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ČÁST NORMATIVNÍ

Protokol
mezi

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky

a
Státním ministerstvem kultu Svobodného státu

Sasko
o změně Přílohy 1 

k Ujednání mezi Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 

České republiky
a Státním ministerstvem kultu Svobodného

státu Sasko 
o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního

dvojjazyčného česko-německého 
vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha

Schillera v Pirně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a Státní ministerstvo kultu Svobodného státu
Sasko (dále jen „smluvní strany“),

přejíce si vzhledem k reformě učebních plánů ve Svo-
bodném státě Sasko změnit Přílohu 1 Ujednání mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného
státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního
dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na
gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v Praze
dne 20. listopadu 1998, (dále jen „Ujednání“),

se dohodly takto:

Článek I
Změna Ujednání

(1) Ujednání se mění takto:
Příloha 1 k Ujednání zní:

„Příloha 1
Koncepce dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gym-

náziu Friedricha Schillera v Pirně

1. Pojetí dvojnárodnostního vzdělávání
Vzdělávání českých a německých žáků v rámci dvojnárod-
nostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schille-
ra v Pirně probíhá jako dvojjazyčné vzdělávání s matematic-
ko-přírodovědným zaměřením.

Skupiny žáků ze států smluvních stran, se kterými se počítá pro
dvojnárodnostní vzdělávací cyklus, se učí nejpozději v 5. a 6.
roce své školní docházky odděleně ve svých rodných zemích
povinně jazyk státu druhé smluvní strany jako první cizí jazyk
(na saské straně se zpravidla vychází ze základních znalostí
jazyka státu druhé smluvní strany z l. stupně základní školy, na
české straně se zpravidla vychází ze znalostí získaných ve ško-
lách s třídami s rozšířeným vyučováním jazyků). V 1. ročníku
dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu jsou čeští a němečtí žáci
spojeni do jedné dvojnárodnostní třídy.
V učebním plánu dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu se
pro výuku jazyka státu druhé smluvní strany stanovuje zvý-
šený počet hodin.

Kromě zvládnutí každodenní běžné komunikace budou žáci
schopni na přiměřené jazykové a odborné úrovni diskutovat
především o jevech a problémech týkajících se společenské,
politické, kulturní, ekonomické a vědeckotechnické oblasti.
K rozvoji jazykových schopností a dovedností žáků význam-
ně přispěje výuka v duchu kultur obou národů. Jazykové vyu-
čování bude rozšířeno i na obsahy vzdělání, které se jinak
vyučují v mateřském jazyce.

Zvláštnost dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu spočívá
především v užívání jazyka státu druhé smluvní strany jako
pracovního jazyka v rámci dvojjazyčného vyučování v před-
mětech a v rozsahu uvedeném v učebním plánu. Nad rámec
jazykových situací a jazykově tematických oblastí charakte-
ristických pro výuku cizích jazyků se probírají konkrétní situ-
ace z praxe, odborná témata a užívání pracovních metod.

Vedle výuky českého/německého jazyka jako jazyka státu
druhé smluvní strany je nedílnou součástí jazykové výuky
jazyk anglický. Jako třetí, volitelný cizí jazyk si žáci mohou od
4. ročníku až do 6. ročníku, tj. od 10. do 12. třídy, zvolit fran-
couzštinu jako tzv. cizí jazyk s pozdním zahájením výuky.

2. Výběrové řízení
Do dvojnárodnostního vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedri-
cha Schillera v Pirně jsou němečtí žáci přijímáni v 5. roce škol-
ní docházky. Centrální výběrové řízení slouží ke zjištění jazyko-
vého nadání a mimořádného zájmu o studium cizích jazyků.

Na gymnázium Friedricha Schillera budou přijímáni němečtí
žáci s předchozí znalostí českého jazyka (nad rámec základ-
ních znalostí ze 3. a 4. třídy) i bez ní; jazyková úroveň žáků
bez předchozích jazykových znalostí bude přizpůsobena
jazykové úrovni skupiny žáků s předchozími znalostmi díky
intenzivní péči o skupinu žáků bez předchozích jazykových
znalostí v trvání asi 3 měsíců.

Podmínky výběrového řízení české smluvní strany pro české
žáky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky. 

3. Odraz koncepce v učebním plánu

3.1 Společné dvojnárodnostní vyučování
V duchu hlavní myšlenky probíhá společná výuka v šestile-
tém dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu v 1. až 4. ročníku
povinně v předmětu umění (v českém jazyce), jakož i před-
mětech informatika, společenské vědy, hudba, tělesná
výchova a částečně v předmětech etika /náboženství a děje-
pis (v německém jazyce) a může být rozšířena i na další před-
měty.

Společné vyučování (celé třídy):

- 1. ročník: 5 hodin týdně tělesná výchova, hudba,
(7. třída) umění, informatika 

- 2. ročník: 5 hodiny týdně tělesná výchova, hudba, 
(8. třída) umění, informatika 

- 3. ročník: 8 hodin týdně tělesná výchova, hudba,
(9. třída) umění, společenské vědy

částečně: etika/náboženství,
dějepis
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- 4. ročník: 10 hodin týdně tělesná výchova, hudba, 
(10.třída) umění, dějepis, 

společenské vědy,
přírodní vědy 
částečně: etika/náboženství

3.2 Vyučování ve skupinách podle národností
Oddělená výuka ve skupinách se organizuje při výuce jazyka
státu druhé smluvní strany a v předmětu zeměpis, jemuž se
vyučuje rovněž v jazyce státu druhé smluvní strany. 

Vyučování obou národnostních skupin žáků bude ve všech
dalších předmětech v 1.-4. ročníku (v 7.-10. třídě) probíhat
vždy v jejich mateřském jazyce.
Paralelní plánování hodin umožní nadaným žákům, kteří pro-
jeví zájem, navštěvovat výuku vybraného předmětu v jazyce
státu druhé smluvní strany.

Skupiny žáků podle národností se během svého studia
v dvojnárodnostním vzdělávacím cyklu zúčastní alespoň dva-
krát cizojazyčné soutěže ve znalostech jazyka státu druhé
smluvní strany. 

Čeští a němečtí žáci absolvují během svého studia v dvojná-
rodnostním vzdělávacím cyklu dva studijní jazykové pobyty
ve státu druhé smluvní strany, aby si prohloubili své znalosti
příslušného jazyka při běžné komunikaci a v odborné termi-
nologii.

4. Vzdělávání na vyšším stupni gymnázia (5. a 6. ročník)
Vzdělávání v posledních dvou ročnících ve dvojnárodnostním
vzdělávacím cyklu se organizuje na základě Nařízení Saské-
ho státního ministerstva kultu z 15. ledna 1996 – v příslušném
aktuálním znění - o vyšším stupni gymnázia a konání maturit-
ních zkoušek. V souladu s tímto nařízením si žáci obou

národnostních skupin vyberou jako předmět maturitní zkouš-
ky jazyk státu druhé smluvní strany, a to jako předmět s vyšší
hodinovou dotací (Leistungskurs), a další dva předměty
s vyšší hodinovou dotací z předem dané nabídky povinně
volitelných předmětů; z jednoho z těchto dvou předmětů
s vyšší hodinovou dotací koná žák maturitní zkoušku jako
z předmětu s nižší hodinovou dotací (Grundkurs).
Žáci vypracují odbornou práci na mezipředmětové téma. 

Cílem vzdělávání českých a německých žáků ve dvojnárod-
nostním vzdělávacím cyklu je dosažení všeobecné způsobi-
losti ke studiu na českých vysokých školách v České repub-
lice a na německých vysokých školách ve Spolkové republi-
ce Německo v souladu s vnitrostátními právními předpisy
států smluvních stran.

Na základě prohloubeného jazykového vzdělání a doložky
o absolvovaném dvojjazyčném studiu na maturitním vysvěd-
čení mohou němečtí studenti studovat na vysokých školách
v České republice bez dodatečného ověřování jejich jazyko-
vých znalostí.

5. Učební plán pro 1. - 4. ročník (7. - 10. třídu) dvojnárod-
nostního dvojjazyčného vzdělávacího cyklu na gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně

Legenda:

společná dvojnárodnostní výuka v německém jazyce

společná dvojnárodnostní výuka v českém jazyce

výuka skupin žáků v jazyce státu druhé smluvní strany

výuka skupin žáků v jejich mateřském jazyce

* V 9. a 10. třídě bude informatika integrována do předmětů biologie, chemie a fyzika; v 10.třídě bude společná výuka angličtiny
možná, nikoli závazná."

PŘEDMĚT  TŘÍDA 5 6 7/1.R. 8/2.R. 9/3.R. 10/4.R.

Mateřský jazyk  N/Č 5 4 4 4 4 3

Náboženství/Etika 2 2 2 2 1 1 1 1

Zeměpis (dvojjazyčně) 2 2 3 2 1 2

Dějepis 1 2 2 2 1 1 2

Společ./hosp.vědy/náboženství - - - - 2 2

Č/N jako jazyk státu druhé 
smluvní strany 6 6 5 5 4 4

Cizí jazyk-angličtina 4 4 4 3 3 3*

Matematika 5 4 4 4 4 4

Informatika - - 1 1 ** *

Fyzika - 2 2 2 3 2

Přírodní vědy - - - - - 1

Chemie - - - 3 3 2

Biologie 2 2 2 2 2 3

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2

Hudba        Střídavé 1 1 1 1 1 1

Umění         vyučování 1 1 1 1 1 1

Výpočetní technika/počítač 1 1 - - - -

Volitelný jazyk-francouzština - - - - - [Vol.]

CELKOVÝ POČET HODIN 32 33 33 34 34 34

z toho společná výuka - - 5 5 8 10 [+4]

}



Článek II

(1) Platnost Dodatku k Ujednání, podepsaného v Dráž-
�anech dne 20. prosince 2001, není tímto protokolem
dotčena.

(2) V případě potřeby mohou smluvní strany dohodnout
nové podrobnosti konání maturitní zkoušky.

Článek III
Vstup v platnost

(1) Tento Protokol vstoupí v platnost dnem 1. srpnem
2004 a zůstane v platnosti po dobu platnosti Ujednání.

(2) Na studium osob, které byly žáky gymnázia Friedri-
cha Schillera v Pirně přede dnem vstupu tohoto Pro-
tokolu v platnost, se bude nadále vztahovat dosavad-
ní znění Přílohy 1 k Ujednání.

Dáno v Dráž�anech dne 24. března 2004 ve dvou
původních vyhotoveních, každé v jazyce českém
a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
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PaedDr. Jaroslav Müllner  v.r. Günther Portune  v.r.
Za Ministerstvo školství, mládeže Za Státní ministerstvo kultu
a tělovýchovy České republiky Svobodného státu Sasko



Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

».j.: 14 705/2004-30

Pravidla pro poskytov·nÌ dotacÌ soukrom˝m
vysok˝m ökol·m

Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe 
a tÏlov˝chovy v roce 2004

»l. 1

ObecnÈ podmÌnky

1.1 Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy (d·le

jen Ñministerstvoì) vyd·v· podle ß 14 z·kona

Ë. 218/2000 Sb., o rozpoËtov˝ch pravidlech

a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘ (rozpo-

Ëtov· pravidla), rozhodnutÌ o dotacÌch podle z·ko-

na Ë. 111/1998 Sb., o vysok˝ch ökol·ch a o zmÏnÏ

a doplnÏnÌ dalöÌch z·kon˘ (z·kon o vysok˝ch öko-

l·ch), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.

1.2 Dotaci ze st·tnÌho rozpoËtu (d·le jen Ñdotaceì)

m˘ûe ministerstvo poskytnout obecnÏ prospÏönÈ

spoleËnosti, kterÈ byl udÏlen st·tnÌ souhlas p˘so-

bit jako soukrom· vysok· ökola (d·le jen Ñûada-

telì).

1.3 Dotaci ministerstvo m˘ûe poskytnout ûadateli,

kter˝

a) p¯ed udÏlenÌm st·tnÌho souhlasu p˘sobit jako

soukrom· vysok· ökola p˘sobil jako soukrom·

vyööÌ odborn· ökola za¯azen· do sÌtÏ p¯edökol-

nÌch za¯ÌzenÌ, ökol a ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ

a z d˘vodu zmÏny jÌm poskytovanÈho vzdÏl·-

v·nÌ spojenÈ s udÏlenÌm st·tnÌho souhlasu

p˘sobit jako soukrom· vysok· ökola mu jiû

nen·leûÌ dotace ze st·tnÌho rozpoËtu k financo-

v·nÌ neinvestiËnÌch v˝daj˘ souvisejÌcÌch

s v˝chovou a vzdÏl·v·nÌm ve vyööÌ odbornÈ

ökole a

b) uskuteËÚuje akreditovan˝ studijnÌ program ve

ve¯ejnÈm z·jmu danÈm uplatnitelnostÌ jeho

absolvent˘ na trhu pr·ce (d·le jen ÑstudijnÌ

program ve ve¯ejnÈm z·jmuì), p¯iËemû exi-

stenci ve¯ejnÈho z·jmu ministerstvo ovÏ¯uje

projedn·nÌm s Ministerstvem pr·ce a soci·l-

nÌch vÏcÌ, pop¯ÌpadÏ s jin˝m ˙st¯ednÌm spr·v-

nÌm ˙¯adem, a s krajem; ovÏ¯enÌ nenÌ nutnÈ,

pokud ûadatel pokraËuje v uskuteËÚov·nÌ akre-

ditovanÈho studijnÌho programu ve ve¯ejnÈm

z·jmu, na kterÈ obdrûel dotaci v roce 2003.

1.4 Dotaci ministerstvo poskytne v˝hradnÏ na usku-

teËÚov·nÌ studijnÌch program˘ ve ve¯ejnÈm z·jmu

a na vÏdeckou, v˝zkumnou, v˝vojovou, umÏlec-

kou nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnost  spojenou s tÏmito

studijnÌmi programy.

»l. 2

PodmÌnky poskytnutÌ dotace a stanovenÌ jejÌ v˝öe

2.1 PÌsemn· û·dost ûadatele o dotaci musÌ b˝t pode-

ps·na statut·rnÌm org·nem ûadatele a org·nem,

kter˝ vykon·v· p˘sobnost rektora ve¯ejnÈ vysokÈ

ökoly, a musÌ b˝t doruËena ministerstvu do 31. 5.

2004.

2.2 é·dost obsahuje  

a) n·zev, adresu sÌdla, identifikaËnÌ ËÌslo a ˙daje

urËujÌcÌ bankovnÌ ˙Ëet ûadatele,

b) poËet student˘ zapsan˝ch do studia k 31. 10.

2003 v jednotliv˝ch studijnÌch programech,

roËnÌcÌch a form·ch studia, z toho zvl·öù poËet

student˘ studijnÌho programu ve ve¯ejnÈm

z·jmu,

c) p¯edpokl·dan˝ poËet student˘ zapsan˝ch do

studia v jednotliv˝ch studijnÌch programech,

roËnÌcÌch a form·ch studia k 31. 10. 2004,

z toho zvl·öù p¯edpokl·dan˝ poËet student˘

zapsan˝ch do studia studijnÌho programu ve

ve¯ejnÈm z·jmu, 

d) v˝öi ökolnÈho v akademickÈm roce 2003/2004

a p¯edpokl·danou v˝öi ökolnÈho v akademic-

kÈm roce 2004/2005,

e) v˝öi dotace, kterou ûadatel poûaduje na usku-

teËÚov·nÌ studijnÌho programu ve ve¯ejnÈm

z·jmu v roce 2004.

2.3 Poûaduje-li ûadatel dotaci i na tv˘rËÌ Ëinnost, je

souË·stÌ û·dosti tÈû projekt vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ,

v˝vojovÈ, umÏleckÈ nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnosti, ve

kterÈm jsou uvedeni ¯eöitel (¯eöitelÈ) a spolu¯eöi-

telÈ, souËasn˝ stav ¯eöenÈho problÈmu, cÌle ¯eöe-

nÌ, zp˘sob ¯eöenÌ, konkrÈtnÌ v˝stupy a prezentace

v˝sledk˘, charakteristika ¯eöitelskÈho kolektivu

vËetnÏ odbornÈho ûivotopisu ¯eöitele (¯eöitel˘)

a spolu¯eöitel˘, finanËnÌ rozvaha n·klad˘ na ¯eöe-

nÌ s od˘vodnÏnÌm jednotliv˝ch poloûek. 

2.4 K û·dosti ûadatel p¯iloûÌ aktu·lnÌ znÏnÌ Dlouho-

dobÈho z·mÏru vzdÏl·vacÌ a vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ,

v˝vojovÈ, umÏleckÈ nebo dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnosti

soukromÈ vysokÈ ökoly (d·le jen ÑDlouhodob˝

z·mÏr soukromÈ vysokÈ ökolyì).

2.5 V˝öi dotace stanovÌ ministerstvo. P¯i stanovenÌ

v˝öe dotace p¯ihlÌûÌ

a) k aktu·lnÌmu znÏnÌ DlouhodobÈho z·mÏru

vzdÏl·vacÌ a vÏdeckÈ, v˝zkumnÈ, v˝vojovÈ,

umÏleckÈ a dalöÌ tv˘rËÌ Ëinnosti pro oblast

vysok˝ch ökol, vypracovanÈho ministerstvem,

b) k aktu·lnÌmu znÏnÌ DlouhodobÈho z·mÏru sou-

kromÈ vysokÈ ökoly,

c) k ukazateli, kter˝ se vypoËÌt· jako souËin poËtu

student˘ studijnÌho programu ve ve¯ejnÈm

z·jmu, koeficientu ekonomickÈ n·roËnosti,

kter˝ ministerstvo studijnÌmu programu p¯i¯a-

dÌ, a z·kladnÌho normativu, stanovenÈho pro

ve¯ejnÈ vysokÈ ökoly, snÌûenÈho o ökolnÈ,
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d) k n·klad˘m na projekt p¯edloûen˝ podle bodu

2.3;

e) k vyj·d¯enÌm o ve¯ejnÈm z·jmu, uËinÏn˝m

v r·mci projedn·nÌ û·dosti podle bodu 1.3

pÌsm. b), a k tomu, jakou materi·lnÌ podporou

ve¯ejn˝ z·jem na uskuteËÚov·nÌ studijnÌho pro-

gramu projevujÌ ti, kte¯Ì tento ve¯ejn˝ z·jem

deklarujÌ;

f) k existenci jinÈho ve¯ejnÈho z·jmu, kter˝m se

pro ˙Ëely tÏchto Pravidel rozumÌ z·jem st·tu na

uskuteËÚov·nÌ danÈho akreditovanÈho studijnÌ-

ho programu, vypl˝vajÌcÌ nap¯Ìklad z jeho jedi-

neËnosti (spoËÌvajÌcÌ v tom,  ûe v »eskÈ repub-

lice nenÌ û·dnou ve¯ejnou vysokou ökolou

uskuteËÚov·n obsahovÏ obdobn˝ studijnÌ pro-

gram) nebo z obtÌûnÈ dostupnosti studia obsa-

hovÏ obdobn˝ch studijnÌch program˘, uskuteË-

Úovan˝ch ve¯ejn˝mi vysok˝mi ökolami, pro

uchazeËe o p¯ijetÌ ke studiu.

2.6 P¯Ìjemce dotace m˘ûe poû·dat do 15. 11. 2004

o zv˝öenÌ dotace, pokud se v akademickÈm roce

2004/2005 ve srovn·nÌ s akademick˝m rokem

2003/2004 v˝znamn˝m zp˘sobem zv˝öÌ poËet

student˘ zapsan˝ch do studia ve studijnÌm pro-

gramu uskuteËÚovanÈm ve ve¯ejnÈm z·jmu.

V û·dosti o zv˝öenÌ dotace uvede poËet student˘

zapsan˝ch do studia k 31. 10. 2004 v jednotliv˝ch

studijnÌch programech, roËnÌcÌch a form·ch stu-

dia, z toho zvl·öù poËet student˘ studijnÌho pro-

gramu ve ve¯ejnÈm z·jmu. Uvede rovnÏû v˝öi

ökolnÈho pro akademick˝ rok 2004/2005.

2.7 Na poskytnutÌ dotace ani na jejÌ zv˝öenÌ nenÌ

pr·vnÌ n·rok. Rozhodne-li se ministerstvo û·dosti

o dotaci nebo û·dosti o jejÌ zv˝öenÌ zcela nebo

zË·sti vyhovÏt, poskytne ûadateli dotaci po vyd·-

nÌ ÑRozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace ze st·tnÌho

rozpoËtu v roce 2004ì. Pro toto rozhodnutÌ, kon-

trolu dodrûov·nÌ podmÌnek pro Ëerp·nÌ dotace,

vy˙Ëtov·nÌ dotace a zve¯ejnÏnÌ informacÌ o dota-

ci se p¯imÏ¯enÏ pouûijÌ ustanovenÌ  ÑPravidel pro

poskytov·nÌ dotacÌ ve¯ejn˝m vysok˝m ökol·m

Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

podle z·kona Ë. 111/1998 Sb., o vysok˝ch ökol·ch

a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ dalöÌch z·kon˘ (z·kon

o vysok˝ch ökol·ch), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpi-

s˘ì Ë.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001, ve znÏnÌ

zmÏny Ë.j. 11 337/2002-33 ze dne 24. 1. 2002,

zmÏny Ë.j. 30 650/2002-30 ze dne 10. 1. 2003

a zmÏny Ë.j. 11 159/2004-30 ze dne 23. 1. 2004.

NevyhovÌ-li ministerstvo û·dosti o dotaci nebo

û·dosti o jejÌ zv˝öenÌ, rozhodnutÌ nevyd·v·.

»l. 3

⁄Ëinnost

Tato ÑPravidla pro poskytov·nÌ dotacÌ soukrom˝m

vysok˝m ökol·m Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe

a tÏlov˝chovy v roce 2004ì nab˝vajÌ ˙Ëinnosti dnem

podpisu.

V Praze dne 23. dubna 2004 

JUDr. Petra Buzkov· v. r.

ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
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Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

Ëj. 12207/2004-22

V Praze dne 5. dubna 2004

M e t o d i c k ˝  p o k y n
k realizaci rozvojovÈho programu RozöÌ¯enÌ 

uËebnÌch pl·n˘ vzdÏl·vacÌch program˘
pro z·kladnÌ vzdÏl·v·nÌ o 1 vyuËovacÌ

hodinu od ökolnÌho roku 2004/05

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy (d·le

jen Ñministerstvoì) na z·kladÏ ß 39 odst. 1 z·kona

Ë. 29/1984 Sb., o soustavÏ z·kladnÌch ökol, st¯ednÌch

ökol a vyööÌch odborn˝ch ökol (ökolsk˝ z·kon), ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch ˙prav a k zabezpeËenÌ ˙kol˘ vypl˝-

vajÌcÌch z N·rodnÌho programu rozvoje vzdÏl·v·nÌ

(BÌl· kniha), schv·lenÈho usnesenÌm vl·dy

Ë. 113/2001 ze dne 7. 2. 2001 a d·le konkretizova-

n˝ch v DlouhodobÈm z·mÏru vzdÏl·v·nÌ a rozvoje

v˝chovnÏ vzdÏl·vacÌ soustavy »eskÈ republiky (vzat

na vÏdomÌ usnesenÌm vl·dy Ë. 393/2002 ze dne

17.4.2002) vyd·v· k realizaci rozvojovÈho programu

tento metodick˝ pokyn.

»l. 1.
RozöÌ¯enÌ uËebnÌch pl·n˘

(1) S platnostÌ od 1. z·¯Ì 2004 se v uËebnÌch pl·nech

vöech vzdÏl·vacÌch program˘ pro z·kladnÌ vzdÏ-

l·v·nÌ zvyöuje celkov˝ t˝dennÌ poËet vyuËova-

cÌch hodin v 7. roËnÌku o 1 vyuËovacÌ hodinu.

(2) Tato ˙prava se t˝k· z·kladnÌch ökol1), speci·lnÌch

z·kladnÌch ökol2) (vyuËujÌcÌch podle upraven˝ch

uËebnÌch pl·n˘ pro z·kladnÌ vzdÏl·v·nÌ), zvl·öt-

nÌch ökol3) a pomocn˝ch ökol4), a to vöech z¯izo-

vatel˘ (d·le jen Ñökolaì).

(3) UpravenÈ uËebnÌ pl·ny pro vzdÏl·vacÌ programy

Z·kladnÌ ökola, Obecn· ökola a N·rodnÌ ökola

jsou v z·kladnÌ podobÏ uvedeny v p¯Ìloze tohoto

pokynu a jsou spolu s ostatnÌ kompletnÌ pedago-

gickou dokumentacÌ vöech vzdÏl·vacÌch progra-

m˘ pro z·kladnÌ vzdÏl·v·nÌ v aktu·lnÌm znÏnÌ

zve¯ejnÏny na webov˝ch str·nk·ch ministerstva

(www.msmt.cz). UpravenÈ uËebnÌ pl·ny pro roz-

öÌ¯enou v˝uku nÏkter˝ch p¯edmÏt˘ v r·mci vzdÏ-

l·vacÌho programu Z·kladnÌ ökola a Obecn· ökola

se pro svou obs·hlost zve¯ejÚujÌ pouze na webo-

v˝ch str·nk·ch ministerstva. ⁄prava se provede

obdobnÏ, doplnÏnÌm disponibilnÌ hodiny v 7. roË-

nÌku. Stejn˝m zp˘sobem budou na webov˝ch

str·nk·ch ministerstva zve¯ejnÏny aktualizovanÈ

uËebnÌ pl·ny pro speci·lnÌ z·kladnÌ ökoly, zvl·öt-

nÌ ökoly a pomocnÈ ökoly.

(4) CÌlem tohoto rozvojovÈho programu je:

a) zkvalitnit vzdÏl·v·nÌ na 2. stupni z·kladnÌch

ökol (vËetnÏ speci·lnÌch z·kladnÌch ökol,

zvl·ötnÌch a pomocn˝ch ökol) a vyrovn·nÌ

vzdÏl·vacÌch p¯ÌleûitostÌ û·k˘ na z·kladnÌch

ökol·ch a v niûöÌch roËnÌcÌch vÌcelet˝ch gym-

n·ziÌ,

b) postupnÏ vytvo¯it podmÌnky pro realizaci kuri-

kul·rnÌ reformy v souladu s N·rodnÌm progra-

mem rozvoje vzdÏl·v·nÌ.

»l. 2.
Zp˘sob vyuûitÌ nav˝öen˝ch vyuËovacÌch hodin

(1) Nav˝öen· 1 vyuËovacÌ hodina se do uËebnÌch

pl·n˘ za¯azuje jako disponibilnÌ Ëasov· dotace.

(2) ÿeditel ökoly pouûije nav˝öenÌ podle jednÈ z uve-

den˝ch moûnostÌ:

a) zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho povinnÈho

p¯edmÏtu (nap¯. zv˝öenÌ celkovÈho t˝dennÌho

poËtu vyuËovacÌch hodin dÏjepisu),

b) zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho p¯edmÏtu

s jeho souËasnou integracÌ s jin˝m p¯edmÏtem

(nap¯. integrace chemie a fyziky),

c) zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho volitelnÈho

p¯edmÏtu (pro û·ka se zv˝öÌ poËet hodin nap¯.

volitelnÈho p¯edmÏtu Informatika),

d) za¯azenÌ dalöÌho volitelnÈho p¯edmÏtu pro û·ka

(zv˝öÌ se poËet voliteln˝ch p¯edmÏt˘, kter˝m je

û·k vyuËov·n, nap¯. o p¯edmÏt Konverzace ve

francouzötinÏ, Znakov˝ jazyk).

(3) Jin˝ zp˘sob vyuûitÌ nav˝öenÌ vyuËovacÌch hodin

nenÌ moûn˝.

(4) Za¯azenÌm nav˝öenÈ vyuËovacÌ hodiny do uËeb-

nÌho pl·nu musÌ dojÌt k re·lnÈmu zv˝öenÌ t˝den-

nÌho poËtu vyuËovacÌch hodin u kaûdÈho û·ka 7.

roËnÌku.

(5) Obsah v˝uky v nav˝öenÈ hodinÏ bude zvolen tak,

aby nep¯inesl n·r˘st z·tÏûe û·k˘. Ministerstvo

proto doporuËuje ¯editel˘m ökol, aby nav˝öenou

hodinu nepouûÌvali pro zvyöov·nÌ poznatkovÈ

Ë·sti uËiva, ale p¯edevöÌm pro rozvoj dovednostÌ,

zp˘sobilostÌ (kompetencÌ), k podpo¯e v˝uky pr˘-

¯ezov˝ch tÈmat. DoporuËujeme uplatÚovat vhod-

nÈ metody a formy vzdÏl·v·nÌ, kterÈ vedou k akti-

vizaci û·k˘ a k podpo¯e ËinnostnÌho uËenÌ. 

ČÁST METODICKÁ

ñññññññ

1) podle ß 5 a 6 z·kona Ë. 29/1984 Sb., o soustavÏ
z·kladnÌch ökol, st¯ednÌch ökol a vyööÌch odbor-
n˝ch ökol (ökolsk˝b z·kon), ve znÏnÌ pozdÏjöÌch
˙prav.

2) podle ß 29 z·kona Ë. 29/1984 Sb.
3) podle ß 31 z·kona Ë. 29/1984 Sb.
4) podle ß 33 z·kona Ë. 29/1984 Sb.
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(6) P¯edpokl·d·me, ûe ökoly budou vÌce rozvÌjet klÌ-

ËovÈ kompetence û·k˘, a to p¯edevöÌm schopnost

komunikace v mate¯skÈm i cizÌm jazyce, schop-

nost vyuûÌvat informaËnÌ a komunikaËnÌ techno-

logie, schopnost se soustavnÏ vzdÏl·vat (uËit se

uËit), schopnost uËit se soci·lnÌm dovednostem

(b˝t tolerantnÌ k r˘znosti n·boûenskÈ, etnickÈ,

kulturnÌ), zÌskat schopnost empatie, pr·ce v t˝mu,

kritickÈho myölenÌ. ZÌskanÈ kompetence p¯ispÏjÌ

k usnadnÏnÌ a zlepöenÌ p¯Ìstupu û·k˘ k zaËlenÏnÌ

do trhu pr·ce.

»l. 3.
Financov·nÌ

MzdovÈ prost¯edky a z nich vypl˝vajÌcÌ ostatnÌ

v˝daje (z·konnÈ odvody) budou ökol·m poskytnuty

ministerstvem prost¯ednictvÌm krajsk˝ch ˙¯ad˘

(Magistr·tu hl. m. Prahy) nebo p¯Ìmo z ministerstva

(v z·vislosti na z¯izovateli a v souladu s platn˝mi

p¯edpisy5)), jako ˙ËelovÈ dotace. Na realizaci progra-

mu p¯ÌsluöÌ na jednu t¯Ìdu 7. roËnÌku Ë·stka

1370,- KË/mÏsÌc ˙Ëelov˝ch rozpoËtov˝ch prost¯edk˘

(mzdovÈ prost¯edky a z·konnÈ odvody).

»l. 4.
Tento metodick˝ pokyn nab˝v· ˙Ëinnosti dnem 

1. z·¯Ì 2004.

PaedDr. Jaroslav M¸llner, v.r.
n·mÏstek ministrynÏ

skupiny region·lnÌho ökolstvÌ

ñññññññ

5) zejmÈna ß 14 z·kona Ë. 218/2000 Sb., ß 12 odst. 5
pÌsm. a) a b) z·kona Ë. 564/1990 Sb.



P¯Ìloha k MetodickÈmu pokynu k realizaci rozvojovÈho programu RozöÌ¯enÌ uËebnÌch pl·n˘
vzdÏl·vacÌch program˘ pro z·kladnÌ vzdÏl·v·nÌ o 1 vyuËovacÌ hodinu, Ëj. 12207/2004-22

UpravenÈ uËebnÌ pl·ny s platnostÌ od 1. z·¯Ì 2004 

1. UËebnÌ pl·n vzdÏl·vacÌho programu Z¡KLADNÕ äKOLA, Ëj. 16847/96-2

RoËnÌk                                          Minimum

P¯edmÏt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. roËnÌk

»esk˝ jazyk 9 10 10 7 7 16

CizÌ jazyk 3 3 x) x) x) x) 12

Matematika 4 5 5 5 5 16

Prvouka 2 2 3

P¯ÌrodovÏda
3 4

VlastivÏda

Chemie 4

Fyzika 6

P¯Ìrodopis 6

ZemÏpis 6

DÏjepis 6

ObËansk· v˝chova x) x) x) x) 4

Rodinn· v˝chova 4

HudebnÌ v˝chova 1 1 1 4

V˝tvarn· v˝chova 1 1 1 4 4 6

PraktickÈ Ëinnosti 1 1 1 4

TÏlesn· v˝chova 2 2 2 2 2 8

VolitelnÈ p¯edmÏty 6

DisponibilnÌ dotace *) 1 1 1 3

T˝dennÌ dotace povinn˝ch 

p¯edmÏt˘
20 22 23 24 25 27 29 31 31 118

NepovinnÈ p¯edmÏty

x) V 6. - 9. roËnÌku o ËasovÈ dotaci jednotliv˝ch vyuËovacÌch p¯edmÏt˘ rozhodne ¯editel ökoly tak, aby se vyu-

Ëovalo vöem p¯edmÏt˘m uËebnÌho pl·nu danÈho roËnÌku, byl naplnÏn dan˝ minim·lnÌ poËet hodin pro

p¯edmÏt a dodrûena t˝dennÌ Ëasov· dotace. U voliteln˝ch p¯edmÏt˘ v 7. - 9. roËnÌku ¯editel ökoly rozho-

duje i o jejich za¯azenÌ do roËnÌku.

*) DisponibilnÌ dotaci lze vyuûÌt pouze na zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho povinnÈho p¯edmÏtu, na zv˝öe-

nÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho p¯edmÏtu s jeho souËasnou integracÌ s jin˝m p¯edmÏtem, na zv˝öenÌ hodino-

vÈ dotace nÏkterÈho volitelnÈho p¯edmÏtu nebo na za¯azenÌ dalöÌho volitelnÈho p¯edmÏtu pro û·ka.
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2. UËebnÌ pl·n vzdÏl·vacÌho programu OBECN¡ äKOLA, Ëj. 12035/97-20, 
6. ñ 9. roËnÌk

roËnÌk

PovinnÈ p¯edmÏty 6. 7. 8. 9. minim·lnÌ t˝dennÌ

minim·lnÌ t˝dennÌ poËet poËet hodin

hodin v roËnÌku celkem v 6. - 9. roËnÌku

»esk˝ jazyk 4 4 4 4 16

CizÌ jazyk 3 3 3 3 12

DÏjepis 1 1 2 1 5*)

ZemÏpis 1 2 1 1 5*)

P¯Ìrodopis 2 1 1 1 5*)

Chemie - - 1 2 3*)

Fyzika 1 1 2 1 5*)

Matematika 4 4 4 4 16

ObËansk· v˝chova 2 2 2 2 8

Rodinn· v˝chova 1 1 2 2 6

TÏlesn· v˝chova/

ZdravotnÌ tÏlesn· v˝chova
2 2 2 2 8

HudebnÌ v˝chova 1 1 1 1 4

V˝tvarn· v˝chova 2 2 1 1 6

Celkov˝ t˝dennÌ poËet hodin 

minim·lnÌ dotace povinn˝ch 24 24 26 25 99*)

p¯edmÏt˘

Projekt
minim·lnÌ roËnÌ poËet hodin minim·lnÌ roËnÌ poËet hodin

v roËnÌku celkem v 6. - 9. roËnÌku

⁄vod do svÏta pr·ce 10 10 10 10 40

t˝dennÌ poËet hodin t˝dennÌ poËet hodin celkem

v roËnÌku v 6.   9. roËnÌku

P¯edmÏty prohloubenÈho 

v˝kladu a p¯edmÏty volitelnÈ, 3 5 5 6 19

disponibilnÌ dotace**)

Celkov˝ t˝dennÌ 

poËet hodin
27 29 31 31 118

NepovinnÈ p¯edmÏty

Z·jmovÈ krouûky

*) Minim·lnÌ t˝dennÌ poËet hodin celkem v 6. - 9. roËnÌku v p¯edmÏtech dÏjepis, zemÏpis, p¯Ìrodopis a fyzi-

ka doplnÌ ¯editel ökoly za¯azenÌm p¯edmÏtu prohloubenÈho v˝kladu nebo navazujÌcÌch voliteln˝ch p¯ed-

mÏt˘ (viz d·le) tak, aby se dÏjepisnÈmu, zemÏpisnÈmu, p¯ÌrodopisnÈmu a fyzik·lnÌmu uËivu vyuËovalo 

v 6. - 9. roËnÌku alespoÚ po 6 hodin·ch t˝dnÏ. Minim·lnÌ t˝dennÌ poËet hodin celkem v 8. - 9. roËnÌku

v p¯edmÏtu chemie doplnÌ ¯editel ökoly za¯azenÌm p¯edmÏtu prohloubenÈho v˝kladu nebo navazujÌcÌho

volitelnÈho p¯edmÏtu (viz d·le) tak, aby se chemickÈmu uËivu vyuËovalo v 8. - 9. roËnÌku alespoÚ 4 hodi-

ny t˝dnÏ.

**) DisponibilnÌ dotaci lze vyuûÌt pouze na zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho povinnÈho p¯edmÏtu, na zv˝-

öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho p¯edmÏtu s jeho souËasnou integracÌ s jin˝m p¯edmÏtem, na zv˝öenÌ hodi-

novÈ dotace nÏkterÈho volitelnÈho p¯edmÏtu nebo na za¯azenÌ dalöÌho volitelnÈho p¯edmÏtu pro û·ka.
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3. UËebnÌ pl·n vzdÏl·vacÌho programu N¡RODNÕ äKOLA, Ëj. 15724/97-20,
2. stupeÚ, 6. a 7. roËnÌk

Z·kladnÌ Ë·st 6. roË. 7. roË. nadstavbov· Ë·st (nÏkterÈ moûnosti)

»esk˝ jazyk 4 4 cviËenÌ z ËeskÈho jazyka

dramatick· v˝chova

komunikace

tvorba ökolnÌho Ëasopisu

CizÌ jazyk 3 3 konverzace v cizÌm jazyce

Matematika 4 3 cviËenÌ z matematiky

informatika

v˝poËetnÌ technika

DÏjepis 3 3 dÏjepis

ZemÏpis zemÏpis

ekonomick˝ zemÏpis

p¯Ìrodopisn˝ zemÏpis

ObËansk· a rodinn· v˝chova 2 2 rodinn· v˝chova

ekonomika dom·cnosti

»lovÏk a ûivotnÌ prost¯edÌ zdrav˝ ûivotnÌ styl

zdravotnÌ v˝chova

*Pozn·v·nÌ p¯Ìrody 3 4 laboratornÌ pr·ce

P¯Ìrodopis p¯Ìrodopis

Fyzika fyzika

HudebnÌ v˝chova 1 1 sborov˝ zpÏv

taneËnÌ a pohybov· v˝chova

hra na hudebnÌ n·stroj

V˝tvarn· v˝chova 2 2 v˝tvarn· v˝chova

aranûov·nÌ

keramika

PracovnÌ a technick· v˝chova 2 2 pÏstitelstvÌ

zpracov·nÌ textiliÌ

p¯Ìprava pokrm˘

pr·ce v dom·cnosti

pr·ce v dÌlnÏ

TÏlesn· v˝chova 2 2 z·jmov· tÏlesn· v˝chova

zdravotnÌ tÏlesn· v˝chova

Z·kladnÌ Ë·st 26 26

Minimum nadstavbovÈ Ë·sti, 

disponibilnÌ dotace **
1 2

* oznaËuje integrovanÈ p¯edmÏty

** DisponibilnÌ dotaci lze vyuûÌt pouze na zv˝öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho povinnÈho p¯edmÏtu, na zv˝-

öenÌ hodinovÈ dotace nÏkterÈho p¯edmÏtu s jeho souËasnou integracÌ s jin˝m p¯edmÏtem, na zv˝öenÌ hodinovÈ

dotace nÏkterÈho volitelnÈho p¯edmÏtu nebo na za¯azenÌ dalöÌho volitelnÈho p¯edmÏtu pro û·ka.

PoËet hodin povinn˝ch pro û·ky musÌ b˝t v rozpÏtÌ:

6. roËnÌk 26 - 28

7. roËnÌk 28 - 30

8. roËnÌk 30 - 32

9. roËnÌk 30 - 32

SouËet povinn˝ch vyuËovacÌch hodin v t˝dnu za 6. ñ 9. roËnÌk musÌ b˝t v rozpÏtÌ 116 -119. Celkem se na dru-

hÈm stupni musÌ v povinn˝ch hodin·ch vyuËovat tÈmat˘m fyziky, p¯Ìrodopisu, zemÏpisu a dÏjepisu minim·l-

nÏ 198 hodin v kaûdÈm z tÏchto obor˘, tÈmat˘m chemie alespoÚ 132 hodin. 

V 7. - 9. roËnÌku musÌ ökola v nadstavbÏ za¯adit alespoÚ jednu hodinu z oboru matematiky.
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Ministerstvo ökolstvÌ ml·deûe 
a tÏlov˝chovy

».j.: 13 287/2004-44

V Praze dne 2. dubna 2004

P o k y n
I. n·mÏstka ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe

a tÏlov˝chovy ke zpracov·nÌ ˙ËetnÌch 
z·vÏrek a k p¯ed·v·nÌ ˙ËetnÌch a finanËnÌch

v˝kaz˘ organizaËnÌch sloûek st·tu 
a p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ, jejichû 
z¯izovatelem je MäMT, v roce 2004.

»·st I.
⁄vodnÌ ustanovenÌ

»l·nek I.
Pr·vnÌ p¯edpisy ke zpracov·nÌ ˙ËetnÌch z·vÏrek
a dalöÌ d˘leûitÈ p¯edpisy, kter˝mi jsou povinny se
¯Ìdit organizaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ orga-
nizace, jejichû z¯izovatelem je Ministerstvo ökol-
stvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

V z·vÏru roku 2003 byla vyd·na ¯ada pr·vnÌch

p¯edpis˘, kter˝mi se zruöujÌ Ëi mÏnÌ dosavadnÌ pr·vnÌ

p¯edpisy a kterÈ nabyly ˙Ëinnosti dnem 1.1.2004. Je

proto nutnÈ vÏnovat jim zv˝öenou pozornost. 

N·sledujÌcÌ v˝Ëet hlavnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘, kte-

r˝mi jsou povinny se ¯Ìdit organizaËnÌ sloûky st·tu

a p¯ÌspÏvkovÈ organizace, nenÌ definitivnÌ. P¯edpisy

mohou b˝t bÏhem roku mÏnÏny a doplÚov·ny. Orga-

nizaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ organizace jsou

povinny sledovat zmÏny pr·vnÌch p¯edpis˘ ve SbÌrce

z·kon˘ »eskÈ republiky, ve FinanËnÌm zpravodaji, ve

VÏstnÌku MäMT a ¯Ìdit se jimi. 

1. Pr·vnÌ p¯edpisy, jimiû se ¯ÌdÌ ˙ËetnÌ jednotky
p¯i zpracov·nÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky:

1.1 z·kon Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, ve znÏnÌ

z·kon˘ Ë. 117/1994 Sb., Ë. 227/1997 Sb.,

Ë. 492/2000 Sb., Ë. 353/2001 Sb., Ë. 575/2002 Sb.

a z·kona Ë. 437/2003.
1.2 vyhl·öka Ministerstva financÌ Ë. 505/2002 Sb.,

kterou se prov·dÏjÌ nÏkter· ustanovenÌ z·kona

Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘, pro ˙ËetnÌ jednotky, kterÈ jsou ˙zemnÌ-

mi samospr·vn˝mi celky, p¯ÌspÏvkov˝mi organi-

zacemi, st·tnÌmi fondy a organizaËnÌmi sloûkami

st·tu ve znÏnÌ vyhl·öky MF Ë. 477/2003 Sb.

Touto vyhl·ökou je stanoveno uspo¯·d·nÌ, ozna-

Ëov·nÌ a obsahovÈ vymezenÌ poloûek ˙ËetnÌ

z·vÏrky, smÏrn· ˙Ëtov· osnova, ˙ËetnÌ metody

a jejich pouûitÌ. 

1.3 vyhl·öka MF Ë. 16/2001 Sb., o zp˘sobu, termÌ-
nech a rozsahu ˙daj˘ p¯edkl·dan˝ch pro hod-

nocenÌ plnÏnÌ st·tnÌho rozpoËtu, rozpoËt˘ st·tnÌch

fond˘ a rozpoËt˘ ˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘,

ve znÏnÌ vyhl·öky MF Ë. 535/2002 Sb.
1.4 sdÏlenÌ MF k vyhl·öce Ë. 16/2001 Sb. ».j.:

111/16 261/2001, Ë·st II. Ñ»ÌselnÌk ˙zemnÌch jed-

notekì, uve¯ejnÏnÈ ve FinanËnÌm zpravodaji

Ë. 2/2001, d·le potom sdÏlenÌ, kter˝m bude stano-

vena v souladu s p¯Ìlohou Ë. 5 k vyhl·öce

Ë. 16/2001 Sb. obsahov· n·plÚ Ë·sti VII. v˝kazu

Fin 2-04U ÑFinanËnÌ v˝kaz pro hodnocenÌ plnÏnÌ

rozpoËtu spr·vc˘ kapitol, jimi z¯Ìzen˝ch organi-

zaËnÌch sloûek st·tu a st·tnÌch fond˘ì pro rok

2004 a p¯Ìpadn· dalöÌ doplnÏnÌ tohoto sdÏlenÌ.

1.5 »eskÈ ˙ËetnÌ standardy pro ˙ËetnÌ jednotky,

kterÈ ˙Ëtuji podle vyhl·öky Ë. 505/2002 Sb., ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, uve¯ejnÏnÈ v Ë·sti 2

FinanËnÌho zpravodaje Ë. 11 -12/2003.

1.6 pokyny k ˙ËetnÌm z·vÏrk·m vyd·vanÈ Minister-

stvem ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy p¯ed zpraco-

v·nÌm ˙ËetnÌch z·vÏrek k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

2004 a rozesÌlanÈ odboru 15 MäMT, »äI, Vysoko-

ökolskÈmu sportovnÌmu centru, p¯Ìmo ¯Ìzen˝m p¯Ìs-

pÏvkov˝m organizacÌm a ostatnÌm p¯Ìmo ¯Ìzen˝m

p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm vËetnÏ pedagogick˝ch

center, kterÈ jsou v danÈm obdobÌ povinny sestavo-

vat a p¯edkl·dat ˙ËetnÌ a finanËnÌ v˝kazy. 

2. DalöÌ d˘leûitÈ p¯edpisy, kter˝mi jsou povinny
se ¯Ìdit organizaËnÌ sloûky st·tu a p¯Ìmo ¯ÌzenÈ
p¯ÌspÏvkovÈ organizace

2.1 z·kon Ë. 320/2001 Sb., o finanËnÌ kontrole ve

ve¯ejnÈ spr·vÏ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘

(z·kon o finanËnÌ kontrole) ve znÏnÌ z·kona
Ë. 320/2002 Sb., Ë. 123/2003 Sb. a Ë. 426/2003 Sb.

2.2 z·kon Ë. 219/2000 Sb., o majetku »eskÈ republi-

ky a jejÌm vystupov·nÌ v pr·vnÌch vztazÌch, ve

znÏnÌ z·kona Ë. 492/2000 Sb., Ë. 229/2001 Sb.,

Ë. 501/2001 Sb., Ë. 320/2001 Sb., Ë. 202/2002 Sb.,

Ë. 280/2002 Sb., Ë. 476/2002 Sb., Ë. 88/2003 Sb., 
Ë. 354/2003 Sb. a Ë. 480/2003 Sb.

2.3 z·kon Ë. 218/2000 Sb., o rozpoËtov˝ch pravi-

dlech a o zmÏnÏ nÏkter˝ch souvisejÌcÌch z·kon˘

(rozpoËtov· pravidla), ve znÏnÌ z·kon˘

Ë. 493/2000 Sb., Ë. 141/2001 Sb., Ë. 187/2001 Sb.,

Ë. 320/2001 Sb., Ë. 450/2001 Sb., Ë. 202/2002 Sb.,

Ë. 320/2002 Sb. a 479/2003 Sb.
2.4 z·kon Ë. 564/1990, o st·tnÌ spr·vÏ a samospr·vÏ

ve ökolstvÌ, ve znÏnÌ z·kona Ë. 190/1993 Sb.,

Ë. 256/1994 Sb., Ë. 139/1995 Sb., Ë. 132/2000 Sb.,

Ë. 258/2000 Sb., Ë. 3/2002 Sb., Ë. 284/2002 Sb.

a Ë. 181/2003.
2.5 z·kon Ë. 306/1999 Sb., o poskytov·nÌ dotacÌ sou-

krom˝m ökol·m, p¯edökolnÌm a ökolsk˝m za¯Ìze-

nÌm, ve znÏnÌ z·kona Ë. 132/2000 Sb.,

Ë. 255/2001 Sb., Ë. 16/2002 Sb. a Ë. 284/2002 Sb.
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2.6 vyhl·öka MF Ë. 531/2002 Sb., kterou se stano-

vÌ z·sady a termÌny finanËnÌho vypo¯·d·nÌ vzta-

h˘ se st·tnÌm rozpoËtem. 

2.7 vyhl·öka MF Ë. 323/2002 Sb., o rozpoËtovÈ

skladbÏ, kter· byla zmÏnÏna vyhl·ökou

Ë. 568/2002 Sb. a vyhl·ökou Ë. 484/2003 Sb.
2.8 vyhl·öka MF Ë. 114/2002 Sb., o fondu kultur-

nÌch a soci·lnÌch pot¯eb, kter· byla zmÏnÏna

vyhl·ökou Ë. 510/2002 Sb.

2.9 vyhl·öka MF 64/2002 Sb., kterou se prov·dÌ

z·kon Ë. 320/2001 Sb., o finanËnÌ kontrole ve

ve¯ejnÈ spr·vÏ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘

(z·kon o finanËnÌ kontrole).

2.10 vyhl·öka MF Ë. 419/2001 Sb., o rozsahu, struk-

tu¯e a termÌnech ˙daj˘ p¯edkl·dan˝ch pro vypra-

cov·nÌ n·vrhu st·tnÌho z·vÏreËnÈho ˙Ëtu a o roz-

sahu a termÌnech sestavenÌ n·vrh˘ z·vÏreËn˝ch

˙Ët˘ kapitol st·tnÌho rozpoËtu.

2.11 vyhl·öka MF Ë. 62/2001 Sb., o hospoda¯enÌ

organizaËnÌch sloûek st·tu a st·tnÌch organizacÌ

s majetkem st·tu.

2.12 vyhl·öka MF Ë. 40/2001 Sb., o ˙Ëasti st·tnÌho

rozpoËtu na financov·nÌ program˘ reprodukce

majetku.

2.13 usnesenÌ vl·dy »eskÈ republiky ze dne 6.
listopadu 2002 Ë. 1084, o zmÏnÏ usnesenÌ vl·dy

ze dne 5.Ëervna 2002 Ë. 569, o Zp˘sobu p¯ev·-

dÏnÌ finanËnÌch prost¯edk˘ ze st·tnÌho rozpoËtu

(st·tnÌch fond˘) do rozpoËt˘ obcÌ a kraj˘ v roce

2003. (Vzhledem k tomu, ûe nedoölo v roce

2003 k û·dn˝m zmÏn·m pr·vnÌch p¯edpis˘

upravujÌcÌch toky finanËnÌch prost¯edk˘ ve ökol-

stvÌ, z˘st·v·, v souladu s dopisem I. n·mÏstka

Ministra financÌ ».j.: 124/84 663/2003 ze dne

22. prosince 2003, pro rok 2004 v platnosti toto

usnesenÌ vl·dy).

3. MetodickÈ pokyny MäMT:
3.1 Metodick˝ pokyn Ministerstva ökolstvÌ, ml·-

deûe a tÏlov˝chovy ke zpracov·nÌ ResortnÌho
v˝kazu v˝nos˘ a n·klad˘ p¯ÌspÏvkov˝ch
organizacÌ ».j.: 29 563/2002-44, kter˝ byl uve-

¯ejnÏn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 3/2003, ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch ˙prav. 
3.2 P¯Ìkaz ministra ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝cho-

vy Ë. 6/1999, kter˝m se stanovuje zp˘sob ˙Ëto-

v·nÌ o p¯ÌspÏvcÌch a dotacÌch poskytnut˝ch

ministerstvem prost¯ednictvÌm ÑOzn·menÌ limi-

t˘ v˝daj˘ì a jejich vykazov·nÌ ».j.: 17 115/99-

44 ve znÏnÌ p¯Ìkazu ministra ökolstvÌ, ml·de-
ûe a tÏlov˝chovy Ë. 4/2001.

3.3 Vzorov˝ n·vrh smÏrnice o ˙Ëtov·nÌ majetku
».j.: 24 339/2001 - 44, kter˝ byl uve¯ejnÏn

ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 12/2001 s p¯ihlÈdnu-

tÌm k nov˝m pr·vnÌm p¯edpis˘m.

3.4 Vzorov˝ n·vrh k provedenÌ inventarizace
v roce 2001 ».j.: 16 229/2001 ñ 44, kter˝ byl

uve¯ejnÏn ve VÏstnÌku MäMT, Seöit 7/2001

s p¯ihlÈdnutÌm k nov˝m pr·vnÌm p¯edpis˘m.
3.4 Metodick˝ pokyn k ˙Ëtov·nÌ d·vek soci·lnÌho

p¯ÌspÏvku na dopravu dÌtÏti (svÏ¯enci) umÌs-
tÏnÈmu v dÏtskÈm v˝chovnÈm ˙stavu ».j.: 12
175/2001 - 44, kter˝ byl uve¯ejnÏn ve VÏstnÌku

MäMT, Seöit 4/2001 s p¯ihlÈdnutÌm k nov˝m

pr·vnÌm p¯edpis˘m.

4. KaûdoroËnÏ obnovovanÈ metodickÈ pokyny:
4.1 Pokyn I. n·mÏstka ministrynÏ ökolstvÌ, ml·-

deûe a tÏlov˝chovy k vypracov·nÌ z·vÏreËnÈ-
ho ˙Ëtu kapitoly 333 ñ Ministerstvo ökolstvÌ,
ml·deûe a tÏlov˝chovy.

4.2 Metodick˝ pokyn MäMT k finanËnÌmu vypo-
¯·d·nÌ vztah˘ se st·tnÌm rozpoËtem.

4.3 Osnovy rozbor˘ hospoda¯enÌ organizaËnÌch
sloûek st·tu, p¯Ìmo ¯Ìzen˝ch organizacÌ
a ostatnÌch p¯Ìmo ¯Ìzen˝ch organizacÌ
v resortu MäMT.

»l·nek II. 
VedenÌ ˙ËetnictvÌ 

P¯i vedenÌ ˙ËetnictvÌ od 1.1.2004 jsou organizaË-

nÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ organizace povinny se

¯Ìdit t¯emi hlavnÌmi pr·vnÌmi p¯edpisy v n·sledujÌcÌm

po¯adÌ:

1. Z·kladnÌm pramenem, podle nÏhoû jsou povinny

se ¯Ìdit vöechny ˙ËetnÌ jednotky p¯i vedenÌ ˙Ëet-

nictvÌ, je z·kon Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen Ñz·kon

o ˙ËetnictvÌì).

2. Prov·dÏcÌm pr·vnÌm p¯edpisem z·kona o ˙Ëetnic-

tvÌ pro organizaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ

organizace je vyhl·öka Ë. 505/2002 Sb., kterou
se prov·dÏjÌ nÏkter· ustanovenÌ z·kona
Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘, pro ˙ËetnÌ jednotky, kterÈ jsou ˙zemnÌ-

mi samospr·vn˝mi celky, p¯ÌspÏvkov˝mi organi-

zacemi, st·tnÌmi fondy a organizaËnÌmi sloûkami

st·tu, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen Ñpro-

v·dÏcÌ vyhl·öka k z·konu o ˙ËetnictvÌì).

3. »eskÈ ˙ËetnÌ standardy pro ˙ËetnÌ jednotky,

kterÈ ˙ËtujÌ podle vyhl·öky Ë. 505/2002 Sb., ve

znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘ (d·le jen Ñ»eskÈ ˙ËetnÌ

standardyì). 

S ˙ËinnostÌ od 1.1.2004 byl novelizov·n z·kon

o ˙ËetnictvÌ a prov·dÏcÌ vyhl·öka k z·konu o ˙Ëetnic-

tvÌ.

K 31.12.2003 v souladu s odstavcem (1) a (2) 

ß 14 z·kona Ë. 309/1999 Sb., o SbÌrce z·kon˘

a o SbÌrce mezin·rodnÌch smluv, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘, pozbylo platnosti opat¯enÌ MF ».j.:
283/76 104/2000, kter˝m se stanovÌ ˙Ëtov· osnova,

postupy ˙Ëtov·nÌ, uspo¯·d·nÌ poloûek ˙ËetnÌ z·vÏrky
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a obsahovÈ vymezenÌ tÏchto poloûek pro organizaËnÌ

sloûky st·tu, ˙zemnÌ samospr·vnÈ celky a p¯ÌspÏvko-

vÈ organizace, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch ˙prav. 

V souvislosti s ukonËenÌm platnosti opat¯enÌ byly

Ministerstvem financÌ vyd·ny »eskÈ ˙ËetnÌ standar-
dy pro p¯ÌsluönÈ ˙ËetnÌ jednotky, kterÈ byly publiko-

v·ny ve FinanËnÌm zpravodaji Ë. 11-12/2003.

Z·kon Ë. 437/2003 Sb., kter˝m se mÏnÌ z·kon

Ë. 563/1991 Sb., o ˙ËetnictvÌ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯ed-

pis˘, a nÏkterÈ dalöÌ z·kony, ruöÌ jednoduchÈ ˙Ëetnic-

tvÌ. V novelizovanÈm z·konÏ o ˙ËetnictvÌ je pouûÌv·n

pojem ˙ËetnictvÌ, kter˝ je obsahovÏ totoûn˝ s d¯Ìve

uûÌvan˝m pojmem podvojnÈ ˙ËetnictvÌ. Z·kon novÏ

rozliöuje vedenÌ ˙ËetnictvÌ ve zjednoduöenÈm rozsa-
hu a vedenÌ ˙ËetnictvÌ v plnÈm rozsahu.

Podle ß 9 z·kona o ˙ËetnictvÌ, vedou ˙ËetnictvÌ
ve zjednoduöenÈm rozsahu organizaËnÌ sloûky
st·tu. 

P¯ÌspÏvkovÈ organizace, u nichû o tom rozhod-
ne z¯izovatel, mohou vÈst ˙ËetnictvÌ ve zjednodu-
öenÈm rozsahu.

P¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm se v souladu s ß 9,
odst. (3), pÌsm. d) z·kona o ˙ËetnictvÌ na¯izuje vÈst
˙ËetnictvÌ ve zjednoduöenÈm rozsahu s tÌm, ûe
nepouûijÌ ustanovenÌ ß 13a odst. (1), pÌsm. a), b)
a ustanovenÌ ß 13a, odst. 2 z·kona o ˙ËetnictvÌ.

OrganizaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ organiza-

ce v souladu s ß 13a z·kona o ˙ËetnictvÌ a v souladu

s ß 3a prov·dÏcÌ vyhl·öky k z·konu o ˙ËetnictvÌ p¯i

vedenÌ ˙ËetnictvÌ ve zjednoduöenÈm rozsahu:

1. sestavujÌ ˙Ëtov˝ rozvrh stejnÏ jako doposud,

respektive stejnÏ jako ˙ËetnÌ jednotky vedoucÌ

˙ËetnictvÌ v plnÈm rozsahu ñ tzn. v ËlenÏnÌ na

syntetickÈ, analytickÈ a podrozvahovÈ ˙Ëty,

2. ˙ËtujÌ nad·le v denÌku i v hlavnÌ knize,

3. nepouûijÌ ustanovenÌ ß 25 odst. 2 z·kona o ˙Ëet-

nictvÌ s v˝jimkou odpis˘, 

4. nepouûijÌ ustanovenÌ ß 26 odst. 3 z·kona o ˙Ëet-

nictvÌ t˝kajÌcÌ se rezerv a opravn˝ch poloûek,

s v˝jimkou rezerv a opravn˝ch poloûek podle

zvl·ötnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘ ñ tzn. stejnÏ jako

doposud budou ˙Ëtovat pouze o tzv. Ñz·konn˝chì

rezerv·ch a opravn˝ch poloûk·ch v souladu se

z·konem Ë. 593/1992 Sb., o rezerv·ch pro zjiötÏ-

nÌ z·kladu danÏ z p¯Ìjm˘, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘,

5. nepouûijÌ ustanovenÌ ß 27 z·kona o ˙ËetnictvÌ

a ustanovenÌ ß 30 aû ß 32 a ß 39 prov·dÏcÌ vyhl·ö-

ky k z·konu o ˙ËetnictvÌ v rozsahu, v jakÈm upra-

vujÌ oceÚov·nÌ majetku a z·vazk˘ re·lnou hodno-

tou ñ tzn. neoceÚujÌ majetek a z·vazky ke dni roz-

vahovÈho dne re·lnou hodnotou,

6. sestavujÌ ˙ËetnÌ z·vÏrku v rozsahu stanovenÈm

prov·dÏcÌ vyhl·ökou k z·konu o ˙ËetnictvÌ,

tzn. postupujÌ p¯i sestavov·nÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky jako

doposud, resp. stejnÏ jako p¯i vedenÌ ˙ËetnictvÌ

v plnÈm rozsahu,

7. jsou povinny nad·le pouûÌvat ustanovenÌ ß 13

odst. 1 pÌsm. c) a d) z·kona o ˙ËetnictvÌ ñ

tzn. ˙ËtujÌ na analytick˝ch i podrozvahov˝ch

˙Ëtech jako doposud.

Z pr·vnÌch p¯edpis˘ upravujÌcÌch ˙ËetnictvÌ p¯Ìs-
pÏvkov˝ch organizacÌ a organizaËnÌch sloûek st·tu po
1. 1. 2004 vypl˝v·, ûe vedenÌ ˙ËetnictvÌ v plnÈm
a zjednoduöenÈm rozsahu, pokud tyto organizace
nejsou vlastnÌky cenn˝ch papÌr˘, deriv·t˘ a dalöÌch
pohled·vek a z·vazk˘ uveden˝ch v ß 27 odst. 1, pÌsm.
a), je v podstatÏ totoûnÈ.

V souvislosti s v˝öe uveden˝m upozorÚujeme

p¯ÌspÏvkovÈ organizace na nutnost zohlednit vedenÌ
˙ËetnictvÌ ve zjednoduöenÈm rozsahu v p¯ÌsluönÈ
vnit¯nÌ smÏrnici.

»l·nek III.
Za˙Ëtov·nÌ vratek nevyËerpan˝ch finanËnÌch pro-
st¯edk˘ u p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ.

P¯i za˙Ëtov·nÌ vratek nevyËerpan˝ch dotacÌ je

t¯eba postupovat n·sledovnÏ:

1) Jedn·-li se o vr·cenÌ nevyËerpan˝ch finanËnÌch

prost¯edk˘ p¯ed koncem ˙ËetnÌho obdobÌ, kdy se

finanËnÌ prost¯edky vracÌ po dohodÏ s poskyto-
vatelem na v˝dajov˝ ˙Ëet, ze kterÈho byly

poskytnuty, za˙Ëtuje se tato operace n·sledovnÏ:

MD DAL

P¯edpis odvodu Ë·sti nevyËerpanÈ 

˙ËelovÈ dotace 691 347

⁄hrada nevyËerpanÈ dotace 347 241

2) V p¯ÌpadÏ, ûe se nevyuûitÈ prost¯edky z ˙ËelovÈ

dotace vracÌ aû v dalöÌm ˙ËetnÌm obdobÌ, tedy aû

po 1.1.2005, jsou tyto prost¯edky zasl·ny na depo-

zitnÌ ˙Ëet MäMT a za˙Ëtov·nÌ tohoto p¯Ìpadu je

n·sledujÌcÌ:

MD DAL

P¯edpis odvodu Ë·sti nevyËerpanÈ 

˙ËelovÈ dotace 931 347

⁄hrada nevyËerpanÈ dotace 347 241

»l·nek IV.
⁄ËetnÌ uz·vÏrka

⁄ËetnÌ uz·vÏrkou se rozumÌ zpracov·nÌ ˙ËetnÌ
z·vÏrky a uzavÌr·nÌ a otevÌr·nÌ ˙ËetnÌch knih. 

⁄ËetnÌ z·vÏrku vymezujÌ ß 18 ñ 23 z·kona
o ˙ËetnictvÌ. Uspo¯·d·nÌ poloûek ˙ËetnÌ z·vÏrky
a obsahovÈ vymezenÌ tÏchto poloûek pro organi-
zaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ organizace je sta-
noveno prov·dÏcÌ vyhl·ökou k z·konu o ˙ËetnictvÌ. 

⁄ËetnÌ jednotky sestavujÌ ˙ËetnÌ z·vÏrku jako ¯·d-

nou, mimo¯·dnou a mezitÌmnÌ.
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ÿ·dnou ˙ËetnÌ z·vÏrku sestavujÌ ˙ËetnÌ jednot-

ky k poslednÌmu dni ˙ËetnÌho obdobÌ. P¯i tÈto ˙ËetnÌ

z·vÏrce se uzavÌrajÌ ˙ËetnÌ knihy a prov·dÌ se inven-

tarizace.

Mimo¯·dnou ˙ËetnÌ z·vÏrku sestavujÌ v ostat-

nÌch p¯Ìpadech uzavÌr·nÌ ˙ËetnÌch knih. Mimo¯·dnou

˙ËetnÌ z·vÏrkou je i koneËn· ˙ËetnÌ z·vÏrka. V p¯Ìpa-

dech sestavov·nÌ mimo¯·dnÈ ˙ËetnÌ z·vÏrky se prov·-

dÌ mimo¯·dn· inventarizace.

MezitÌmnÌ ˙ËetnÌ z·vÏrku sestavujÌ ˙ËetnÌ jed-

notky, pokud to stanovÌ zvl·ötnÌ pr·vnÌ p¯edpis. TÌmto

p¯edpisem je pro organizaËnÌ sloûky st·tu a p¯ÌspÏv-

kovÈ organizace vyhl·öka Ë. 16/2001 Sb., o zp˘sobu,

termÌnech a rozsahu ˙daj˘ p¯edkl·dan˝ch pro hodno-

cenÌ plnÏnÌ st·tnÌho rozpoËtu, rozpoËt˘ st·tnÌch fond˘

a rozpoËt˘ ˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘, ve znÏnÌ

pozdÏjöÌch p¯edpis˘. Tato vyhl·öka ukl·d· organizaË-

nÌm sloûk·m st·tu a p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm sesta-

vovat ˙ËetnÌ v˝kazy k 30.6. p¯ÌsluönÈho ˙ËetnÌho

obdobÌ. V p¯Ìpadech sestavov·nÌ mezitÌmnÌ ˙ËetnÌ

z·vÏrky ˙ËetnÌ jednotky neuzavÌrajÌ ˙ËetnÌ knihy

a prov·dÏjÌ inventarizaci jen pro ˙Ëely vyj·d¯enÌ oce-

nÏnÌ podle ß 25 odst. 2 z·kona o ˙ËetnictvÌ.

Postup p¯i otevÌr·nÌ a uzavÌr·nÌ ˙ËetnÌch knih je

stanoven »esk˝mi ˙ËetnÌmi standardy, konkrÈtnÏ Stan-

dardem Ë. 502 ñ OtevÌr·nÌ a uzavÌr·nÌ ˙ËetnÌch knih.

Na konci ˙ËetnÌho obdobÌ se prov·dÌ ke dni ¯·dnÈ

˙ËetnÌ z·vÏrky inventarizace majetku a z·vazk˘.

Inventarizace majetku a z·vazk˘ je upravena v ß 29

a ß 30 z·kona o ˙ËetnictvÌ. Jedn· se o soubor Ëinnos-

tÌ, pomocÌ kter˝ch ˙ËetnÌ jednotky zjiöùujÌ skuteËn˝

stav veökerÈho majetku a z·vazk˘ a ovÏ¯ujÌ, zda zjiö-

tÏn˝ skuteËn˝ stav odpovÌd· stavu majetku a z·vazk˘

zachycenÈmu v ˙ËetnictvÌ. 

V r·mci inventarizace se prov·dÌ fyzick· a dokla-

dov· inventura. Na z·kladÏ v˝sledk˘ zjiötÏn˝ch

inventurou se v ˙ËetnictvÌ zohledÚujÌ p¯ÌpadnÈ zjiötÏ-

nÈ rozdÌly v souladu s Ëesk˝m ˙ËetnÌ standardem

Ë. 506 ñ RozdÌly zjiötÏnÈ p¯i inventarizaci. 
Kaûd· ˙ËetnÌ jednotka si vypracuje vnit¯nÌ p¯ed-

pis o inventarizacÌch majetku a z·vazk˘, ve kterÈm

stanovÌ mimo jinÈ i z·vazn˝ obsah pÌsemn˝ch doku-

ment˘, dokladujÌcÌch provedenÌ inventarizace, mÌsto,

kde budou tyto dokumenty archivov·ny, a pravomoci

inventarizaËnÌ komise. Vzorov˝ n·vrh k provedenÌ
inventarizace v roce 2001 ».j.: 16 229/2001-44 byl

Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy publi-

kov·n ve VÏstnÌku MäMT, RoËnÌk LVII, Seöit 7

v Ëervenci 2001 a je nutnÈ ho pouûÌvat s p¯ihlÈdnutÌm

k nov˝m pr·vnÌm p¯edpis˘m.

KromÏ ¯·dnÈ ˙ËetnÌ z·vÏrky k 31.12. p¯ÌsluönÈho

roku a mezitÌmnÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky k 30.6. p¯ÌsluönÈho

roku, jsou povinny organizaËnÌ sloûky st·tu ËtvrtletnÏ

vypracov·vat a p¯edkl·dat finanËnÌ v˝kaz pro hodno-

cenÌ plnÏnÌ rozpoËtu spr·vc˘ kapitol, organizaËnÌch

sloûek st·tu a st·tnÌch fond˘ a p¯ehled rozpoËtov˝ch

opat¯enÌ. 

Zp˘sob, termÌny a rozsah ˙daj˘ p¯edkl·dan˝ch

pro hodnocenÌ plnÏnÌ st·tnÌho rozpoËtu, rozsah a zp˘-

sob sestavenÌ finaËnÌch a ˙ËetnÌch v˝kaz˘ a doplÚujÌ-

cÌch ˙daj˘ upravuje vyhl·öka MF Ë. 16/2001 Sb.,
ve znÏnÌ vyhl·öky Ë. 535/2002 Sb.

»l·nek V.
Opravn· zpracov·nÌ ˙ËetnÌch z·vÏrek

V souladu se smlouvou o dÌlo Ë. 174/99 uzav¯enÈ

mezi MäMT a M⁄ZO Praha, s.r.o., je p¯i zpracov·nÌ

˙ËetnÌch z·vÏrek hrazeno Ministerstvem ökolstvÌ,

ml·deûe a tÏlov˝chovy u jednotliv˝ch organizaËnÌch

sloûek st·tu a p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ (»äI, VSC,

PÿO, OPÿO a PC) pouze nahr·nÌ prvnÌ verze jednot-

liv˝ch p¯ed·van˝ch v˝kaz˘. 

UpozorÚujeme proto vöechny organizaËnÌ sloûky

st·tu a p¯ÌspÏvkovÈ organizace kapitoly 333 ñ

MäMT, ûe v p¯ÌpadÏ pot¯eby opravnÈho zpracov·nÌ

budou tato zpracov·nÌ a p¯ÌpadnÈ dalöÌ sluûby hraze-

ny z prost¯edk˘ jednotliv˝ch organizaËnÌch sloûek

st·tu a p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ v cen·ch dle CenÌ-

ku v˝kaznictvÌ a rozpoËetnictvÌ M⁄ZO Praha, s.r.o.

»l·nek VI.
⁄ËetnÌ z·vÏrka k 31.12.2004 u ruöen˝ch pedago-
gick˝ch center

V souladu s odst. (3) p¯Ìlohy Ë. 1 k vyhl·öce

Ë. 16/2001 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, p¯ÌspÏv-

kovÈ organizace zruöenÈ v pr˘bÏhu bÏûnÈho ˙ËetnÌho

obdobÌ p¯edkl·dajÌ (prost¯ednictvÌm z¯izovatele)

Ministerstvu financÌ v nejblÌûe stanovenÈm termÌnu

platnÈm pro ˙ËetnÌ v˝kazy p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ

˙ËetnÌ z·vÏrku ke dni zruöenÌ v souladu s ustanovenÌ-

mi ß 18 a ß 19 z·kona o ˙ËetnictvÌ. 

P¯i sestavenÌ ˙ËetnÌ z·vÏrky u pedagogick˝ch

center, pokud budou zruöena k 31.12.2004, je nutno

dodrûovat termÌny stanovenÈ pro ˙ËetnÌ z·vÏrku

v »·sti III. Pokynu - ⁄koly vykazujÌcÌch organiza-
cÌ a vÏcnÏ p¯Ìsluön˝ch ˙tvar˘ Ministerstva ökol-
stvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy.

Pedagogick· centra sestavÌ k 31.12.2004 roz-
vahu, v˝kaz zisku a ztr·ty a p¯Ìlohu v souladu
s p¯Ìlohou Ë. 1 k vyhl·öce Ë. 16/2001 Sb., ve znÏnÌ
pozdÏjöÌch p¯edpis˘, kter· stanovuje rozsah ˙daj˘

p¯edkl·dan˝ch p¯ÌspÏvkov˝mi organizacemi z¯izo-

vateli, a prov·dÏcÌ vyhl·ökou k z·konu o ˙Ëetnic-
tvÌ, kter· stanovuje rozsah a zp˘sob sestavov·nÌ

˙ËetnÌ z·vÏrky, uspo¯·d·nÌ a oznaËenÌ poloûek roz-

vahy, v˝kazu zisku a ztr·ty a obsah p¯Ìlohy k ˙ËetnÌ

z·vÏrce.

Na ˙ËetnÌch v˝kazech rozvaha, v˝kaz zisku

a ztr·ty a p¯Ìloha musÌ b˝t vyznaËeno, ûe se jedn·

o z·vÏrku zruöen˝ch organizacÌ, koment·¯ k jed-
notliv˝m ˙Ët˘m p¯ev·dÏn˝m na z¯izovatele bude
p¯ipojen k p¯Ìloze ˙ËetnÌ z·vÏrky.
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K 31.12.2004 pedagogick· centra provedou
inventarizaci veökerÈho majetku a z·vazk˘, za˙Ëtu-
jÌ vöechny ˙ËetnÌ p¯Ìpady danÈho ˙ËetnÌho obdobÌ,
uzav¯ou ˙ËetnÌ knihy a sestavÌ ˙ËetnÌ z·vÏrku.

OstatnÌ n·leûitosti, souvisejÌcÌ s ruöenÌm peda-
gogick˝ch center (nap¯Ìklad postup p¯i ruöenÌ
bankovnÌch ˙Ët˘, nakl·d·nÌ s prost¯edky penÏû-
nÌch fond˘ organizacÌ apod.), budou uvedeny
v P¯Ìkazu ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝-
chovy ke zruöenÌ pedagogick˝ch center.

»·st II.
Obsah ˙ËetnÌch z·vÏrek a p¯ed·v·nÌ ˙ËetnÌch 
a finanËnÌch v˝kaz˘ kapitoly 333 v roce 2004

Spr·vce kapitoly (MäMT):

p¯edkl·d· Ministerstvu financÌ ˙ËetnÌ v˝kazy ñ

Rozvahu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch samo-

spr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ, V˝kaz

zisku a ztr·ty a P¯Ìlohu organizaËnÌch sloûek st·tu,

˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch

organizacÌ v ËlenÏnÌ na organizaËnÌ sloûky st·tu

a p¯ÌspÏvkovÈ organizace a finanËnÌ v˝kaz ñ V˝kaz

pro hodnocenÌ plnÏnÌ rozpoËtu spr·vc˘ kapitol, orga-

nizaËnÌch sloûek st·tu a st·tnÌch fond˘ (Fin 2-04 U)

vËetnÏ koment·¯e a sum·rnÌ ˙daje v˝kaz˘ za kapitolu

celkem, samostatnÏ za organizaËnÌ sloûky st·tu

a samostatnÏ za jÌm z¯ÌzenÈ p¯ÌspÏvkovÈ organizace

v ËlenÏnÌ podle odvÏtvovÈ klasifikace ekonomick˝ch

ËinnostÌ (podle prvnÌch 4 mÌst poloûky OKE»):

1. ËtvrtletnÏ

- FinanËnÌ v˝kaz pro hodnocenÌ plnÏnÌ rozpoËtu

spr·vc˘ kapitol, organizaËnÌch sloûek st·tu

a st·tnÌch fond˘ (Fin2 - 04 U),

- P¯ehled rozpoËtov˝ch opat¯enÌ vËetnÏ komen-

t·¯e,

- P¯Ìlohu ke koment·¯i k finaËnÌmu v˝kazu pro

hodnocenÌ plnÏnÌ rozpoËt˘ spr·vc˘ kapitol,

organizaËnÌch sloûek st·tu a st·tnÌch fond˘

ÑLimity a z˘statky na ˙Ëtech v »eskÈ n·rodnÌ

banceì.

2. pololetnÏ

- Rozvahu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ s ˙daji za organizaËnÌ sloûky st·tu a p¯Ìs-

pÏvkovÈ organizace,

- V˝kaz zisku a ztr·ty pro p¯ÌspÏvkovÈ organiza-

ce a pro organizaËnÌ sloûky st·tu,

- P¯Ìlohu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ za organizaËnÌ sloûky st·tu a za p¯ÌspÏv-

kovÈ organizace.

PoûadovanÈ ˙daje p¯edkl·d· spr·vce kapitoly
Ministerstvu financÌ v souladu s bodem 8. P¯Ìlohy
Ë. 1 k vyhl·öce MF Ë. 535/2002 Sb., kterou se mÏnÌ
vyhl·öka Ë. 16/2001 Sb., v podobÏ tiötÏn˝ch sestav

i v elektronickÈ podobÏ (ve formÏ datov˝ch soubo-

r˘). P¯esnÈ organizaËnÌ a technologickÈ podmÌnky
pro p¯ed·v·nÌ elektronick˝ch ˙daj˘ Ministerstvu finan-

cÌ jsou stanoveny P¯Ìlohou Ë. 3 k citovanÈ vyhl·öce.
P¯ed·nÌ dat v elektronickÈ podobÏ zajiöùuje zpraco-
vatel ˙ËetnÌ z·vÏrky - M⁄ZO Praha, s.r.o.

OrganizaËnÌ sloûky st·tu (MäMT, »äI a Vyso-

koökolskÈ sportovnÌ centrum, d·le jen VSC) p¯edkl·-
dajÌ z¯izovateli:
1. ËtvrtletnÏ

- FinanËnÌ v˝kaz pro hodnocenÌ plnÏnÌ rozpoËtu

spr·vc˘ kapitol, organizaËnÌch sloûek st·tu

a st·tnÌch fond˘ (Fin 2 - 04 U) (viz P¯Ìloha Ë. 5

k vyhl·öce MF Ë. 16/2001 Sb., ve znÏnÌ pozdÏj-

öÌch p¯edpis˘),

- P¯ehled rozpoËtov˝ch opat¯enÌ.

2. pololetnÏ

- Rozvahu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ (viz P¯Ìloha Ë. 1 k prov·dÏcÌ vyhl·öce

k z·konu o ˙ËetnictvÌ),

- V˝kaz zisku a ztr·ty (viz P¯Ìloha Ë. 2 k prov·-

dÏcÌ vyhl·öce k z·konu o ˙ËetnictvÌ),

- P¯Ìlohu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ (viz P¯Ìloha Ë. 3 k prov·dÏcÌ vyhl·öce

k z·konu o ˙ËetnictvÌ).

P¯ÌspÏvkovÈ organizace (PÿO, OPÿO vËetnÏ PC)

p¯edkl·dajÌ z¯izovateli:
1. pololetnÏ

- Rozvahu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ (viz P¯Ìloha Ë. 1 k prov·dÏcÌ vyhl·öce

k z·konu o ˙ËetnictvÌ),

- V˝kaz zisku a ztr·ty (viz P¯Ìloha Ë. 2 k prov·-

dÏcÌ vyhl·öce k z·konu o ˙ËetnictvÌ),

- P¯Ìlohu organizaËnÌch sloûek st·tu, ˙zemnÌch

samospr·vn˝ch celk˘ a p¯ÌspÏvkov˝ch organi-

zacÌ (viz P¯Ìloha Ë. 3 k prov·dÏcÌ vyhl·öce

k z·konu o ˙ËetnictvÌ),

- RezortnÌ v˝kaz v˝nos˘ a n·klad˘ v souladu

s p¯Ìsluön˝m metodick˝m pokynem (Metodic-

k˝ pokyn Ministerstva ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlo-

v˝chovy ke zpracov·nÌ ResortnÌho v˝kazu

v˝nos˘ a n·klad˘ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ

».j.: 29 563/2002-44, kter˝ byl uve¯ejnÏn ve

VÏstnÌku MäMT, Seöit 3/2003, ve znÏnÌ

pozdÏjöÌch ˙prav). 

2. roËnÏ

- P¯ehled o rozpoËtu n·klad˘ a v˝nos˘ st·tnÌch

p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ a dalöÌ doplÚujÌcÌ ˙daje

(v souladu s pokyny vÏcnÏ p¯Ìsluön˝ch ˙tvar˘).

VeökerÈ v˝kazy, kterÈ p¯ed·vajÌ p¯ÌspÏvkovÈ organi-
zace a organizaËnÌ sloûky st·tu kapitoly 333 - MäMT
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v souladu s tÌmto ustanovenÌm, musÌ b˝t v˝stupem
z centr·lnÌho zpracov·nÌ M⁄ZO (UNIX server).

»·st III.
⁄koly vykazujÌcÌch organizaËnÌch sloûek st·tu,
p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ a vÏcnÏ p¯Ìsluön˝ch

˙tvar˘ Ministerstva ökolstvÌ, ml·deûe 
a tÏlov˝chovy

»l·nek I.
ObdobÌ p¯ed z·vÏrkou

1. RozpoËet:

ProvedenÌ rozpisu rozpoËtu a rozpoËtov˝ch ˙prav

p¯Ìjm˘, kapit·lov˝ch a bÏûn˝ch v˝daj˘ vÏcnÏ p¯Ì-

sluön˝mi ˙tvary p¯Ìkazc˘ rozpoËtov˝ch operacÌ

MäMT v programu ISROS

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: ¯editelÈ odbor˘ 

p¯Ìkazc˘ operacÌ MäMT 

P¯ed·nÌ datab·ze schv·lenÈho rozpoËtu a rozpo-

Ëtov˝ch ˙prav p¯Ìjm˘, kapit·lov˝ch a bÏûn˝ch

v˝daj˘ do M⁄ZO Praha, s.r.o

TermÌn: v termÌnech z·vÏrky 

˙ËetnictvÌ OSS

OdpovÌd·: ÿO 40

Pr˘bÏûn· kontrola dodrûov·nÌ z·vazn˝ch ukazate-

l˘ rozpoËtu a jeho Ëerp·nÌ

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: ÿO 17

2. Registry:

Kontrola konzistence registr˘ »NB, RARIS

a M⁄ZO Praha, s.r.o.

TermÌn: 1 x mÏsÌËnÏ

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - prost¯ednictvÌm

M⁄ZO Praha, s.r.o.

3. »esk· n·rodnÌ banka:

P¯evzetÌ datovÈho souboru limit˘ a z˘statk˘ na

˙Ëtech veden˝ch u »NB a p¯ed·nÌ datovÈho sou-

boru limit˘ a z˘statk˘  odboru 44, zp¯ÌstupnÏnÌ

souboru vöem p¯Ìsluön˝m odbor˘m MäMT

TermÌn: do 3. pracovnÌho dne v mÏsÌci

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - p¯evzatÈ od »NB

4. VysokÈ ökoly:

P¯ed·nÌ p¯ehledu o poskytnut˝ch prost¯edcÌch na

v˝zkum a v˝voj z kapitoly 333 (v ËlenÏnÌ na

bÏûnÈ, kapit·lovÈ, institucion·lnÌ, ˙ËelovÈ pro-

st¯edky), ˙daje za rozpoËet schv·len˝, po zmÏn·ch

a skuteËnost odboru 15 MäMT

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: NM skupiny III.

ÿO 30

5. P¯ÌspÏvky a dotace poskytovanÈ MäMT prost¯ed-

nictvÌm ozn·menÌ limitu v˝daj˘:

P¯ed·nÌ p¯Ìsluön˝ch doklad˘ dle P¯Ìkazu ministra

Ë. 6/1999 a Ë. 4/2001 odboru 15 MäMT

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: NM pro skupiny II.,III.,V.

Vÿ I/2

ÿO 18, 40, 45,46

Kontrola a za˙Ëtov·nÌ doklad˘ do p¯ÌsluönÈho

obdobÌ

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: ÿO 15

6. Dotace poskytovanÈ MäMT ˙ËelovÏ transferem:

P¯ed·nÌ p¯Ìsluön˝ch doklad˘ dle z·kona Ë. 564/1990

Sb., Ë. 306/1999 Sb., Ë. 218/2000 Sb. a Ë. 250/2000

Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a usnesenÌ vl·dy

Ë. 569 ze dne 5.6.2002 ve znÏnÌ usnesenÌ vl·dy

Ë. 1084 ze dne 6.11.2002 odboru 15 MäMT

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: NM pro skupiny II.,III.,V.

Vÿ I/2

ÿO 18, 45,46

Kontrola a za˙Ëtov·nÌ doklad˘ do p¯ÌsluönÈho

obdobÌ

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: ÿO 15

7. Pr˘bÏûn· kontrola spr·vnosti poskytov·nÌ transfe-

r˘ a p˘jËek ve¯ejn˝m rozpoËt˘m ˙zemnÌ ˙rovnÏ,

kterÈ jsou vykazov·ny v Ë·sti IX. finanËnÌho v˝ka-

zu Fin  2-04 U ÑTransfery a p˘jËky poskytnutÈ

ve¯ejn˝m rozpoËt˘m ˙zemnÌ ˙rovnÏì a jejich

spr·vnÈho za˙Ëtov·nÌ. Pro pr˘bÏûnou kontrolu je

moûno vyuûÌvat informace o poskytnut˝ch dota-

cÌch krajsk˝m ˙¯ad˘m, kterÈ jsou zve¯ejÚov·ny na

webov˝ch str·nk·ch ministerstva v sekci: ekono-

mika ökolstvÌ - rozpoËet - dotace K⁄ na p¯ÌmÈ

v˝daje na vzdÏl·v·nÌ a soukromÈ ökoly - dotace

kraj˘m. P¯i zjiötÏnÌ chybnÈho za˙Ëtov·nÌ poskyt-

nutÈ dotace je nutnÈ okamûitÏ ve spolupr·ci

s odborem 15 zajistit n·pravu

TermÌn: pr˘bÏûnÏ

OdpovÌd·: P¯Ìkazci operacÌ skupiny I., 

II., III., V.

ÿO 15
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8. P¯edkl·d·nÌ Ë·sti IX. finanËnÌho v˝kazu Fin  2-04

U ÑTransfery a p˘jËky poskytnutÈ ve¯ejn˝m roz-

poËt˘m ˙zemnÌ ˙rovnÏì:

- za obdobÌ 1 - 11/2004 TermÌn: 14. 12. 2004

- za obdobÌ 1 - 12/2004 TermÌn: 31. 1. 2005

OdpovÌd·:  ÿO 15

VÏcnÏ p¯ÌsluönÈ odbory 

skupiny I., II., III., V.

»l·nek II.
ObdobÌ z·vÏrky

1. P¯evzetÌ schv·lenÈho rozpoËtu, rozpoËtov˝ch

opat¯enÌ za p¯ÌsluönÈ obdobÌ roku 2004 z datab·ze

programu ISROS a poË·teËnÌch stav˘ rozvah

archivovan˝ch v M⁄ZO Praha, s.r.o. do v˝kaz˘

TermÌn: poslednÌ den vykazovanÈho

ËtvrtletÌ

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - prost¯ednictvÌm

M⁄ZO Praha, s.r.o.

2. P¯ed·nÌ rozpoËtov˝ch p¯esun˘ v kompetenci »äI

a VSC k zamezenÌ p¯eËerp·nÌ rozpoËtu na paragra-

fech a poloûk·ch rozpoËtovÈ skladby v souladu s ß 25

odst. (5) z·kona Ë. 218/2000 Sb., ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘, odboru 40 a do M⁄ZO Praha, s.r.o.

TermÌn: v termÌnech Ëtvrtlet. z·vÏrek

˙ËetnictvÌ OSS

OdpovÌd·: »äI, VSC

3. P¯ed·nÌ dat o skuteËnosti do M⁄ZO Praha,

s.r.o. za p¯Ìmo ¯ÌzenÈ organizace, ostatnÌ p¯Ìmo

¯ÌzenÈ organizace, pedagogick· centra, »äI, VSC

a MäMT prost¯ednictvÌm softwarovÈho vybavenÌ

AUTOMAT

TermÌn: 9. 4. a 8. 10. 2004

OdpovÌd·: »äI, VSC, ÿO 15

TermÌn: 9. 7. 2004 a 24. 1. 2005

OdpovÌd·: ¯editelÈ PÿO, OPÿO a PC

»äI, VSC, ÿO 15

4. Kontroly bankovnÌch, v˝kazov˝ch a meziv˝kazo-

v˝ch vazeb dat o skuteËnosti, p¯ed·nÌ kontrolnÌch

sestav vykazujÌcÌm jednotk·m a vÏcnÏ p¯Ìsluön˝m

odbor˘m MäMT

TermÌn: do 2 pracovnÌch dn˘ 

od p¯ed·nÌ dat o skuteËnosti

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - prost¯ednictvÌm

M⁄ZO Praha, s.r.o

5. P¯ed·nÌ opraven˝ch dat o skuteËnosti do M⁄ZO

Praha , s.r.o. za PÿO, OPÿO, PC, »äI, VSC

a MäMT prost¯ednictvÌm softwarovÈho vybavenÌ

AUTOMAT

TermÌn: do 16.4. a 15.10. 2004

OdpovÌd·: »äI, VSC, ÿO 15

TermÌn: do 16.7. 2004 a 31.1.2005

OdpovÌd·: ¯editelÈ PÿO, OPÿO a PC

»äI, VSC, ÿO 15

6. PrvnÌ sumarizace kapitoly

TermÌn: 16. 4., 16. 7.,15. 10. 2004, 

31. 1. 2005

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - prost¯ednictvÌm

M⁄ZO Praha, s.r.o.

7. P¯ed·nÌ koment·¯˘ o pr˘bÏhu poskytov·nÌ dotacÌ

v uplynulÈm ˙ËetnÌm obdobÌ s d˘razem na zmÏny

rozpoËtu a odchylky proti rozpoËtu po zmÏn·ch

v danÈm obdobÌ vÏcnÏ p¯Ìsluön˝mi odbory

MäMT odboru 44 MäMT, kterÈ budou vyuûity

ke zpracov·nÌ koment·¯˘ k ˙ËetnÌm z·vÏrk·m

a ke zpracov·nÌ materi·l˘ Informace o plnÏnÌ p¯Ì-

jm˘ a Ëerp·nÌ v˝daj˘ st·tnÌho rozpoËtu za kapito-

lu 333 MäMT

TermÌn: 16. 4., 16. 7., 15. 10. 2004,

31. 1. 2005

OdpovÌd·: P¯Ìkazci operacÌ skupiny I., 

II., III., V.

8. Opravy pracovnÌky MäMT, p¯ed·nÌ koment·¯e

k rozdÌl˘m, kterÈ nelze odstranit (chybnÈ financo-

v·nÌ) odboru 44 pÌsemnÏ i elektronicky na adresu:

hazdrovam@msmt.cz, p¯edbÏûnÈ p¯ed·nÌ dat

Ministerstvu financÌ

TermÌn: do 22. 4., 22. 7., 21. 10. 2004, 

7. 2. 2005

OdpovÌd·: P¯Ìkazci operacÌ skupiny I.,

II., III. a V.

opravy za˙Ëtov·nÌ 

ve spolupr·ci s O 15

ÿO 44 prost¯ednictvÌm

M⁄ZO Praha, s.r.o.

9. P¯ed·nÌ v˝kaz˘ za PÿO, OPÿO, PC, »äI a VSC

podepsanÈ jejich statut·rnÌmi z·stupci do M⁄ZO

Praha, s.r.o. k archivaci. VeökerÈ p¯ed·vanÈ v˝ka-

zy musÌ b˝t v˝stupem z centr·lnÌho zpracov·nÌ

M⁄ZO (UNIX server)

TermÌn: 23. 4. a 22. 10. 2004

OdpovÌd·: »äI, VSC, ÿO 15
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TermÌn: 23. 7.  2004 a 9. 2. 2005

OdpovÌd·: ¯editelÈ PÿO, OPÿO a PC

»äI, VSC

10. P¯ed·nÌ dat a sum·¯e Ministerstvu financÌ

TermÌn: 23. 4., 23. 7., 22. 10. 2004,

9.2.2005

Vÿ I/2

ÿO 44 - data prost¯ednictvÌm 

M⁄ZO Praha, s.r.o.

11. P¯ed·nÌ podpisov˝ch str·nek sum·¯e podepsa-

n˝ch statut·rnÌmi z·stupci MäMT Ministerstvu

financÌ

TermÌn: 29. 4., 29. 7. 29. 10. 2004, 

14. 2. 2005

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44

12. P¯ed·nÌ v˝stup˘ (rozvaha a v˝kaz zisku a ztr·ty)

za jednotlivÈ vysokÈ ökoly a sum·¯e za oblast

vysokÈho ökolstvÌ odboru 30 MäMT

TermÌn: 17.2.2005

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - zabezpeËÌ v M⁄ZO

Praha, s.r.o.

»l·nek III. 
ObdobÌ po ukonËenÌ z·vÏrky

1. Kontrola n·vaznosti rozvah p¯edan˝ch do ˙zemnÌ

datab·ze na sum·¯ p¯edan˝ MF a kontrola vazeb

dat p¯edan˝ch do ˙zemnÌ datab·ze na ËÌselnÌk

RARIS.

TermÌn: po schv·lenÌ sum·¯e MF

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - zabezpeËÌ v M⁄ZO

Praha, s.r.o.

2. ZajiötÏnÌ oprav zjiötÏn˝ch rozdÌl˘, p¯ÌpadnÏ jejich

komentov·nÌ

TermÌn: bezprost¯ednÏ po zjiötÏnÌ 

rozdÌlu

OdpovÌd·: Vÿ I/2

ÿO 44 - zabezpeËÌ v M⁄ZO

Praha, s.r.o.

3. P¯ed·nÌ sestavy ARIS 409M - Kontrola poskytnu-

t˝ch a p¯ijat˝ch dotacÌ a p˘jËek ze SR a SF 

(k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 30. 11. a 31. 12. 2004)

financujÌcÌm ˙tvar˘m MäMT

TermÌn: bezprost¯ednÏ po obdrûenÌ

sestavy

OdpovÌd·: ÿO 44 

4. V n·vaznosti na sestavu ARIS 409M - Kontrola

poskytnut˝ch a p¯ijat˝ch dotacÌ a p˘jËek ze SR

a SF, provÈst opravu vyk·zan˝ch rozdÌl˘ ve spolu-

pr·ci s odborem 15 tak, aby v n·sledujÌcÌ ˙ËetnÌ

z·vÏrce byly vyk·zanÈ ˙daje spr·vnÈ (v p¯ÌpadÏ

chybnÈho za˙Ëtov·nÌ Ëi chybnÈho poskytnutÌ

finanËnÌch prost¯edk˘), a zajistit opravu v p¯ÌpadÏ

chyb zjiötÏn˝ch p¯i za˙Ëtov·nÌ p¯ijat˝ch dotacÌ

u jednotliv˝ch kraj˘ a MHMP. Pokud jiû nenÌ

moûnÈ provÈst opravy v p¯ÌpadÏ chybnÈho finan-

cov·nÌ (po 31. 12. 2004 budou ˙Ëty v »NB uza-

v¯eny) nebo opravu chybnÈho za˙Ëtov·nÌ (tedy

v p¯ÌpadÏ sestavy ARIS k 31. 12. 2004), je nutnÈ

pro tuto skuteËnost sestavit koment·¯ 

TermÌn: - p¯ed·nÌ koment·¯e 

k neodstraniteln˝m rozdÌl˘m

do 3 pracovnÌch dn˘ 

- zajiötÏnÌ opravy do 10 

pracovnÌch dn˘ po obdrûenÌ 

sestavy

OdpovÌd·: p¯Ìkazci operacÌ skupiny I., II.,

III. a V.

ÿO 15

»·st IV.
Z·vÏreËn· ustanovenÌ

1. Na tento pokyn budou navazovat pokyny urËenÈ p¯Ì-

sluön˝m vykazujÌcÌm jednotk·m k provedenÌ ˙Ëet-

nÌch z·vÏrek k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2004.

2. Tento pokyn nab˝v· ˙Ëinnosti dnem 2. dubna

2004.

Mgr. V·clav PÌcl v.r.

I. n·mÏstek ministrynÏ ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy
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Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe

a tÏlov˝chovy 

».j.:15 292/2004-44 V Praze dne 2. dubna 2004

M e t o d i c k ˝    p o k y n 
Ministerstva ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy  

ke zpracov·nÌ ResortnÌho v˝kazu v˝nos˘
a n·klad˘ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ 

»l. 1
ResortnÌ v˝kaz v˝nos˘ a n·klad˘

(1) P¯ÌspÏvkovÈ organizace kapitoly MäMT zpraco-

v·vajÌ ResortnÌ v˝kaz v˝nos˘ a n·klad˘ (d·le jen

ÑResortnÌ v˝kazì).

(2) ResortnÌ v˝kaz p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ obsahu-

je:

a) v˝nosy dle rozpoËtovÈ skladby:   - v˝nosy

hlavnÌ Ëinnosti

b) n·klady dle rozpoËtovÈ skladby:  - n·klady

hlavnÌ Ëinnosti

(3) V ˙ËetnictvÌ jednotliv˝ch vykazujÌcÌch jednotek

se analyticky poloûkovÏ rozliöujÌ v˝nosy a n·kla-

dy hlavnÌ Ëinnosti podle poloûek a paragraf˘ roz-

poËtovÈ skladby. 

»l. 2
TermÌny zpracov·nÌ a p¯ed·nÌ ResortnÌho v˝kazu
(1) Na z·kladÏ Pokynu I. n·mÏstka ministrynÏ ökol-

stvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy ke zpracov·nÌ ˙Ëet-

nÌch z·vÏrek a k p¯ed·v·nÌ ˙ËetnÌch a finanËnÌch

v˝kaz˘ organizaËnÌch sloûek st·tu a p¯ÌspÏvko-

v˝ch organizacÌ, jejichû z¯izovatelem je MäMT

v roce 2004 ».j.: 13 287/2004-44 se termÌny zpra-

cov·nÌ ResortnÌho v˝kazu shodujÌ s termÌny zpra-

cov·nÌ ˙ËetnÌch v˝kaz˘ stanovenÈ Ministerstvem

financÌ p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm (Rozvaha,

V˝kaz zisku a ztr·ty a P¯Ìloha) s tÌm, ûe na v˝ka-

zy budou prov·dÏny kontroly vazeb a bude zajiö-

tÏna vËasnost zpracov·nÌ ResortnÌho v˝kazu.

(2) ResortnÌ v˝kaz p¯ed·v· p¯ÌspÏvkov· organizace

do M⁄ZO Praha, s.r.o (d·le jen M⁄ZO). V sou-

ladu se smlouvou o dÌlo Ë.174/99 uzav¯enÈ mezi

MäMT a M⁄ZO, je zpracov·nÌ prvnÌ verze p¯e-

d·van˝ch v˝kaz˘ ˙ËetnÌch z·vÏrek hrazeno

Ministerstvem ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

u jednotliv˝ch organizaËnÌch sloûek st·tu a p¯Ìs-

pÏvkov˝ch organizacÌ (»äI, VSC, PÿO, OPÿO

a PC). V p¯ÌpadÏ opravnÈho zpracov·nÌ budou

tato zpracov·nÌ a p¯ÌpadnÈ dalöÌ sluûby hrazeny

z prost¯edk˘ jednotliv˝ch organizaËnÌch sloûek

st·tu a p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ v cen·ch dle

CenÌku v˝kaznictvÌ a rozpoËetnictvÌ M⁄ZO.

»l. 3
Obsahov· skladba ResortnÌho v˝kazu

(1) P¯ÌspÏvkov· organizace p¯ed·v· do M⁄ZO

ResortnÌ v˝kaz v˝nos˘ a n·klad˘ za p¯ÌsluönÈ

obdobÌ dle odvÏtvovÈho t¯ÌdÏnÌ (paragraf˘) a dru-

hovÈho t¯ÌdÏnÌ (poloûek) rozpoËtovÈ skladby

(v˝nosy = ˙Ëtov· t¯Ìda 6, n·klady = ˙Ëtov· t¯Ìda

5). V˝kaz bude p¯ed·n ve formÏ datovÈho soubo-

ru v jednotnÈ internÌ datovÈ struktu¯e MäMT tzv.

F/JASUÆ*) podle popisu struktury a v˝znamu

jednotliv˝ch poloûek uvedenÈho v P¯Ìloze Ë. 1.

(2) Seznam poloûek ve vazbÏ na analytick˝ ˙Ëet

˙ËtovÈho rozvrhu a p¯Ìsluön˝ ¯·dek V˝kazu zisku

a ztr·ty, jejichû pouûitÌ je z·vaznÈ u jednotliv˝ch

v˝nosov˝ch a n·kladov˝ch syntetick˝ch ˙Ët˘, je

uveden v P¯Ìloze Ë. 2. 

(3) Vazby poloûek rozpoËtovÈ skladby na ˙Ëty ˙ËtovÈ-

ho rozvrhu vyk·zanÈ v ResortnÌm v˝kazu vych·-

zejÌ ze z·kona Ë. 563/1991 Sb. o ˙ËetnictvÌ, v plat-

nÈm znÏnÌ, z vyhl·öky Ë. 505/2002 Sb., kterou se

prov·dÏjÌ nÏkter· ustanovenÌ z·kona Ë. 563/1991

Sb., o ˙ËetnictvÌ, v platnÈm znÏnÌ, pro ˙ËetnÌ jed-

notky, kterÈ jsou ˙zemnÌmi samospr·vn˝mi celky,

p¯ÌspÏvkov˝mi organizacemi, st·tnÌmi fondy

a organizaËnÌmi sloûkami st·tu, z vyhl·öky MF

Ë. 323/2002 Sb. o rozpoËtovÈ skladbÏ, v platnÈm

znÏnÌ a z »esk˝ch ˙ËetnÌch standard˘ pro ˙zemnÌ

samospr·vnÈ celky, p¯ÌspÏvkovÈ organizace, st·tnÌ

fondy a organizaËnÌ sloûky st·tu Ë. 501 aû 522

s ˙ËinnostÌ od 1. 1. 2004.

(4) Paragrafy rozpoËtovÈ skladby pouûitÈ v Resort-

nÌm v˝kazu budou odpovÌdat paragraf˘m vyk·za-

n˝m organizaËnÌ sloûkou st·tu poskytujÌcÌ p¯ÌspÏ-

vek a p¯i zpracov·nÌ ResortnÌho v˝kazu budou

prov·dÏny p¯ÌsluönÈ kontroly. V P¯Ìloze Ë. 3 je

pro orientaci uveden p¯ehled paragraf˘ a doplÚ-

kov˝ch paragraf˘ (pseudo-paragraf˘) a p¯ehled

poloûek a doplÚkov˝ch poloûek (pseudo-polo-

ûek), kterÈ jsou uûÌv·ny od 1. 1. 2004.

»l. 4
Z·vÏreËn· ustanovenÌ

Tento metodick˝ pokyn nab˝v· ˙Ëinnosti dnem

2. dubna 2004.

Ing. ZdenÏk Bernard v. r.

vrchnÌ ¯editel sekce ekonomickÈ

ñññññññññ

*) JASUÆ (Jednotn˝ Automatizovan˝ SystÈm ⁄Ëet-

nictvÌ)
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P¯Ìloha Ë. 1

Forma datovÈho souboru v jednotnÈ internÌ datovÈ struktu¯e MäMT.

MäMT ve spolupr·ci s M⁄ZO Praha, s.r.o. stanovuje s platnostÌ od ˙ËetnÌho obdobÌ 12/2003 jednotnou

internÌ datovou strukturu pro p¯ed·v·nÌ ˙daj˘ ˙ËetnÌ z·vÏrky organizaËnÌch sloûek st·tu (OSS), p¯ÌspÏvkov˝ch

organizacÌ (PO) a ve¯ejn˝ch vysok˝ch ökol (VVä). 

VykazujÌcÌ jednotky budou p¯ed·vat do M⁄ZO v d·le uvedenÈ datovÈ struktu¯e F/JASU v˝kazy:

OSS - ËtvrtletnÏ:
V˝kaz pro hodnocenÌ plnÏnÌ rozpoËtu.

OSS a PO - pololetnÏ:
Rozvahu.

V˝kaz zisku a ztr·ty, OSS vykazujÌ v p¯ÌpadÏ hospod·¯skÈ Ëinnosti. 

P¯Ìlohu.

VVä - pololetnÏ:
Rozvahu.

V˝kaz zisku a ztr·ty.

P¯Ìlohu.

PO, jejichû z¯izovatelem je MäMT - pololetnÏ:
RezortnÌ v˝kaz v˝nos˘ a n·klad˘ dle rozpoËtovÈ skladby.

Vazba F/JASU - struktura vÏty datovÈho souboru

pozice dÈlka kÛd obsah

1 - 8 8 I»O I»O

9 - 14 6 OKE» (OKE» - pouze pro PO) nebo

9 - 14 6 KDT+NUTS kÛd dot. titulu, ËÌslo ˙zemnÌho celku (pouze OSS) 

nebo

9 - 14 6 PRG+KAP Ë. programu, Ë.kapitoly ISPROFIN (pouze OSS)

15 1 REéIM reûim nahr·nÌ

16 1 ÿ¡D ¯·d hodnot MD i DAL

17 - 20 4 DAT datum ve formÏ DDMM

21 - 24 4 KV1 kÛd v˝kazu-1

25 - 28 4 KV2 kÛd v˝kazu-2

29 - 36 8 ID-UK identifikace ukazatele

37 - 42 6 mezery

43 1 DRUH-ROP druh rozpoËtovÈho opat¯enÌ

44 1 ID-F identifikace fondu

45 1 ZN-MD znamÈnko hodnoty MD

46 - 58 13 MD hodnota MD 

59 1 ZN-DAL znamÈnko hodnoty DAL

60 - 72 13 DAL hodnota DAL

73 - 75 3 ZJ z·znamov· jednotka

76 - 77 2 omezovaË vÏty CR LF
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VÏcn˝ v˝znam jednotliv˝ch polÌ:
(Pokud nejsou vyplnÏna, obsahujÌ mezery)

I»O - identifikaËnÌ ËÌslo organizace

OKE» - odvÏtvov· klasifikace ekonomick˝ch ËinnostÌ organizace (vykazujÌ pouze PO)

KDT - t¯ÌmÌstn˝ kÛd dotaËnÌho titulu stanovÌ ËÌselnÌk ˙Ëelov˝ch znak˘ pro sledov·nÌ transfer˘ 

ve¯ejn˝m rozpoËt˘m ˙zemnÌ ˙rovnÏ vydan˝ MF »R 

NUTS - t¯ÌmÌstnÈ ËÌslo ˙zemnÌho celku - stanovÌ klasifikace CZ-NUTS vydan· »S⁄, KDT 

a NUTS vykazujÌ pouze OSS, nebo

(pokud se KDT a NUTS nevykazuje)

PRG - t¯ÌmÌstnÈ ËÌslo programu/podprogramu ISPROFIN

KAP - t¯ÌmÌstnÈ ËÌslo kapitoly ISPROFIN

Ë. programu/podprogramu a financujÌcÌ kapitoly je stanoveno p¯Ìlohou Ë. 5 z·kona 

o st·tnÌm rozpoËtu, PRG a KAP vykazujÌ pouze OSS;

Ë. fin.kapitoly je t¯eba uv·dÏt tehdy, pokud je jinÈ neû Ë.kapitoly vykazujÌcÌ OSS

REéIM - kÛd reûimu zpracov·nÌ:

O (pÌsmeno ÑOì) Ö oprava (+,-)

N Ö novÈ nahr·nÌ (s v˝mazem d¯Ìve nahran˝ch dat).

NenÌ-li pole REéIM vyplnÏno, p¯edpokl·d· se N, nestanovÌ-li zadavatel jinak.

ÿ¡D - kÛd ¯·du hodnot MD i DAL:

K (pÌsmeno ÑKì)Ö hodnoty MD i DAL jsou v KË na 2 des. mÌsta (=hal.),

Ñì (mezera)         Ö hodnoty MD i DAL jsou v tisÌcÌch KË na 2 des. mÌsta.

DAT - datum ve formÏ DDMM:

0101 ... pro KV1=9999 - schv·len˝ rozpoËet (d·le SR) v˝kazu pro hodnocenÌ plnÏnÌ 

rozpoËtu OSS (d·le v˝kaz PR)

skuteËnÈ datum ... pro KV1=9998 - rozpoËtovÈ opat¯enÌ (d·le RO)

a pro v˝poËet hodnot upravenÈho rozpoËtu (d·le UR) v˝kazu PR

a jeho p¯Ìlohu ÑP¯ehled rozpoËtov˝ch opat¯enÌì

nejvyööÌ datum vykazovanÈho obdobÌ ... pro ostatnÌ KV1

KV1 - kÛd v˝kazu-1:

9981 ... pro skuteËnost p¯Ìjm˘ dle rozpoËtovÈ skladby v˝kazu PR

9982 ... pro skuteËnost v˝daj˘ dle rozpoËtovÈ skladby v˝kazu PR

... pro SR, UR a skuteËnost vybran˝ch ukazatel˘ st. rozpoËtu v˝kazu 

PR (d·le Ë·st VII. v˝kazu PR)

Ö pro poË·teËnÌ a koneËn˝ stav bankovnÌch ˙Ët˘ OSS mimo »NB

(d·le Ë·st X. v˝kazu PR)

9983 ... pro fondy (Ë·st V. v˝kazu PR)

9984 ... pro Rozvahu (OSS i PO)

9986 ... pro V˝kaz zisku a ztr·ty (OSS i PO, d·le v˝kaz ZZ)

9987 ... pro P¯Ìlohu (OSS i PO)

9998 ... pro RO dle rozpoËtovÈ skladby v˝kazu PR

9999 ... pro SR dle rozpoËtovÈ skladby v˝kazu PR

7781 ... pro skuteËnost v˝nos˘ hlavnÌ Ëinnosti dle rozpoËtovÈ skladby rezortnÌho 

v˝kazu v˝nos˘ a n·klad˘ PO region·lnÌho ökolstvÌ (d·le v˝kaz VN)

7782 ... pro skuteËnost n·klad˘ hl.Ëinnosti dle rozpoËtovÈ skladby v˝kazu VN
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KV2 - kÛd v˝kazu-2:

2354 ... pro p¯Ìjmy (SR, RO i skuteËnost) v˝kazu PR

2231 ... pro v˝daje (SR, RO i skuteËnost) v˝kazu PR

2257 ... pro fondy v˝kazu PR       

0020 ... pro Ë·st VII. a X. v˝kazu PR

0040 ... pro Rozvahu

0060 ... pro V˝kaz ZZ

0070 ... pro P¯Ìlohu

5xx1 ... pro skuteËnost celkov˝ch n·klad˘ hlavnÌ Ëinnosti v˝kazu VN

5xx2 ... pro skuteËnost n·klad˘ hlavnÌ Ëinnosti v˝kazu VN, hrazen˝ch  z ˙ËelovÈ 

dotace od MäMT

6xx1 ... pro skuteËnost celkov˝ch v˝nos˘ hlavnÌ Ëinnosti v˝kazu VN

Pozn·mka: xx oznaËuje 2.a 3.ËÌslici v˝nosovÈho (˙Ëtov· t¯Ìda 6) nebo n·kladovÈho (˙Ëtov· t¯Ìda 5) syntetic-

kÈho ˙Ëtu

ID-UK - identifikace ukazatele:

rozpoËtov· skladba - Ëty¯mÌstnÈ odvÏtvÌ (paragraf) a Ëty¯mÌstn˝ druh (poloûka)

- pro SR, RO a skuteËnost p¯Ìjm˘,v˝daj˘ a skuteËnost fond˘ 

- v˝kazu PR a skuteËnost v˝nos˘ a n·klad˘ v˝kazu VN konstanta Ñ00005010ì

- pro poË·teËnÌ z˘statky fond˘ - Ë·st V. v˝kazu PR

Ëty¯mÌstnÈ Ë. ¯·dku, dvoumÌstnÈ Ë. sloupce (doplnÏny nulami zleva) a 2 mezery

- pro Ë·st VII. v˝kazu PR

- pro Rozvahu, V˝kaz ZZ a P¯Ìlohu

konstanta Ñ01ì, dvoumÌstn˝ kÛd bankovnÌho ˙Ëtu a Ëty¯mÌstn˝ kÛd banky

- pro poË·teËnÌ stav Ë·sti X. v˝kazu PR

konstanta Ñ02ì, dvoumÌstn˝ kÛd bankovnÌho ˙Ëtu a Ëty¯mÌstn˝ kÛd banky

- pro koneËn˝ stav Ë·sti X. v˝kazu PR

DRUH-ROP - druh rozpoËtovÈho opat¯enÌ (KV1=9998), nab˝v· hodnot 1 nebo 3 nebo 5;

pro ostatnÌ KV1 mezera

ID-F - identifikace fondu (KV2=2257), nab˝v· hodnot 1 (rezervnÌ fond)

nebo 2 (fond odmÏn); pro ostatnÌ KV2 mezera

ZN-MD -
Ñ

ì (mezera) nebo 
Ñ

+ì (plus) pro kladnou hodnotu

(i ZN-DAL) Ñ
ì (lomÌtko) nebo 

Ñ
-ì (minus) pro z·pornou hodnotu

MD - hodnota skuteËnosti v˝nos˘ hlavnÌ Ëinnosti v˝kazu VN

- hodnota skuteËnosti n·klad˘ hlavnÌ Ëinnosti v˝kazu VN

- hodnota ukazatele Rozvahy, V˝kazu ZZ a P¯Ìlohy

- hodnota schv·lenÈho rozpoËtu v˝kazu PR

- hodnota rozpoËtov˝ch opat¯enÌ v˝kazu PR

- hodnota skuteËnosti p¯Ìjm˘ v˝kazu PR

- hodnota skuteËnosti p¯Ìjm˘ a poË·teËnÌch stav˘ fond˘ v˝kazu PR

- hodnota Ë·sti VII. a X. v˝kazu PR

DAL - hodnota skuteËnosti v˝daj˘ v˝kazu PR

- hodnota skuteËnosti v˝daj˘ fond˘ v˝kazu PR

ZJ - ËÌslo z·znamovÈ jednotky (jen pro ID-UK = rozpoËtov· skladba, jinak mezery)

Pozn·mka: pro kapitolu MäMT m˘ûe 1. pozice ZJ nab˝vat hodnot 9 (v˝daje z mimorozpoËt. zdroj˘), 8 (povod-

nÏ) a 7 (restituce).
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SouËtovÈ Ë·sti v˝kazu PR, tj. Ë·sti III., IV., V. (9 ñ Rekapitulace), Ë·st VI., generovatelnÈ ¯·dky Ë·sti VII., Ë·st

VIII. a Ë·st IX. se vypoËÌt·vajÌ automaticky ñ nemajÌ tedy zvl·ötnÌ vstupnÌ vÏty.

Z·znam hodnot v MD a DAL je znakov˝, je zarovn·n doprava.

Hodnoty v˝kaz˘ se uv·dÏjÌ v tisÌcÌch KË na 2 desetinn· mÌsta,

p¯Ìklad: 1 234,56 (=1 234 560,00 KË) se zaznamen· jako 123456.

Vazba F/JASU - pokyny pro vytv·¯enÌ soubor˘

Data, zasÌlan· po sÌti nebo na disketÏ, musÌ obsahovat dva typy soubor˘:

-    datovÈ soubory ˙ËetnÌch v˝kaz˘ 

-    parametrick˝ soubor JASUPARM.FIL, kter˝ obsahuje seznam n·zv˘ datov˝ch soubor˘

Data tedy obsahujÌ n+1 soubor˘, kde n je poËet datov˝ch soubor˘.

Parametrick˝ soubor a datovÈ soubory

Parametrick˝ soubor m· vÏty dlouhÈ 11 byte + 2 byte omezovaË vÏty, tj. celkem 13 byte.

DatovÈ soubory majÌ vÏty dlouhÈ 75 byte + 2 byte omezovaË vÏty, tj. celkem 77 byte.

Vöechny vÏty musÌ b˝t zakonËeny omezovaËem vÏty ñ kÛdem CR LF.

UmÌstÏnÌ a n·zvy parametrickÈho souboru a datov˝ch soubor˘ 

-    parametrick˝ soubor (seznam n·zv˘ datov˝ch soubor˘) se jmenuje JASUPARM.FIL

-    n·zev datovÈho souboru je tvo¯en 11ti znaky Ñiiiiiiii.nnì,

kde  iiiiiiii  .ÖÖ.  osmimÌstnÈ I»O organizace

. (teËka)   .Ö  oddÏlovaË 

nn   .ÖÖÖ.  verze 

-    na disketÏ musÌ b˝t soubory v z·kladnÌm adres·¯i (ROOT DIRECTORY)

P¯Ìklad:

-    data obsahujÌ ˙daje jednÈ organizace (jejÌ I»O = 12345678), verze = 01:

bude p¯ed·n jeden datov˝ soubor s n·zvem 12345678.01 a jeden parametrick˝ soubor

s n·zvem JASUPARM.FIL, ve kterÈm bude jedna vÏta s obsahem 12345678.01

-    data obsahujÌ ˙daje t¯Ì organizacÌ:

budou p¯ed·ny t¯i datovÈ soubory a jeden parametrick˝ soubor se t¯emi vÏtami
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Příloha 2

Vazby mezi analytickými účty účtového rozvrhu, řádky výkazu zisku a ztráty  a položkami rozpočtové skladby

řádek účet odpovídající položka rozpočtové skladby
výkazu

ZZ číslo název kód význam poznámka

Náklady:
1 501/AU spotřeba materiálu 5131 POTRAVINY
1 501/AU spotřeba materiálu 5134 PRÁDLO,ODĚV A OBUV
1 501/AU spotřeba materiálu 5135 UČEBNICE A ŠKOLNÍ POTŘEBY POSKYTOVANÉ BEZPLATNĚ
1 501/AU spotřeba materiálu 5136 KNIHY, UČEBNÍ POMŮCKY, TISK
1 501/AU spotřeba materiálu 5137 DROBNÝ HMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK
1 501/AU spotřeba materiálu 5139 J. N. NÁKUP MATERIÁLU
1 501/AU spotřeba materiálu 5155 PEVNÁ PALIVA
1 501/AU spotřeba materiálu 5156 POHONNÉ HMOTY A MAZIVA
1 501/AU spotřeba materiálu 5159 NÁKUP OSTATNÍCH PALIV A ENERGIE

2 502/AU spotřeba energie 5151 STUDENÁ VODA
2 502/AU spotřeba energie 5152 TEPLO
2 502/AU spotřeba energie 5153 PLYN
2 502/AU spotřeba energie 5154 ELEKTRICKÁ ENERGIE
2 502/AU spotřeba energie 5156 POHONNÉ HMOTY A MAZIVA
2 502/AU spotřeba energie 5157 TEPLÁ VODA
2 502/AU spotřeba energie 5159 NÁKUP OSTATNÍCH PALIV A ENERGIE

3 503/AU spotřeba ost. neskl. dodávek 5139 J.N.NÁKUP MATERIÁLU
3 503/AU spotřeba ost. neskl. dodávek 5159 NÁKUP OSTATNÍCH PALIV A ENERGIE

4 504 prodané zboží 5138 NÁKUP ZBOŽÍ (URČENÉHO K DALŠÍMU PRODEJI) u PO MŠMT jen § 3149

5 511/AU opravy a udržování 5171 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ

6 512/AU cestovné 5173 CESTOVNÉ (TUZEMSKE I ZAHRANIČNÍ)
6 512/AU cestovné 5174 OSTATNÍ CESTOVNÍ NÁHRADY

7 513/AU náklady na reprezentaci 5175 POHOŠTĚNÍ

8 518/AU ostatní služby 5161 SLUŽBY POŠT
8 518/AU ostatní služby 5162 SLUŽBY TELEKOMUNIKACÍ A RADIOKOMUNIKACÍ
8 518/AU ostatní služby 5164 NÁJEMNÉ
8 518/AU ostatní služby 5165 NÁJEMNÉ ZA PŮDU
8 518/AU ostatní služby 5166 KONZULTAČNÍ, PORADENSKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY
8 518/AU ostatní služby 5167 SLUŽBY ŠKOLENÍ A VZDĚLÁV.
8 518/AU ostatní služby 5168 SLUŽBY ZPRACOVÁNÍ DAT
8 518/AU ostatní služby 5169 NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB
8 518/AU ostatní služby 5172 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
8 518/AU ostatní služby 5176 ÚČASTNICKÉ POPLATKY NA KONFERENCE
8 518/AU ostatní služby 5178 NÁJEMNÉ ZA NÁJEM S PRÁVEM KOUPĚ

9 521/AU mzdové náklady 5011 PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU 
9 521/AU mzdové náklady 5019 OSTATNÍ PLATY 
9 521/AU mzdové náklady 5021 OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE
9 521/AU mzdové náklady 5024 ODSTUPNÉ
9 521/AU mzdové náklady 5025 ODBYTNÉ
9 521/AU mzdové náklady 5026 ODCHODNÉ
9 521/AU mzdové náklady 5027 NÁLEŽITOSTI OSOB VYK. VOJ. NEBO CIVILNÍ SLUŽBU
9 521/AU mzdové náklady 5029 OSTATNÍ PLATBY ZA PROV. PRÁCI J. N.

10 524/AU zákonné sociální pojištění 5031 POV. POJISTNÉ NA SOC. ZAB. A PŘÍSP. NA POL.ZAMĚSTNAN.
10 524/AU zákonné sociální pojištění 5032 POV. POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

11 525/AU ostatní sociální pojištění 5038 OST. POVINNÉ POJISTNÉ HRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
11 525/AU ostatní sociální pojištění 5039 OST. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM J. N.

12 527 zákonné sociální náklady 5342 PŘEVODY DO FKSP

13 528 ostatní sociální náklady 5132 OCHRANNÉ POMŮCKY
13 528 ostatní sociální náklady 5179 J.N. OSTATNÍ NÁKUPY (OŠATNÉ, STRAVNÉ...)
13 528 ostatní sociální náklady 5198 NÁHR. ZA VÝKON CIV.SLUŽBY jen PO územních celků
13 528 ostatní sociální náklady 5499 OST. NIV TRANSF . - JEDNORÁZ. FIN. VÝPOMOCI 

(CHOVANCŮM DDM,DD) jen PO územních celků

14 531 silniční daň 5362 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ (VE SMYSLU PŘIJ. TŘÍDY 1)

15 532 daň z nemovitostí 5362 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ (VE SMYSLU PŘIJ. TŘÍDY 1)

16 538/AU nákup kolků 5361 NÁKUP KOLKŮ
16 538/AU nákup dálničních známek 5362 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ (VE SMYSLU PŘIJ. TŘÍDY 1)
16 538/AU poplatky za využ. ŽP 5362 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ (VE SMYSLU PŘIJ. TŘÍDY 1)
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16 538/AU úhrady sankcí 5363 ÚHRADY SANKCÍ J. ROZPOČTŮM

17 541 smluvní pokuty a úroky 
z prodlení 5191 ZAPL. SANKCE, SOUV. S NÁKUPY (I INVESTIČNÍMI)

18 542/AU ostatní pokuty a penále 5191 ZAPL. SANKCE,SOUV. S NÁKUPY (I INVESTIČNÍMI)
18 542/AU ostatní pokuty a penále 5363 ÚHRADY SANKCÍ J. ROZPOČTŮM

19 543 odpis pohledávky 9543 doplňková položka

20 544 úroky 5141 ÚROKY VLASTNÍ
20 544 úroky 5143 ÚROKY Z CIZÍCH ZÁVAZKŮ
20 544 úroky 5149 OST. ÚROKY A OST. FINANČNÍ VÝDAJE jen PO územních celků

21 545 kurzové ztráty 5142 REALIZOVANÉ KURZ. ZTRÁTY

22 546/AU dary 5194 VĚCNÉ DARY
22 546/AU dary 5492 DARY OBYVATELSTVU

23 548 manka a škody 9548 doplňková položka

24 549/AU jiné ostatní náklady 5163 SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ 
(vč. povinného ručení mot. vozidel)

24 549/AU jiné ostatní náklady 5179 J. N. OST. NÁKUPY 
24 549/AU jiné ostatní náklady 5192 POSK. NEINV PŘÍSP A NÁHRADY
24 549/AU jiné ostatní náklady 5195 ODVODY ZA NEPLNĚNÍ POVIN. ZAM. ZP (ZTP)
24 549/AU jiné ostatní náklady 5196 NÁHR. SOUV. S VÝKONEM FUNKCE
24 549/AU jiné ostatní náklady 5198 NÁHR. ZA VÝK. CIV. SLUŽBY
24 549/AU jiné ostatní náklady 5199 OST. VÝD. SOUV. S NIV NÁKUPY
24 549/AU jiné ostatní náklady 5429 OST. NÁHRADY PLACENÉ  OBYVATELSTVU
24 549/AU jiné ostatní náklady 5491 STIPENDIA STUDENTŮM A DOKTORANDŮM
24 549/AU jiné ostatní náklady 5499 OSTATNÍ NIV TRANSFERY OBYV.
24 549/AU jiné ostatní náklady 5909 OST. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE J.N.

25 551 odpisy dlouhodob. NHM a HM 9551 doplňková položka

26 552 zůst. c. prod.dlouhod.NHM a HM 9552 doplňková položka

27 553 prodané cenné papíry a podíly 9553 doplňková položka

28 554 prodaný materiál 9554 doplňková položka

29 556 tvorba zákonných rezerv 9556 doplňková položka

30 559 tvorba zák.opravných položek 9559 doplňková položka

Výnosy

32 601/AU tržby za vlastní výrobky 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
32 601/AU tržby za vlastní výrobky 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

33 602/AU tržby z prodeje služeb 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
33 602/AU školné 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
33 602/AU tržby z prodeje služeb 2113 PŘÍJMY ZE ŠKOLNÉHO
33 602/AU tržby z prodeje služeb 2119 OST. PŘÍJMY Z VL.ČINNOSTI

34 604 tržby za prodané zboží 2112 PŘJ. Z. PROD. ZBOŽÍ (NAKOUP. ZA ÚČELEM PRODEJE) u PO MŠMT jen § 3149

35 611 změna stavu zásob nedok.
výroby 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ

35 611 změna stavu zásob nedok.
výroby 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

36 612 změna stavu zásob polotovarů 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
36 612 změna stavu zásob polotovarů 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

37 613 změna stavu zásob výrobků 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
37 613 změna stavu zásob výrobků 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

38 614 změna stavu zvířat 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
38 614 změna stavu zvířat 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

39 621 aktivace materiálu a zboží 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
39 621 aktivace materiálu a zboží 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

40 622 aktivace vnitroorg. služeb 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
40 622 aktivace vnitroorg. služeb 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

41 623 aktivace dlouhod. NHM 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
41 623 aktivace dlouhod. NHM 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI

42 624 aktivace dlouhod. HM 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ
42 624 aktivace dlouhod. HM 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI
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43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2111 PŘIJ. Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A VÝROBKŮ *
43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2119 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI *
43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2131 PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ *
43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2132 PŘIJ. Z PRONÁJ. OST. NEMOV. A JEJICH ČÁSTÍ *
43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2133 PŘIJ. Z PRONÁJMU MOV. VĚCÍ *
43 641/AU smluvní pokuty a úroky z prodl. 2139 OST. PŘÍJMY Z VL. ČINNOSTI *

44 642 ostatní pokuty a penále *

45 643 platby za odepsané pohledávky 2329 J. N. OSTATNÍ NEDAŇ. PŘÍJMY

46 644 úroky 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ

47 645 kurzové zisky 2143 REALIZOVANÉ KURZOVÉ ZISKY

48 648/AU použití RF 4133 PŘEVODY Z VLASTNÍCH REZERVNÍCH FONDŮ
48 648/AU použití FO, FRIM-opravy 4135 PŘEV. Z FONDŮ ORG. SLOŽEK STÁTU
48 648/AU použití FO, RF, FRIM-opravy 4139 OSTATNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ jen PO územních celků

49 649/AU výnosy z pronájmu SM 2131 PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ
49 649/AU výnosy z pronájmu SM 2132 PŘIJ. Z PRONÁJ. OST. NEMOV. A JEJICH ČÁSTÍ
49 649/AU výnosy z pronájmu SM 2133 PŘIJ. Z PRONÁJMU MOV. VĚCÍ
49 649/AU výnosy z pronájmu SM 2139 J. N. PŘIJ. Z PRONÁJMU MAJ.
49 649/AU dary přijaté (mimo RF) 2321 PŘIJATÉ NEINVESTIČNÍ DARY
49 649/AU náhrady škod od ČP 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY
49 649/AU náhrady škod od fyz.osob 2324 PŘIJATÉ NEKAP. PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY
49 649/AU neidentifikované příjmy 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY
49 649/AU ost. nedaňové příjmy 2329 J. N. OSTATNÍ NEDAŇ. PŘÍJMY

50 651/AU tržby z prod. dlouhod. NHM a HM 3111 PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKŮ
50 651/AU tržby z prod. dlouhod. NHM a HM 3112 PŘÍJMY Z PRODEJE OST. NEMOVITOSTÍ
50 651/AU tržby z prod. dlouhod. NHM a HM 3113 PŘÍJMY Z PRODEJE OST.DLOUHODOB. HMOTNÉHO MAJETKU
50 651/AU tržby z prod. dlouhod. NHM a HM 3114 PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOB. NEHMOTNÉHO MAJETKU
50 651/AU tržby z prod. dlouhod. NHM a HM 3119 OST. PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOB. MAJETKU

51 652/AU výnosy z cen.papírů a vkladů 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND
51 652/AU výnosy z dlouhod. fin. majetku 9652 doplňková položka 

52 653 tržby z prod. cen. papírů 3201 PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ
a vkladů

52 653 tržby z prod. cen. papírů 
a vkladů 3202 PŘÍJMY Z PRODEJE MAJETKOVÝCH PODÍLŮ

53 654/AU tržby z prodeje materiálu 2310 PŘÍJMY Z PROD. KRÁTKOD. A DROB. DLOUHOD. MAJETKU

54 655 výnosy z krátkodob. fin. majetku 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ
54 655 výnosy z krátkodob. fin. majetku 2142 PŘÍJMY Z PODÍLŮ NA ZISKU A DIVIDEND

55 656 zúčtování zák. rezerv 9656 doplňková položka

56 659 zúčtování zák. oprav. položek 9659 doplňková položka

57 691/AU provozní dotace 4116 NIV PŘIJ. DOTACE ZE ST. ROZP. (OD MŠMT PROSTŘ. KRAJŮ)
57 691/AU provozní dotace 4118 NIV PŘEVODY  Z NÁRODNÍHO FONDU jen PO územních celků
57 691/AU provozní dotace 4119 NIV PŘIJ. DOTACE ZE ST. ROZPOČTU (Z JINÝCH KAPITOL)
57 691/AU provozní dotace 4121 NIV PŘIJ. DOTACE OD OBCÍ
57 691/AU provozní dotace 4122 NIV PŘIJ. DOTACE OD KRAJŮ
57 691/AU provozní dotace 4129 OST. NIV PŘIJATÉ DOTACE OD ROZPOČTŮ ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
57 691/AU provozní dotace 4152 NIV PŘIJ.DOTACE OD MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍ

60 591 daň z příjmů 9591 doplňková položka

61 595 dodatečné odvody daně 9595 doplňková položka 
z příjmů

Vykazování výnosových a nákladových položek, jejichž obsahovou náplň neřeší rozpočtová skladba, protože jsou typické pro pou-
žívání v účetnictví příspěvkových organizací a tedy nejsou obsaženy v položkách rozpočtové skladby, bude řešeno zavedením doplň-
kových položek, které budou sestaveny z číslice 9 na 1. místě čtyřmístného kódu, za níž bude následovat tříčíslí nákladového účtu
(např. 9551-odpisy),jehož název je dostatečně vypovídající.

*  -  Smluvní pokuty a penále z prodlení přijaté budou vykazovány na položkách, na nichž jsou vykázány příslušné výnosy.
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Příloha č.3

Přehled  doplňkových  paragrafů (pseudo - paragrafů) rozpočtové skladby - kapitola 333 stav k 23.3.2004

pseudo§ regulérní § význam doplňkového paragrafu

3103 3113 MŠMT-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3117 3113 REZ.RGŠ-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3109 3119 MŠMT-J.N.ZÁL.PŘEDŠK.VÝCH. A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3118 3119 REZ.RGŠ-J.N.ZÁL.PŘEDŠK. VÝCH. A ZÁKLADNÍHO VZDĚL.

3105 3121 MŠMT-GYMNÁZIA

3110 3121 REZ.RGŠ-GYMNÁZIA

3104 3123 MŠMT-STŘEDNÍ ODB.UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ

3137 3123 REZ.RGŠ-STŘ.ODB.UČILIŠTĚ A UČILIŠTĚ

3108 3129 MŠMT-J.N.ZAŘ.STŘ.VZDĚL.

3120 3129 REZERVA-REGION.ŠKOLSTVÍ

3107 3139 MŠMT-J.N.SK.ZAŘ.PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCH.

3138 3139 REZ.RGŠ-J.N.ŠK.ZAŘÍZENÍ ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCH.

3100 3146 MŠMT-ZAŘ.VÝCH.PORADENSTVÍ A PREV.VÝCHOVNÉ PÉČE

3148 3146 INST.PEDAG.PSYCH.PORAD.

3158 3146 REZ.IPPP-OST.VÝCH.ZAŘ.

3170 3146 IPPP-PRIORITY EU

3175 3146 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-RGŠ

3106 3149 MŠMT-J.N.OSTATNÍ ZAŘ.SOUV S VÝCH. A VZDĚL.MLÁDEŽE

3140 3149 REZ.RGŠ-J.N.OST.ZAŘ.SOUV. S VÝCH. A VZDĚLÁVÁNÍM ML

3157 3150 MŠMT-VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

3159 3150 REZ.RGŠ-VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠK.

3210 3211 MŠMT-ČINNOST VYSOKÝCH ŠK.

3214 3211 Č.INST.SOC.EK.STRAT.UK

3216 3211 REZERVA-VYSOKÉ ŠKOLY

3227 3211 VVŠ-ODSTR.NÁSL.POVODNÍ

3213 3212 MŠMT-VÝZKUM A VÝVOJ NA VŠ

3215 3212 VŠ REZORT.VV ÚČEL.PROSTŘ.

3217 3212 VŠ VV ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

3218 3212 VŠ VV INST. PROSTŘEDKY

3219 3212 REZERVA-VŠ VV ÚČEL.PROSTŘ

3223 3212 NPV(NA VVŠ)-ÚČEL.PROSTŘ.

3224 3212 PROG.POSK.(NA VVŠ]-ÚČEL. PROSTŘEDKY

3225 3212 VEŘ.ZAK.(NA VVŠ)-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

3226 3212 SPEC.VÝZKUM NA VVŠ-INST. PROSTŘEDKY

3220 3221 MŠMT-VŠ KOLEJE A MENZY

3222 3221 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-KOLEJE A MENZY

3228 3221 REZ.VŠ KOLEJE A MENZY

3230 3239 MŠMT-J.N.ZÁL.ZÁJM.STUDIA

3238 3239 REZ.RGŠ-J.N.ZÁL.ZÁJMOVÉHO STUDIA

3260 3261 MŠMT-ČIN.ÚOSS VE VZDĚL.

3263 3261 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-ST.SPR

3266 3261 REZERVA-STÁTNÍ SPRÁVA

3264 3262 ČŠI-ODSTR.NÁSL.POVODNÍ

3265 3262 PROG.EU-DIAR GEN.EVROPA

3267 3262 REZ.ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
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3268 3262 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

3281 3280 IDM-REZORTNÍ VÝZKUM

3282 3280 VÚP-REZORTNÍ VÝZKUM

3283 3280 VÚOŠ-REZORTNÍ VÝZKUM

3284 3280 ÚIV-REZORTNÍ VÝZKUM

3285 3280 IPPP-REZORTNÍ VÝZKUM

3286 3280 SK.3-VÝZKUM ŠK.A VZDĚL.

3287 3280 REZ.RGŠ-VÝZK.ŠK.A VZDĚL.

3288 3280 REZ.MŠMT-VÝZK.ŠK.A VZDĚL.

3289 3280 CSVŠ-VÝZKUM ŠK.A VZDĚL.

3004 3291 REZ-PROG.ROZV.LID.ZDROJŮ

3005 3291 NUOV-PROJEKT MPSV EQUAL

3006 3291 REZ-POPL.ZA VZDĚL.PROG.

3015 3291 REZ-KOMPL.ZLEP.VZDĚL.ROMŮ

3026 3291 PHARE-VÝD.PŘED VSTUPEM EU

3027 3291 ESF-VÝD.SOUV.SE STR.FONDY A FONDEM SOUDRŽNOSTI

3028 3291 DZS-PROGRAMY PHARE

3041 3291 PC PRAHA-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3042 3291 PC STŘ.Č-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3043 3291 PC Č.BUD.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3044 3291 PC PLZEŇ-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3045 3291 PC ÚSTÍ-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3046 3291 PC LIBER.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3047 3291 PC PARD.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3048 3291 PC JIHL.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3049 3291 PC HR.KR.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3050 3291 PC BRNO-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3051 3291 PC OLOM.-SPOL.PROG.EU+ČR FINANCOVANÉ ZE ST.ROZP.

3245 3291 MEZ.SPOLUPR.PROG.EU-SK.2

3001 3299 REZ-PRÁVA A OCHRANA MENŠ.

3002 3299 CSVŠ-VZÁJ.UZN.KVALIFIKACI

3003 3299 NUOV-VZÁJ.UZN.KVALIFIKACI

3007 3299 REZ-EVROP.JAZYKOVÁ CENA

3008 3299 REZ-PŘÍSP.KONEČNÝM UŽIV.

3009 3299 ČVVS-PŘÍSP.KONEČNÝM UŽIV.

3011 3299 KANCELÁŘ LEONARDO

3012 3299 LEONARDO-SPOL.ÚKOLY SK.2

3013 3299 REZ-KANCELÁŘ SOKRATES

3014 3299 REZ-KANCELÁŘ MLÁDEŽ

3016 3299 PROSTŘED.SOUV.S ROZVOJEM LZ (LIDSKÝCH ZDROJŮ)

3017 3299 REZ-IMPL.BOLOŇ.DEKLARACE- ZVÝŠ.PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁN

3018 3299 IMPL.BOLOŇSKÉ DEKL.NA VVS -ZVÝŠ.PŘÍSTUPU KE VZDĚL.

3019 3299 REZ-IMPL.BOLOŇ.DEKLARACE- INTERNACIONALIZACE VŠ

3020 3299 IMPL.BOLOŇSKÉ DEKL.NA VVŠ -INTERNACIONALIZACE VŠ

3021 3299 REZ-REF.MATURITY(CERMAT)

3022 3299 KONEČNÍ UŽIV.PROG.MLÁDEŽ

3023 3299 KONEČNÍ UŽIVATELÉ SK.2

3024 3299 ODB.54-SPOLEČNÉ ÚKOLY

3025 3299 PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚL.
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3031 3299 SOUTĚŽE

3032 3299 PODP.PROJ.INTEGRACE ROMŮ

3033 3299 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-OPŘO

3034 3299 2.STŘEDNĚDOBÝ PROG.2004-7

3035 3299 MEZ.SEM.PRO RADU EVROPY

3036 3299 SEM.PROGRAM EK SYST.VZDĚL A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

3037 3299 SEM.EK VALIDACE CELOŽ.UČ.

3038 3299 SEM.NEFORM.VZDĚL.ČL.EAICY

3039 3299 LU EK-SEM.PRO NOVÉ ČLENY

3040 3299 SEM.CEE-AKR.GREMIA NOVÝCH ZEMÍ EVROPY

3052 3299 KONFERENCE RADY EVROPY

3053 3299 SEMINÁŘ ESCJ/RE

3054 3299 MEZ.KONF.UNESCO-UČITEL A VZDĚL.PRO UDRŽ.ROZVOJ

3055 3299 SEMINÁŘ SOŠ(PROJEKT VTOC)

3056 3299 KONF.VISEGR.4-SPEC.VZDĚL.

3057 3299 SEMINÁŘ OECD/IMHE

3058 3299 ZASED.CEE(SEM.AKR.GREMII)

3059 3299 SETK.LAUR.SOUTĚŽE EVROPA VE ŠKOLE V RÁMCI RE

3060 3299 SEM.K PROBL.VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3061 3299 EVROP.KONF.O STŘ.ODB.ČIN. A JEJÍ REALIZ.VE ST.EU

3062 3299 MEZ.SETK.ČL.KOORD.CENTRA MEZ.BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

3063 3299 SEM.K PROG.EK-LISAB.PROC.

3064 3299 SEM.UZN.PROF.KVALIFIKACÍ V EU

3065 3299 SCHV.DOLOŽKY K UČEBNICÍM

3101 3299 PC PRAHA-PODP.VZDĚL.MENŠ.

3102 3299 PC BRNO-PODP.VZDĚL.MENŠ.

3160 3299 PŘO-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠIN

3161 3299 SK.2-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠ.

3162 3299 DZS-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠIN

3163 3299 PC Č.BUD.-PODP.VZDĚL.MENŠ

3164 3299 PC PLZEŇ-PODP.VZDĚL.MENŠ.

3165 3299 PC ÚSTÍ-PODP.VZDĚL.MENŠ.

3166 3299 PC LIBER.-PODP.VZDĚL.MENŠ

3167 3299 PC OSTR.-PODP.VZDĚL.MENŠ.

3168 3299 PC Č.TĚŠ.-PODP.VZDĚL.MENŠ

3169 3299 IPPP-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠ.

3171 3299 ÚIV-REF.MATURITY(CERMAT)

3172 3299 NP PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

3173 3299 SPECIFICKÉ ÚKOLY OPŘO

3174 3299 OSTATNÍ AKTIVITY EU

3180 3299 REZ.STÁTNÍ INF.POLITIKA

3181 3299 STÁTNÍ INF.POLITIKA

3182 3299 STÁTNÍ INF.POLITIKA-PŘO

3183 3299 STÁTNÍ INF.POLITIKA-ÚIV

3184 3299 KONF."EUROCLIO"

3185 3299 KONF."STRAT.VZDĚL.FOREM"

3186 3299 SEM."PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

3187 3299 LETNÍ UNIVERZITA ML.(SEI)

3188 3299 PRÁCE S TALENT.ML.(SEI)

strana 30 SEŠIT 5



3189 3299 EIAR FORUM 2002

3190 3299 MEZ.KONF.,SEM.A SYMPOZIA

3191 3299 REZ-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠIN

3192 3299 UČEBNÍ STŘEDISKO PODHRADÍ

3193 3299 VZDĚL.A KONF.CENTRUM TELČ

3194 3299 REZERVA PC

3195 3299 REZERVA PŘO RGŠ

3196 3299 PEDAG.CENTRUM Č.BUD.

3197 3299 PEDAG.CENTRUM PLZEŇ

3198 3299 PEDAG.CENTRUM HR.KRÁLOVÉ

3199 3299 PEDAG.CENTRUM Č.TĚŠÍN

3200 3299 PEDAG.CENTRUM STŘ.ČECHY

3201 3299 PEDAG.CENTRUM KARL.VARY

3202 3299 PEDAG.CENTRUM ÚSTÍ N.L.

3203 3299 PEDAG.CENTRUM LIBEREC

3204 3299 PEDAG.CENTRUM PARDUBICE

3205 3299 PEDAG.CENTRUM JIHLAVA

3206 3299 PEDAG.CENTRUM BRNO

3207 3299 PEDAG.CENTRUM ZLÍN

3208 3299 PEDAG.CENTRUM OLOMOUC

3209 3299 PEDAG.CENTRUM OSTRAVA

3240 3299 ST.INF.POL.-ÚSTŘ.ORGÁN

3241 3299 NÚOV-PODP.VZDĚL.NÁR.MENŠ.

3242 3299 CSVŠ-ODSTR.NÁSL.POVODNÍ

3243 3299 ODB.31-VV-SPOLEČNÉ ÚKOLY

3244 3299 DZS-OSTATNÍ AKTIVITY EU

3246 3299 CENTR.PRO STUDIUM VŠ

3247 3299 IDM-MEZ.KONF.,SEM.A SYMP.

3248 3299 KOMISE J.W.FULBRIGHTA

3249 3299 ČVVS-KANCELÁŘ SOKRATES

3250 3299 DZS-MEZ.KONF.,SEM.A SYMP.

3251 3299 J.N.ZÁL.CELOŽ.VZDĚLÁVÁNÍ

3252 3299 DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB

3253 3299 PEDAG.CENTRUM PRAHA

3254 3299 SPRÁVA ÚČEL.ZAŘ.PRAHA

3255 3299 ÚSTAV PRO INF.VE VZDĚL.

3256 3299 UČEBNÍ STŘED.RICHTR.BOUDY

3257 3299 VÝZK.ÚSTAV ODB.ŠKOLSTVÍ

3258 3299 VÝZK.ÚSTAV PEDAGOGICKÝ

3270 3299 MŠMT-OSTATNÍ DOTACE ŠK.5

3272 3299 VL.ÚKOLY SK.3-J.N.ZÁL.VŠ

3273 3299 VL.ÚKOLY SK.1-J.N.ZÁL.VŠ

3274 3299 SPOL.ÚKOLY V OBLASTI MZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

3275 3299 SK.2-J.N.ZÁL.VZDĚLÁVÁNÍ

3276 3299 SK.1-J.N.ZÁL.VZDĚLÁVÁNÍ

3277 3299 J.N.ZÁL.TĚLESNÉ VÝCHOVY

3278 3299 J.N.ZÁLEŽITOSTI MLÁDEŽE

3279 3299 MŠMT-OSTATNÍ DOTACE ŠK.2

3290 3299 TRANSF.ODB.45 MAGISTRÁTŮM
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3292 3299 DZS-KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

3293 3299 MŠMT-KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

3294 3299 VVS-PŘÍSP.KONEČNÝM UŽIV.

3295 3299 MŠMT-J.N.ZÁL.VZDĚLÁVÁNÍ

3297 3299 REZERVA-MŠMT

3298 3299 REZ.RGŠ-J.N.ZÁL.VZDĚL.

6226 3299 DZS-ROZVOJOVÁ ZAHR.POMOC (1.1.-30.6.1998)

3304 3314 MŠMT-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

3310 3314 REZ-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

3305 3315 MŠMT-ČIN.MUZEÍ A GALERIÍ

3318 3315 REZ-ČIN.MUZEÍ A GALERIÍ

3259 3411 ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR

3410 3411 MŠMT-ST.SPORTOVNÍ REPR.

3417 3411 STÁTNÍ SPORT.REPREZENTACE

3418 3411 VYSOKOŠKOL.SPORT.CENTRUM

3414 3419 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-SPORT A TV

3415 3419 REZ.MŠMT-J.N.TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST

3416 3419 MŠMT-J.N.TĚLOVÝCH.ČINNOST

3010 3421 IDM-PŘÍSP.KONEČNÝM UŽIV.

3296 3421 IDM-KANCELÁŘ MLÁDEŽ

3420 3421 MŠMT-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3422 3421 IZV HOŘOVICE-ODSTR.POVOD.

3423 3421 SVIS MŠMT PRACHATICE

3424 3421 IZV HOŘOVICE

3425 3421 REZ.MŠMT-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3426 3421 REZ.RGŠ-VYUŽ.VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3427 3421 INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE

3428 3421 MŠMT-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

3271 3541 REZ.MŠMT-DROG.,ALK.A NIK. PREVENCE

3540 3541 MŠMT-DROG.,ALK.A NIK.PREV A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3545 3541 IPPP-DROG.,ALK.A NIK.PREV A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3546 3541 REZ.VŠ-DROGOVÁ,ALK.A NIK. PREV.A PREV.PŘED J.NÁVYK

3547 3541 REZ.RGŠ-DROG.,ALK.A NIK. PREV.A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3548 3541 SK.2-DROG.,ALK.A NIK.PREV A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3550 3541 IDM-PROG.PROTIDROG.PREV.

3551 3541 ODD.251-DROG.A J.N.L.PREV

3553 3541 PC STŘ.Č.-DROG.,ALK.,NIK. PREV.A PREV.PŘED J.NÁVYK

3554 3541 ADV-DROG.,ALK.A NIK. PREV.A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3555 3541 VÚP-DROG.,ALK.A NIK.PREV. A PREV.PŘED J.NÁVYKY

3556 3541 PC OLOMOUC-DROG.PREVENCE A PREVENCE PŘED J.NÁVYKY

3557 3541 PŘO-PROG.PROTIDROGOVÉ POL

3800 3809 STK-VV-INST.PROSTŘEDKY

3803 3809 VV-ÚČEL.PROSTŘ.UVOL.LIM.

3804 3809 VV-INST.PROSTŘ.UVOL.LIM.

3805 3809 VV-PEDAG.MUZEUM JAK

3806 3809 STK-VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

3807 3809 REZ-VV ODVĚTVOVÉ NESPEC.

3808 3809 DZS-VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

3890 3809 MŠMT-J.N.VV ODV.NESPEC.
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3891 3809 ČVVS-VV-INST.PROSTŘEDKY

3892 3809 IDM-VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

3893 3809 NUOV-VV-ÚČEL.PROSTŘEDKY (MIMOREZORTNÍ)

3894 3809 VÚP-VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MIMOREZORTNÍ)

3900 3809 DZS-VV-INST.PROSTŘEDKY

3901 3809 VV-ÚČEL.PROSTŘ.UVOL.POUK.

3902 3809 VV-INST.PROSTŘ.UVOL.POUK.

3903 3809 VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY RGŠ

3904 3809 VÝZK.ZÁMĚRY-INST.PROSTŘ.

3905 3809 VÝZK.PROGRAMY-INST.PROSTŘ

3906 3809 ÚIV-VV-ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY (MIMOREZORTNÍ)

3907 3809 ČVVS-VV-ÚČEL.PROSTŘEDKY (MIMOREZORTNÍ)

3908 3809 KOMISE JWF-VV-ÚČEL.PROSTŘ

3909 3809 VV-ODVĚTVOVÉ NESPEC.SK.3

3910 3809 NPV(MIMO VVŠ)-ÚČEL.PROSTŘ

3911 3809 PROG.POSK.(MIMO VVŠ)-ÚČEL PROSTŘEDKY

3912 3809 VEŘ.ZAK.(MIMO VVŠ)-ÚČEL. PROSTŘEDKY

3913 3809 IDM-VV-VEŘEJNÉ ZAK.-ÚČEL. PROSTŘEDKY

3914 3809 NÚOV-VV-VEŘEJNÉ ZAK.-ÚČEL PROSTŘEDKY

3915 3809 CSVŠ-VV-VEŘEJNÉ ZAK.-ÚČEL PROSTŘEDKY

4320 4322 MŠMT-ÚSTAVY PÉČE O MLÁDEŽ

4327 4322 ODSTR.NÁSL.POVODNÍ-PŘO

4328 4322 REZ.RGŠ-ÚSTAVY PEČE O ML.

5297 5299 KRIZOVÉ SITUACE-REZERVA

5298 5299 KRIZOVÉ SITUACE-ST.SPRÁVA

3552 5399 REZ.RGŠ-PREV.KRIMINALITY

5371 5399 PŘO-PROG.SOC.A KRIM.PREV.

5390 5399 MŠMT-J.N.ZÁL.BEZP.A VEŘ. POŘÁDKU

5392 5399 PC LIBER.-SOC.A KRIM.PREV

5393 5399 REZ.MŠMT-SOC.A KRIM.PREV.

5394 5399 ODB.22-SOC.A KRIM.PREV.

5395 5399 ODD.251-SOC.A KRIM.PREV.

5396 5399 VŠ-SOC.A KRIM.PREVENCE

5397 5399 IPPP-PREVENCE KRIMINALITY

5398 5399 VÚP-PREVENCE KRIMINALITY

6220 6222 DZS-ROZVOJOVÁ ZAHR.POMOC (OD 1/7/1998)

6224 6222 REZ.VŠ-ROZV.ZAHR.POMOC

6225 6222 VŠ-ROZVOJOVÁ ZAHR.POMOC

6227 6222 REZ.OPŘO-ROZV.ZAHR.POMOC

6228 6222 REZ.MŠMT-ROZV.ZAHR.POMOC

6230 6222 MŠMT-ROZVOJOVÁ ZAHR.POMOC

6231 6222 REZ.RGŠ-ROZV.ZAHR.POMOC

6232 6222 SK.2-ROZVOJOVÁ ZAHR.POMOC
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Příloha č.3

Přehled doplňkových položek (pseudo - položek) rozpočtové skladby - kapitola 333 stav k 23. 3. 2004

doplňková
položka k položce význam doplňkové položky

5201 5213 NIV DOT NA VV PRÁV.OSOBÁM - INSTITUCION. PROSTŘ.

5205 5221 NIV DOT OPS NA DROG+KRIM.PREVENCI

5210 5212 NIV DOT. FYZ. OS.-SOUKROMÉ ŠKOLY

5214 5213 NIV DOT. PRÁV. OS.-SOUKROMÉ ŠKOLY

5215 5212 NIV DOT. NA DROG+KRIM.PREV FYZICKÝM OSOBÁM 

5216 5213 NIV DOT. NA DROG+KRIM.PREV PRÁVNICKÝM OSOBÁM 

5217 5212 NIV DOT. NA VV FYZ.OSOBÁM

5218 5213 NIV DOT. NA VV PRÁV.OSOBÁM - ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY

5220 5222 NIV DOT. NA VV OBČAN.SDRUŽ - ÚČEL.PROSTŘ.(OD 1.4.99)

5226 5222 OST. NIV DOT.OBČAN.SDRUŽ.

5227 5229 OST. NIV DOT.NEZISK. ORG. A PODOBNÝM

5228 5229 NIV DOT.NA VV NEZISK.ORG: (A PODOBNÝM)

5231 5222 NIV DOT.OS NA DROG+KRIM.PREVENCI

5232 5222 NIV DOT.OS NA NÁR.MENŠINY

5233 5221 NIV DOT.OS-SOUKR.ŠKOLY

5234 5222 NIV DOT.OS-REPREZENTACE MLÁDEŽ A TV

5301 5321 TRANSF.MAGIST.NA PLATY PO (ŠKOLÁM A ŠK.ZAŘÍZENÍM)

5302 5321 TRANSF.MAGIST. NA OON ŠK. PO

5303 5321 TRANSF.MAGIST. NA POJ.ŠK.PO

5304 5321 TRANSF.MAGIST. NA FKSP ŠK.PO

5305 5321 TRANSF.MAGIST.NA ONIV ŠK. PO

5326 5321 NIV TRANSF.OBCÍM OD MŠMT

5330 5332 NIV TRANSF.SOUKROMÝM VŠ

5333 5332 NIV TRANSF.VVS OD MŠMT

5351 5339 PŘÍSP.NA PLATY PO J.ZŘIZ.

5352 5339 PŘÍSP.NA OON PO J.ZŘIZ.

5353 5339 PŘÍSP.NA POJ.PO J.ZŘIZ.

5354 5339 PŘÍSP.NA FKSP PO J.ZŘIZ.

5355 5339 PŘÍSP.NA ONIV PO J.ZŘIZ.

5371 5323 TRANSF.NA PLATY KRAJ.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5372 5323 TRANSF.NA OON KRAJ.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5373 5323 TRANSF.NA POJ.KRAJ.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5374 5323 TRANSF.NA FKSP KRAJ.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5375 5323 TRANSF.NA ONIV KRAJ.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5381 5331 PŘÍSP.NA PLATY PO,ZŘÍZ.ÚO

5382 5331 PŘÍSP.NA OON PO,ZŘÍZ.ÚO

5383 5331 PŘÍSP.NA POJ.PO,ZŘÍZ.ÚO

5384 5331 PŘÍSP.NA FKSP PO,ZŘÍZ.ÚO

5385 5331 PŘÍSP.NA ONIV PO,ZŘÍZ.ÚO

5391 5323 TRANSF.NA PLATY OBEC.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5392 5323 TRANSF.NA OON OBEC.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5393 5323 TRANSF.NA POJ.OBEC.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5394 5323 TRANSF.NA FKSP OBEC. PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

5395 5323 TRANSF.NA ONIV OBEC.PO (POSKYTNUTÉ KÚ Z MŠMT)

6327 6329 INV.DOT.V RGŠ NEZISK.ORG. A PODOBNÝM

6328 6329 OST.INV.DOT.Z MŠMT NEZISK A PODOBNÝM ORG.MIMO RGŠ
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Přehled doplňkových položek (pseudo - položek) rozpočtové skladby - kapitola 333 stav k 23.3.2004

doplňková
položka význam doplňkové položky

Náklady:

9543 Odpis pohledávky

9548 Manka a škody

9551 Odpisy DHM a DNM

9552 Zůst.cena prod. DHM a DNM

9553 Prodané cenné papíry a podíly

9554 Prodaný materiál

9556 Tvorba zákonných rezerv

9559 Tvorba zákon. opravných položek

9591 Daň z příjmů

9595 Dod. Odvody daně z příjmů

Výnosy:

9652 Výnosy z dlouhodobého fin. majetku

9656 Zúčtování zákon. rezerv

9659 Zúčtování zákon.opravných pol.
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ČÁST OZNAMOVACÍ

Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R

».j.: 14 769/2004-54

1. kvÏtna 2004

Na z·kladÏ ß 28 odst. 2 pÌsm. l) z·kona Ë. 18/2004

Sb., o uzn·v·nÌ odbornÈ kvalifikace a jinÈ zp˘sobi-

losti st·tnÌch p¯ÌsluönÌk˘ Ëlensk˝ch st·t˘ EvropskÈ

unie a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ (z·kon o uzn·v·nÌ

odbornÈ kvalifikace), vyd·v· Ministerstvo ökolstvÌ,

ml·deûe a tÏlov˝chovy

Seznam profesnÌch sdruûenÌ podle ß 3 pÌsm. g)
bodu 4 z·kona Ë. 18/2004 Sb., o uzn·v·nÌ odbornÈ

kvalifikace
Podle ustanovenÌ ß 3 pÌsm. g) se regulovanou Ëin-

nostÌ v ËlenskÈm st·tÏ p˘vodu rozumÌ mj. p¯edmÏtn·

Ëinnost vykon·van· Ëleny profesnÌho sdruûenÌ, jehoû

˙Ëelem je zejmÈna db·t na odbornou ˙roveÚ v˝konu

p¯edmÏtnÈ Ëinnosti, jestliûe toto profesnÌ sdruûenÌ

ñ je za tÌmto ˙Ëelem uzn·no Ëlensk˝m st·tem p˘vo-

du,

ñ vyd·v· sv˝m Ëlen˘m doklad o form·lnÌ kvalifika-

ci,

ñ vyd·v· p¯edpisy z·vaznÈ pro svÈ Ëleny a zajiöùuje

jejich dorûov·nÌ, a

ñ udÏluje sv˝m Ëlen˘m pr·vo uûÌvat zvl·ötnÌ pro-

fesnÌ oznaËenÌ nebo jim p¯izn·v· zvl·ötnÌ posta-

venÌ odpovÌdajÌcÌ dokladu o form·lnÌ kvalifikaci. 

IRSKO
6

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland
7

2. The Institute of Certified Public Accountans in

Ireland
7

3. The Association of Certified Accountants
7

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

ññññññññ

SPOJEN… KR¡LOVSTVÕ

1. Institute of Chartered Accountans in England and

Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administra-

tors

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronaunical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engi-

neers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society 

PhDr. Jana ävecov·, CSc., v.r.
¯editelka odboru evropskÈ integrace



Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R

»j.: 16361/2004-54

1. kvÏtna 2004

Na z·kladÏ ß 29 odst. 3 z·kona Ë. 18/2004 Sb., o uzn·v·nÌ odbornÈ kvalifikace a jinÈ zp˘sobilosti st·tnÌch

p¯ÌsluönÌk˘ Ëlensk˝ch st·t˘ EvropskÈ unie a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘ (z·kona o uzn·v·nÌ odbornÈ kvalifika-

ce) informuje Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy

st¯ednÌ odborn· uËiliötÏ, st¯ednÌ ökoly, st¯ednÌ odbornÈ ökoly, vyööÌ odbornÈ ökoly a vysokÈ ökoly

o tom, ûe jsou povinny spolupracovat na û·dost uzn·vacÌho org·nu, kter˝m se dle ß 3 pÌsm. j) z·kona

Ë. 18/2004 Sb., o uzn·v·nÌ odbornÈ kvalifikace rozumÌ spr·vnÌ ˙¯ady nebo profesnÌ komory, v ¯ÌzenÌ o uzn·nÌ

odbornÈ kvalifikace, a to zejmÈna tÌm, ûe budou pod·vat uzn·vacÌm org·n˘m vysvÏtlenÌ, poskytovat jim

odborn· stanoviska a spolupracovat p¯i po¯·d·nÌ rozdÌlov˝ch zkouöek.

PhDr. Jana ävecov·, Csc., v. r.
¯editelka odboru evropskÈ integrace
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Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy schv·lilo k za¯azenÌ do seznamu uËebnic
a uËebnÌch text˘* n·sledujÌcÌ tituly:

pro z·kladnÌ ökoly:
Moöna, F. a kol.: PraktickÈ Ëinnosti pro 6-9. roËnÌk Zä - 

2010 Fortuna
souË·st ucelenÈ 

provoz a ˙drûba dom·cnosti ¯ady

».j.: 23837/2003-22; cena: 59,00 KË

pro st¯ednÌ ökoly:
Buöek, I., Calda, E. : Matematika pro gymn·zia - z·kladnÌ poznatky 2010 Prometheus

».j.: 14677/2004-23; cena: 80,00 KË

Calda, E.: Matematika pro netechnickÈ obory SOä a SOU - 3. dÌl 2010 Prometheus

».j.: 14299/2004-23; cena: 85,00 KË

Skokan, L. a kol.: Hospod·¯sk˝ zemÏpis 2 pro obchodnÌ akademie 2010 Fortuna

».j.: 15043/2004-23; cena: 89,00 KË

ññññññññ

* Za¯azenÌ do seznamu uËebnic a uËebnÌch text˘ nab˝v· ˙Ëinnosti aû po vyd·nÌ uveden˝ch titul˘. Na uËebnice a uËebnÌ texty uve-

denÈ v tomto VÏstnÌku MäMT »R se vztahuje na¯ÌzenÌ vl·dy »R Ë. 15/1994 Sb., o bezplatnÈm poskytov·nÌ uËebnic, uËebnÌch

text˘ a z·kladnÌch ökolnÌch pot¯eb, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘.



Ozn·menÌ o kon·nÌ kvalifikaËnÌch zkouöek

Ë.j. 16 537/2004-23

SOU stavebnÌ, OU a U Na V˝slunÌ 813, 688 11 Uhersk˝ Brod oznamuje, 
ûe organizuje ve dnech

13. - 15. 10. 2004
12. - 14. 1.  2005
24. - 26. 3.  2005
15. - 17. 6.  2005

kvalifikaËnÌ zkouöky nahrazujÌcÌ odbornou zp˘sobilost pro provozov·nÌ ûivnostÌ ¯emesln˝ch podle
vyhl·öky Ë. 154/1996 Sb., v platnÈm znÏnÌ, pro obory (ûivnosti):

Skupina 113: stavebnictvÌ

ZednictvÌ 36-67-H/001 ZednÌk
Tesa¯stvÌ 36-64-H/001 Tesa¯
KlempÌ¯stvÌ 36-55-H/001 KlempÌ¯ - stavebnÌ v˝roba
Podlah·¯stvÌ 36-59-H/001 Podlah·¯
VodoinstalatÈrstvÌ, topen·¯stvÌ 36-52-H/001 InstalatÈr

V Praze dne 25. ˙nora 2004

Ing. VojtÏch är·mek v.r.
¯editel odboru 

st¯ednÌho a vyööÌho odbornÈho vzdÏl·v·nÌ

strana 38 SEŠIT 5



SEŠIT 5 Strana 39

Ztr·ta razÌtek

Dne 2. 3. 2004 doölo ke ztr·tÏ l ks obdÈlnÌkovÈho razÌtka s textem:

Z·kladnÌ ökola

Marie Curie-SklodowskÈ, J·chymov

okres Karlovy Vary     (1)

Husova 992, 362 51 J·chymov

I»: 70 98 10 43 Tel./fax 353 811 505

PÌsemnosti opat¯enÈ tÌmto razÌtkem po 2.3.2004 je t¯eba povaûovat za neplatnÈ.

»j. 13 455/2004-2/1

Dne 3. 2. 2004 doölo ke ztr·tÏ l ks obdÈlnÌkovÈho razÌtka s textem:

St¯ednÌ pr˘myslov· ökola a
St¯ednÌ odbornÈ uËiliötÏ

KomenskÈho 472, 561 51 Letohrad
I»O 49314912

- 2 -

PÌsemnosti opat¯enÈ tÌmto razÌtkem po 3. 2. 2004 je t¯eba povaûovat za neplatnÈ.

»j. 13 466/2004-2/1

»esk· ökolnÌ inspekce oznamuje ztr·tu sluûebnÌho pr˘kazu ökolnÌho inspektora 

prom. historik Ji¯Ì Hor·k, Ë. sluûebnÌho pr˘kazu 218
Ë.j. 13 487/2004-2/1
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Vyd·v·: Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy »R ñ Redakce: Karmelitsk· 7, 118 12 Praha 1, telefon 257 193 437 ñ Administrace: pÌsemnÈ

objedn·vky p¯edplatnÈho, zmÏny adres a poËtu odebÌran˝ch v˝tisk˘ ñ SEVT, a. s., Peka¯ova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 

283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objedn·vky ve SlovenskÈ republice p¯ijÌm· a distribuuje Magnet Press Slova-

kia, s. r. o., P.O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: (004212) 44 45 45 59, tel./fax: (004212) 44 45 46 28 ñ P¯edpokl·dnÈ roËnÌ p¯edplatnÈ se

stanovuje za dod·vku kompletnÌho roËnÌku a je od p¯edplatitel˘ vybÌr·no formou z·loh ve v˝öi ozn·menÈ ve VÏstnÌku a pro tento rok z·loha 1 ËinÌ

730 KË ñ Vych·zÌ mÏsÌËnÏ ñ Tiskne: Sprint Servis, Lovosick· 31, Praha 9.

Distribuce: p¯edplatnÈ, jednotlivÈ Ë·stky na objedn·vku i za hotovÈ ñ SEVT, a. s.,

Peka¯ova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352, 283 090 254, fax: 

233 553 422; drobn˝ prodej v prodejn·ch SEVT, a. s. ñ Praha 5, Eliöky Peöko-

vÈ 14, tel./fax: 257 320 049, ñ Praha 4, Jihlavsk· 405, tel./fax: 261 264 325 ñ Brno,

»esk· 14, tel./fax: 542 233 962 ñ Ostrava, N·draûnÌ 29, tel./fax: 596 120 690 ñ

»eskÈ BudÏjovice, »esk· 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybran˝ch knihkupectvÌch.

DistribuËnÌ podmÌnky p¯edplatnÈho: jednotlivÈ Ë·stky jsou expedov·ny p¯edpla-

titel˘m neprodlenÏ po dod·nÌ z tisk·rny. Objedn·vky novÈho p¯edplatnÈho jsou

vy¯izov·ny do 15 dn˘ a pravidelnÈ dod·vky jsou zahajov·ny od nejbliûöÌ Ë·stky po

ovÏ¯enÌ ˙hrady p¯edplatnÈho nebo jeho z·lohy. »·stky vyölÈ v dobÏ od zaevidov·nÌ

p¯edplatnÈho do jeho ˙hrady jsou doposÌl·ny jednor·zovÏ. ZmÏny adres a poËtu ode-

bÌran˝ch v˝tisk˘ jsou prov·dÏny do 15 dn˘. Lh˘ta pro uplatnÏnÌ reklamacÌ je stano-

vena na 15 dn˘ od data rozesl·nÌ, po tÈto lh˘tÏ jsou reklamace vy¯izov·ny jako bÏûnÈ

objedn·vky za ˙hradu. V pÌsemnÈm styku vûdy uv·dÏjte I» (pr·vnick· osoba),

rodnÈ ËÌslo bez lomÌtka (fyzick· osoba) a kmenovÈ ËÌslo p¯edplatitele. Pod·v·nÌ
novinov˝ch z·silek povoleno ÿPP Praha Ë.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Pod·-

vanie novinov˝ch z·silek v Slovenskej republike povolenÈ RPP Bratislava, poöta 12,

Ë.j. 445/94 zo dÚa 27. 12. 1994.


