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Schválený rozpočet na rok 2018 
 
Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/1 ze dne 30. 11. 2017 byl schválen rozpočet 
vlastního hl. m. Prahy na rok 2018. 
 
V souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3100 ze dne 5. 12. 2017, kterým bylo schváleno 
rozpracování usnesení ZHMP č. 31/1, Vám v příloze č. 1 tohoto dopisu zasíláme závazné 
ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2018.  
 
Rozpočet hl. m. Prahy na rok 2018 vycházel ze „Zásad pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy 
na rok 2018, střednědobého rozpočtového výhledu hlavního města Prahy do roku 2023 
a dlouhodobého rozpočtového výhledu“, které byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy 
č. 1337 ze dne 6. 6. 2017.  
   
Při zpracování závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 se u škol a školských zařízení 
vycházelo z objemu státem schváleného rozpočtu na rok 2017. Nejpozději v měsíci květnu 
budou jednotlivým školám a školským zařízením schváleny úpravy rozpočtu v návaznosti 
na výši schválené dotace na přímé náklady ze státního rozpočtu na rok 2018 pro hl. m. Prahu.  
 
Součástí rozpisu neinvestičního příspěvku (příloha č. 1) jsou i nové úkoly, které jsou účelově 
určené a budou podléhat finančnímu vypořádání za rok 2018. Příspěvková organizace se 
dopustí porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 10 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, pokud použije finanční prostředky v rozporu se stanoveným 
účelem. 
 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 pro hlavní 
činnost i závazné objemy prostředků na platy a počty zaměstnanců pro všechny příspěvkové 
organizace odměňované platem podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Výchozí základnou návrhu počtu zaměstnanců a prostředků na platy 
pro rok 2018 byl upravený limit prostředků na platy a počtu zaměstnanců v roce 2017. Dále byl 
do limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy zapracován nárůst z důvodu zajištění nových 
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úkolů. Součástí limitu prostředků na platy je i plošné zvýšení platových tarifů od 1. 1. 2018 
v souvislosti s nařízením vlády č. 168 ze dne 31. 5. 2017 a č. 341 ze dne 25. 9. 2017. 
 
V souvislosti s úpravou limitů prostředků na platy byly zvýšeny i neinvestiční   příspěvky 
s výjimkou škol a školských zařízení (bude hrazeno z prostředků MŠMT), zdravotnických 
organizací (navýšení platových tarifů bude řešeno úhradovou vyhláškou MZ) a příspěvkových 
organizací Lesy hl. m. Prahy a Pohřební ústav hl. m. Prahy.  
 
Limity prostředků na platy i počtu zaměstnanců jsou pro všechny příspěvkové organizace 
závazné. Příspěvková organizace, která překročí závazný limit prostředků na platy, se 
podle § 28 odst. 10 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dopustí 
porušení rozpočtové kázně. 
 
Součástí závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu je odpisový plán dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku příspěvkových organizací na rok 2018 schválený usnesením Rady hl. m. 
Prahy č. 2655 ze dne 31. 10. 2017. 
 
Z celkového neinvestičního příspěvku je vyčleněn příspěvek na krytí odpisů z hlavní činnosti 
jako nedaňový náklad a zůstatek příspěvku slouží spolu s ostatními výnosy ke krytí ostatních 
nákladů.   

  
Příspěvkové organizace, které mají schválený neinvestiční příspěvek nižší, než tvoří plánované 
odpisy v hlavní činnosti, musí postupovat podle ustanovení zákona o dani z příjmů. 
 
Všechny příspěvkové organizace  předloží vyplněnou tabulku „Rozpočet – podrobný plán 
výnosů a nákladů PO na rok 2018 – hlavní činnost“ – příloha č. 2.  
 
Podrobný plán výnosů a nákladů PO musí být zpracován v souladu s  předaným rozpisem 
ukazatelů rozpočtu na rok 2018 a nesmí být ztrátový. 
 
Zároveň všechny příspěvkové organizace  předloží vyplněnou tabulku (příloha č. 3) „Plán PO 
na rok 2018 – doplňková činnost“. 
 
Všechny tabulky, které tvoří přílohu tohoto dopisu, předložte odboru rozpočtu MHMP  
v termínu do 16. března 2018. 
 
 
Zpracování podrobného rozpočtu 
 
Při pořizování rozpočtu na rok 2018 je možné zapojit rezervní fond, fond investic 
a předpokládaný zisk z doplňkové činnosti tak, aby při nutnosti zachování vyrovnanosti 
rozpočtu nedocházelo ke zkreslování nákladů. 
 
Prostředky rezervního fondu a fondu investic (pouze na posílení položky financování oprav 
a údržby) budou rozpočtovány v příslušných nákladech a ve výnosech na účtu 648/03xx. Takto 
zapojené fondy do rozpočtu a jejich použití v průběhu roku na rozvoj činnosti (rezervní 
fond) a na opravy a údržbu (fond investic) musí být v souladu s § 30 odst. 2 a § 31 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů odsouhlaseno Radou HMP ve smyslu 
platných Pravidel schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3242 ze dne 20. 12. 2016. 
 
Krytí plánovaného zhoršeného výsledku hospodaření, které bude řešeno až při finančním 
vypořádání, je možné provést: 

- z prostředků rezervního fondu – rozpočtovány budou náklady hlavní činnosti a kryty 
účty 413/061x a 414/061x, 

- z předpokládaného zisku z doplňkové činnosti – rozpočtovány budou náklady hlavní 
činnosti a kryty účtem 431/03xx. 
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Schválený rozpočet je možno pořídit nejpozději do období 03/2018. Po odsouhlasení dat 
rozpočtu bude období 03 uzavřeno. Změny rozpočtu (schválené RHMP, ZHMP a ve vlastní 
pravomoci) bude možné v roce 2018 pořizovat pouze  do období 03/2018, 06/2018, 09/2018 
a 12/2018. Data týkající se rozpočtu budete předávat elektronickou poštou přímo 
příslušnému metodikovi rozpočtu odboru ROZ MHMP ve stejném termínu pro odevzdání 
účetnictví. 
 
 
 
S případnými dotazy ke schválenému rozpočtu se obracejte na svého metodika rozpočtu. 
 
 
 
 

                                           Ing. Zdena J a v o r n i c k á 
zástupkyně ředitele MHMP 
pro Sekci finanční a správy majetku 
 



příloha č. 1

          Rozpis ukazatelů pro sestavu rozpočtu na rok 2018

          pro:  Gymnázium, Praha  9, Českolipská 373  

ORJ  0416 v tis. Kč

Ing.  Zdena Javornická

zástupkyně ředitele MHMP 

pro Sekci  finanční a správy majetku

Limit počtu zaměstnanců 65,60

přepočtené osoby

Limit prostředků na platy 22 000,0

Limit pro odpisový plán 2 175,0

Neinvestiční prostředky  c e l k e m 36 242,0

z toho odpisy v hlavní činnosti 2 159,0

Neinvestiční příspěvek HMP UZ 00091 5 600,0

Odvody pojistného 7 961,0

Přímé ostatní neinv. náklady 561,0

Ostatní osobní náklady 120,0

Neinvestiční transfer MŠMT UZ 33353 30 642,0

z toho:

v  Praze dne 5.12.2017

Závazné ukazatele ODPA

3121

Prostředky na platy 22 000,0
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 Ředitelům škol a školských zařízení 

 zřizovaných hl.m. Prahou 

       

              

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 

      Ing. Petra Fáberová 

Č. j.: 236 005 290 

MHMP  335363/2018 Počet listů/příloh: 2/0 

Sp. zn.: Datum: 

S-MHMP  335363/2018  28.02.2018 

 

Normativní rozpis rozpočtu pro rok 2018 

 

Vážená paní ředitelko,  

Vážený pane řediteli,  

 

rozpis rozpočtu byl proveden na základě krajských normativů a zásad uvedených v Metodice 

rozpisu přímých výdajů 2018, zpracovaných krajem Hlavní město Praha pro rok 2018.  

 

Metodika rozpisu přímých výdajů je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 492/2005 Sb., o 

krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016. 

 

Metodika rozpisu přímých výdajů 2018 spolu s hodnotami krajských normativů je 

zveřejněna na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy v sekci Rozpočet a 

jeho plnění.  

 

Tvorba krajských normativů pro rok 2018 byla ovlivněna změnami, ke kterým přistoupilo MŠMT 

při stanovení výše republikových normativů: 

 navýšení mzdových prostředků zaměstnanců ve školství v důsledku zvýšení platových 

tarifů vyplývající z  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U platů pedagogogických 

zaměstnanců se jednalo o navýšení od 1.11.2017 o 15%, u nepedagogů došlo v loňském 

roce k navýšení tarifů dvakrát – od 1.7.2017 a od 1.11.2017, pokaždé o 10%. V loňském 

roce byla tato záležitost řešena ze strany MŠMT rozvojovými programy, v letošním roce 

je tarifní navýšení přímo promítnuto do normativního rozpočtu 

 snížení republikových normativů z titulu financování společného vzdělávání 

prostřednictvím podpůrných opatření 

 na základě § 161 odst. 6 školského zákona dochází k úpravě normativního rozpočtu o 

zvýšenou podporu společného vzdělávání, a to na základě skutečných potřeb vykázaných 

školami a školskými zařízeními ve výkazech R 43-01 a R 44-99 do prosince 2017. 

Zároveň se v normativních rozpisech rozpočtu promítla i rediagnostika dětí, žáků a 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor rozpočtu 

Oddělení financování škol a školských zařízení 

*MHMPXP87J42M* 
MHMPXP87J42M 

mailto:posta@praha.eu


2/2   

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vykázaná školami a školskými 

zařízeními ve zmiňovaných statistických výkazech. Během roku 2018 bude dále školám 

a školským zařízením průběžně upravován rozpočet na základě skutečností uvedených 

ve výkazech R 43-01 a R44-99. Normovaná finanční náročnost podpůrných opatření je 

stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 Opatřením ministra č.j. MSMT-34790/2017-1 schválilo MŠMT úpravu Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, účinnou od 1.1.2018. Upravený 

rámcový vzdělávací program již závazně nenařizuje překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelů ve třídě v rozsahu dvou a půl hodiny, pouze jej podle možností a 

podmínek umožňuje 

 hodnoty ostatních neinvestičních výdajů (ONIV přímé) byly sníženy u mateřských škol 

(o 4 %), u základních škol (o 3,5%) a některých oborů středních škol (o 5,5%). Důvodem 

je snížení republikových normativů ONIV z titulu financování speciálních vzdělávacích 

potřeb prostřednictvím vyhlášky č. 27/2016 Sb. a  úprava normativního rozpisu rozpočtu 

tohoto ukazatele ze strany MŠMT z důvodu promítnutí počtu rediagnostikovaných dětí, 

žáků a studentů po 1.9.2016, kterým již byla přiznána podpůrná opatření. 

 

Ředitelé škol a školských zařízení nesou plnou odpovědnost za správnost údajů uváděných ve 

statistických výkonových výkazech vč. výkazu R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných 

opatřeních a jejich finanční náročnosti a výkazech o pracovnících a mzdových prostředcích, 

přičemž dbají na rozlišování prostředků státního rozpočtu a ostatních zdrojů. Korekce chybných 

údajů vykázaných školami a školskými zařízeními provede krajský úřad na základě předložené 

žádosti organizace. 

 

Shledáte-li normativní rozpis rozpočtu na rok 2018 Vaší organizace za nepostačující z hlediska 

zajištění nezbytných potřeb vyplývajících z právních předpisů a schválených učebních 

dokumentů (rámcových vzdělávacích programů), můžete požádat o jeho projednání v rámci 

dohodovacího řízení I. Postup při uplatňování požadavků v rámci tzv. dohodovacího řízení je 

uveden ve Směrnici MŠMT čj. MSMT-24005/2016 ze dne 22.11.2016.  

 

Žádám Vás, abyste k dohodovacímu řízení přistupovali s maximální zodpovědností a 

hospodárností. Mimonormativním způsobem budou prostředky státního rozpočtu poskytovány 

výjimečně, především z důvodu řešení zvláštních věcných okruhů, které nelze promítnout do 

rozpisu rozpočtu prostřednictvím krajských normativů, a to z rezervy finančních prostředků 

vytvořené po normativním rozpisu rozpočtu. 

 

Přílohou tohoto dopisu je normativní rozpis rozpočtu pro Vaši organizaci, který Vám bude zaslán 

v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu.  

 

 

Děkuji za spolupráci 

 

Ing. Zdena Javornická  

zástupce ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku    

 

 

 

 

 

 

 

      

      

podepsáno elektronicky  
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 Gymnázium 
 Českolipská 373/27 
 19000  Praha 9 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Ing. Věra Neterdová 
Č. j.: 236 002 686 
MHMP  247896/2018 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP  247896/2018  21.03.2018 
 
Věc: Rozpočtové opatření pro rok 2018 
 
Na základě usnesení Rady HMP č. 582 ze dne 20.3.2018 Vám odbor rozpočtu upravuje 
rozpočet o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT následovně: 
 
v kapitole 0461-3121-5336, UZ 33063, SS 374                            zvyšuje o 396,4 tis. Kč 
 

Úprava 
rozpočtu 
celkem  

(v tis. Kč) 

z toho: 
Transfer 
celkem  
(v Kč) 

z toho: 
podíl EU 

UZ 103533063 

(v tis. Kč) 

podíl SR 
UZ 103133063 

(v tis. Kč) 

podíl EU 
UZ 103533063 

(v Kč) 

podíl SR 
UZ 103133063 

(v Kč) 

369,4 320,3 76,1 396 434,40 320 318,98 76 115,42 
Finanční prostředky jsou určeny na financování akce číslo 10839, v rámci Operačního 
programu – Výzkum, vývoj a vzdělávání, název projektu „Podpora vzdělávání na GČ“. 
Ukončení fyzické realizace – 31.12.2019. 
 
Celkový objem neinvestičních prostředků na rok 2018 po tomto rozpočtovém opatření  
činí 36 638,4 tis. Kč. 
 
 
 
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP  
pro Sekci finanční a správy majetku 
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Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Ing. Věra Neterdová 
Č. j.: 236 002 686 
MHMP  493371/2018 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP  247896/2018  28.03.2018 
 
 
Věc: Rozpočtové opatření na rok 2018 
 
Na základě usnesení Rady HMP č. 636 ze dne 27.3.2018 Vám odbor rozpočtu upravuje 
neinvestiční příspěvek z prostředků hl. m. Prahy následovně: 
  
v kapitole 0416-3121-5331, UZ 115, SS 348 0010                  zvyšuje o 20,4 tis. Kč 
 
Finanční prostředky jsou určeny na „Grantový program hlavního města Prahy pro oblast 
primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.“ 
 
 
Celkový objem neinvestičních prostředků na rok 2018 po tomto rozpočtovém opatření  
činí 36 658,8 tis. Kč. 
 
 
 
 
 
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP  
pro Sekci finanční a správy majetku 
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MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor rozpočtu 
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                                                                    Gymnázium 
 

                                                                                Českolipská 373 
                                                                                190 00  Praha 9              

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Bc. František Matějka 
Č. j.: 236 002 155 
MHMP  539320/2018 Počet listů/příloh: 1/0 
Sp. zn.: Datum: 
      06.04.2018 
 
 
Rozpočtové opatření na rok 2018 - č. 5079 
 
Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 740 ze dne 3. 4. 2018 provedl 
odbor rozpočtu MHMP rozpočtové opatření na poskytnutí investičního transferu 
vaší organizaci. Investiční transfery narozpočtujte v souladu s platnou 
Metodikou zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové 
oblasti hl. m. Prahy: 
                   v Kč 
SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Výdaje 

416 042X 3121 6XXX 000000094 XXXX 0044170000000 2 500 000 
Název akce: Vybudování bezbariér. přístupu do bud. školy 

 
Následně z programu WinUCR vygenerujte z nabídky „Rozborové sestavy I. – 
zakázkové (UZASB050)“ sestavu č. UZASB955 „Rozborová sestava pro účty 
416, 403“ a nejpozději do 10. dne následujícího měsíce od provedené úpravy 
rozpočtu u zřizovatele tuto sestavu elektronicky odešlete na adresu:                   
frantisek.matejka@praha.eu. 
 
 
 
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP 
pro Sekci finanční a správy majetku 
podepsáno elektronicky 
 
 
Na vědomí: UCT MHMP 
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102 
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 Gymnázium 
 Českolipská 373/27 
 19000  Praha 9 

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
      Ing. Věra Neterdová 
Č. j.: 236 002 686 
MHMP  626472/2018 Počet listů/příloh: 2/0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP  247896/2018  25.04.2018 
 
 
Věc: Rozpočtové opatření  na rok 2018 
 
Na základě usnesení Rady HMP č. 947 ze dne 24.4.2018 Vám odbor rozpočtu  provádí  
rozpočtové  opatření   neinvestičního  transferu  z  rozpočtu  MŠMT  určeného na rozvojový 
program  „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence 
základních a středních škol 2017 Modul SŠ“  následovně:  
 
finanční prostředky z rozpočtu MŠMT  
kap. 0416 – 3121 – 5336, UZ 33038, SS 374                                             zvyšuje o  27,9 tis. Kč 
 

 
 
Úprava rozpočtu         

(v tis. Kč) 

  
z toho ukazatele (v Kč): 

Platy Zákonné odvody FKSP Částka                            
(v Kč) 

27,90 27 926 20 534 6 981  411 

 
1. finanční prostředky je možné použít pouze na odpovídající účel vymezený v Rozhodnutí 
MŠMT, a dle vyhlášeného rozvojového programu č.j. MSMT-35807/2016-2.  
2. příjemce je povinen dodržet účel dotace, kterým je použití dotace na nenárokové složky platů 
pedagogických pracovníků středních škol (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli       
na vzdělávání žáka v hodnoceném oboru. 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
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3. v případě nedodržení účelu dotace je nutné vrátit poskytnutou dotaci v plné výši, a to do 30 
dnů od okamžiku, kdy je objektivně zřejmé, že účel dotace nebude možné naplnit. V případě 
vrácení dotace v uvedené lhůtě, nebude nedodržení účelu dotace nijak sankcionováno. 
4. stejné náklady nelze hradit z více zdrojů. 
5. dotaci lze použit pouze na jako nenárokové složky platů pedagogických pracovníků středních 
škol (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáka v hodnoceném oboru. 
Odvod za nedodržení těchto podmínek bude stanoven ve výši částky, která byla použita 
v rozporu s touto podmínkou.  
6. příjemce je povinen dodržet členění dotace uvedené na rozhodnutí. Odvod za nedodržení této 
podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto podmínkou.  
7. finanční prostředky je nutné používat hospodárně, efektivně a účelně. Odvod za nedodržení 
této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla použita v rozporu s touto podmínkou.  
8. příjemce je povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
9. dotaci je nutné sledovat řádně a odděleně v účetnictví pod UZ 33 038. Odvod za nedodržení 
této podmínky bude stanoven ve výši 10 % poskytnuté dotace.  
10. dotaci lze použít na náklady roku 2018, vzniklé od data vydání rozhodnutí, tj.                      
od 26.03.2018, které budou nejpozději uhrazeny do 31.08.2018. Na náklady vzniklé před datem 
vydání rozhodnutí může být dotace použita pouze za předpokladu, že nebyly do data jeho 
vydání uhrazeny. Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši částky, která byla 
použita v rozporu s touto podmínkou. 
11. je nutné, aby byla finanční podpora z ministerstva prezentována ve všech informačních 
materiálech nebo předmětech, které souvisejí s poskytnutou dotací a jsou určené pro veřejnost. 
Odvod za nedodržení této podmínky bude stanoven ve výši 1 000 Kč.  
12. organizace odvedou případné vratky přidělených prostředků a odvody za porušení 
rozpočtové kázně na zvláštní účet kraje, z něhož byly finanční prostředky přiděleny. 
13. příjemce předloží na MHMP, odbor rozpočtu, oddělení financování škol a školských 
zařízení vyúčtování dotace na předepsaném formuláři spolu se závěrečnou zprávou, a to 
19.01.2019.  
 
Celkový rozpočet neinvestičních prostředků pro rok 2018 po tomto rozpočtovém opatření  činí  
36 686,7 tis. Kč, limit prostředků na platy celkem činí 22 020 534 Kč. 
 
                                  
  
 
 
                     
Ing. Zdena Javornická 
zástupkyně ředitele MHMP  
pro Sekci finanční a správy majetku 
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