Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátila žadatelka se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadovala informace týkající se tvorby
rozpočtu a financování konkrétní školské příspěvkové organizace v roce 2015 a
2016. Seznam otázek je uveden níže.

Poskytnuté informace:
Otázka:
Byly zřizovatelem organizace sníženy finanční prostředky na platy zaměstnanců
na rok 2016 oproti roku 2015, případně o jakou částku?
Odpověď:
Při tvorbě rozpočtu v září 2015 byly organizaci na základě snížených výkonů (úbytek
žáků v novém školním roce) sníženy rozpočtované úvazky na pracovníky
v porovnání s normativním rozpočtem stanoveným v lednu 2015, a to o 1,81 úvazku.
S tím souvisí i snížení finančních prostředků na platy o 162 000 Kč ještě v roce 2015.
Otázka:
Bude-li odpověď na otázku 1) kladná, pak z jakého důvodu došlo ke snížení
finančních prostředků na platy zaměstnanců v roce 2016?
Odpověď:
Normativní rozpočet pro rok 2016 byl stanoven na základě výkonů vykázaných
ve statistických výkazech v září 2015, a proto byl lednu 2016 krácen oproti lednu
2015 o 1,35 úvazku. S tím souvisí i snížení finančních prostředků na platy pro rok
2016. Prosté porovnání platů poskytnutých v roce 2015 a v roce 2016 je
nevypovídající, neboť v roce 2016 došlo k navýšení tarifních platů, a tudíž i
k navýšení rozpočtovaných průměrných platů. Vypovídající údaj je proto
rozpočtovaný úvazek, který byl snížen.
Otázka:
Řídí se hospodaření organizace zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech?
Odpověď:
Ne, řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Otázka:
Bude-li odpověď na otázku 3) kladná, pak má organizace právo dle § 56 odst. 2
písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, rozdělovat do fondů
zlepšený hospodářský výsledek, a to i do fondu odměn?

Odpověď:
Fond odměn příspěvkové organizace upravuje § 32 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Fond odměn je tvořen ze zlepšeného
výsledku hospodaření příspěvkové organizace a převod peněžních prostředků
do fondu odměn schvaluje zřizovatel. Do výsledku hospodaření se nemohou
zahrnovat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.
Otázka:
Žadatelce je známo, že organizace v prosinci roku 2015 vyplatila na mimořádných
odměnách svým zaměstnancům částku 515.200,- Kč. Je pravdou, že pokud by
organizace tuto peněžitou částku nevyplatila do konce roku 2015, byla by povinna
tuto peněžitou částku vrátit do státního rozpočtu?
Odpověď:
Platy pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou školami a školskými
zařízeními hrazeny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v rámci
tzv. přímých výdajů ve vzdělání, které jsou přidělovány jako účelová dotace
ze státního rozpočtu zasílaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto
finanční prostředky mohou být využity pouze v příslušném rozpočtovém
(kalendářním) roce a jen k účelům, na které byly určeny. Nevyčerpané prostředky
na přímé výdaje na vzdělávání v rámci rozpočtového roku se stávají předmětem
finančního vypořádání se státním rozpočtem a vrací se do státního rozpočtu.
Otázka:
Bude-li odpověď na otázku 5) kladná, pak jaké zákonné ustanovení tuto povinnost
organizaci ukládá?
Odpověď:
Vyhláška 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.
Otázka:
Bude-li odpověď na otázku 4) i 5) kladná, pak nejsou tyto skutečnosti, tj. (a) že
organizace může tvořit fond odměn a (b) že organizace musí vrátit do státního
rozpočtu nevyčerpané peněžité prostředky, v rozporu, případně z jakého důvodu?
Odpověď:
Nejsou, neboť fond odměn se tvoří z jiných zdrojů, jak bylo napsáno výše.
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