní příspěvkové organizace tak přestavují jednu 

z možných forem správy státního majetku. Proto systém zvláštních předpisů zejména ve 

vztahu k majetku stanoví pro státní příspěvkové organizace odlišné podmínky a těmto 

odlišnostem je podřízeno i jejich finanční hospodaření, včetně práv a povinností v oblasti 

vlastnických práv. Na rozdíl od obecních a krajských příspěvkových organizací proto 

nejsou státní příspěvkové organizace schopny nabývat majetek a vlastnit jej, ale 

nabývají majetek vždy pro Českou republiku. 

 

Pokud kraj nebo obec bude užívat majetek k dosahování zdanitelných příjmů 

zdaňovaných v základu daně, má povinnost podat daňové přiznání a má právo uplatnit 

v uvedené souvislosti i daňové odpisy. Česká republika jako zvláštní typ právnické osoby není 

schopna daňové přiznání podat a rovněž není schopna uplatnit daňové odpisy. Za příjmy 

související s výkonem vlastnických práv státu v příslušné oblasti tak proto činí právě státní 

příspěvková organizace. 

 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ 

________________________________________________________________ 
 

 

                                                Oznámení               
 

č.j. 29 760/2002-23 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že schválilo nové osnovy všeobecně       

vzdělávacích předmětů: 

 

 Učební  osnovu  předmětu  chemie  pro  nechemické  obory  SOŠ  a  SOU (1-2 vyučovací hodiny týdně 

celkem) schválilo MŠMT dne 25. července 2002 pod č.j. 23 851/2002-23, s platností od 1. září 2002 

počínaje prvním ročníkem. 

 Učební  osnovu  předmětu  chemie  pro  nechemické  obory  SOŠ  a  SOU                       (3-5  vyučovacích 

hodin týdně celkem) schválilo MŠMT dne 25. července 2002 pod č.j. 23 852/2002-23, s platností od 1. září 

2002 počínaje prvním ročníkem. 



 

  

 Učební  osnovu  předmětu  chemie  pro  nechemické  obory  SOŠ  a  SOU                       (6-8  vyučovacích 

hodin týdně celkem) schválilo MŠMT dne 25. července 2002 pod č.j. 23 853/2002-23, s platností od 1. září 

2002 počínaje prvním ročníkem. 

 Učební  osnovu  předmětu  základy přírodních věd (fyzika, chemie a ekologie), varianta A,  pro  studijní  

obory  SOŠ a SOU s vyššími nároky na fyzikální vzdělávání  ( 4-6  týdenních  hodin celkem)  schválilo  

MŠMT   dne   25. července  2002    pod č.j. 23 854/2002-23,  s platností od 1. září 2002 počínaje prvním 

ročníkem. 

 Učební  osnovu  předmětu základy přírodních věd (fyzika, chemie a ekologie), varianta B,  pro  studijní  

obory  SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a učební obory SOU ( 3 - 5  hodin týdně 

celkem)  schválilo  MŠMT   dne   25. července  2002   pod č.j. 23 855/2002-23, s platností od 1. září 2002 

počínaje prvním ročníkem. 

 Učební  osnovu  předmětu  fyzika pro studijní obory SOŠ a SOU (3 – 5 hodin týdně celkem) schválilo  

MŠMT  dne 15. července 2002 pod č.j. 22 733/02-23, s  účinností  od 1. září 2002 počínaje prvním 

ročníkem. 

 Učební  osnovu  předmětu  fyzika pro učební obory SOU (2 – 4 hodin týdně celkem) schválilo MŠMT dne 

15. července 2002 pod č.j. 22 734/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem. 

 

 

V souvislosti s tímto se ke dni 31. srpna 2003 počínaje prvním ročníkem ruší platnost dosavadních, 

níže uvedených učebních osnov: 

 

 

 fyzika a chemie pro dvouleté učební obory SOU ze dne 31.10.1986, č.j. 27 656/86-221 (FYZ 201, FYZ 

202, FYZ 211, FYZ 212, CHE 201, CHE 211), 

 fyzika   a chemie pro tříleté učební obory SOU ze dne 31.10.1986, č.j. 27 657/86-221 (FYZ 301,  FYZ 302,  

FYZ 303, FYZ  304, FYZ 305, FYZ 306, CHE 301, CHE 302, CHE 303, CHE 304), 

 fyzika a chemie pro studijní obory SOU ze dne 31.10.1986, č.j. 27 658/86-221 (FYZ 401, FYZ 402, FYZ 

403, FYZ 404, CHE 401, CHE 402), 

 fyzika pro SOŠ ( FYZ 12610201 ze dne 5.6.1990, č.j. 17 686/90-21, FYZ 12610202 ze dne 2.7.1991, č.j. 

19 745/91-21), 

 chemie pro nechemické studijní obory SOŠ a SOU ze dne 21.7.1998, č.j. 23 212/98-23/230, 

 základy přírodních věd pro studijní obory SOU, ISŠ a SOŠ netechnického zaměření ze dne 20.6.1995, č.j. 

18 269/95-23. 

 

Jsou-li rušené osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jmenovitě uvedené v učebních dokumentech,  má se za 

to, že nově schválené učební osnovy je od 1. září 2003 plně nahrazují. 

 

Učební osnovy si lze objednat v Národním ústavu odborného vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 

10,  tel. 274 862 251-6 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Vojtěch Šrámek v.r. 

                                                                           ředitel odboru středního  

                                                                     a vyššího odborného vzdělávání 

 

V Praze dne 11.11.2002 

 

 

 

 


