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Sdělení závazných ukazatelů na rok 2020 

Vážený pane řediteli,  

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 schválilo rozpočet kraje 
na rok 2020 a závazné ukazatele. Vaší příspěvkové organizaci byly stanoveny podle § 12 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tyto závazné ukazatele na rok 2020 ve výši:   

 Příspěvek na provoz Kč  3.267.000,00 
   

      - na provozní náklady (ÚZ 1)  Kč  2.861.000,00 
      - účelové prostředky na odpisy hmotného a nehmotného majetku (ÚZ 205)  Kč  406.000,00 
   

 
 
Splátkový kalendář plateb účelových prostředků na odpisy majetku (v tis. Kč)  

březen červen září listopad - prosinec 
(doplatek po aktualizaci) 

102 102 102 100 

 
Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 77/7025 ze dne 16. 12. 2019 schválila všem 
příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství závazný ukazatel - vyrovnaný případně mírně 
přebytkový výsledek hospodaření za rok 2020. 
 
Dle Čl. 8 odst. (1) platných Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem 
nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (dále jen Zásad), je výše mírně přebytkového výsledku 
hospodaření stanovena odvětvovým odborem pro každý rozpočtový rok zvlášť. 
 
 
 

Váš dopis zn.:  Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6a, příspěvková organizace 
RNDr. Jiří Chmela, ředitel 
Volgogradská 2632/6a 
700 30  Ostrava-Zábřeh 

Ze dne:  
Čj.: MSK 184678/2019 
Sp. zn.: ŠMS/36118/2019/Boz 
 177.5 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Jana Bozenhardová 
Odbor: Odbor školství, mládeže a sportu 
Telefon: 595 622 817 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2020-01-06 



 Čj.: MSK 184678/2019 Sp. zn.: ŠMS/36118/2019/Boz 
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Jelikož příspěvky na provoz zřizovaným organizacím jsou navrženy tak, aby kryly rozdíl mezi předpokládanými 
výnosy a předpokládanými náklady, byl Vaší organizaci pro rok 2020 stanoven mírně přebytkový výsledek 
hospodaření 
 

do výše 300.000 Kč celkem za organizaci, z toho v hlavní činnosti maximálně do výše 100.000 Kč.  
 

V případě, že organizace nedodrží stanovený závazný ukazatel, tj. vykáže zhoršený výsledek hospodaření nebo 
přesáhne stanovenou výši výsledku hospodaření, je povinna detailně zdůvodnit a okomentovat důvody této 
skutečnosti. Současně připomínáme povinnost stanovenou v Čl. 8 odst. (2) Zásad, tj. učinit taková opatření, 
aby byl zajištěn vyrovnaný výsledek hospodaření.  
 
Dle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jste povinni se těmito 
závaznými ukazateli při svém hospodaření řídit. 

Finanční prostředky jsou určeny k použití do 31. 12. 2020 (mimo prostředky vymezené jinou časovou 
použitelností) a podléhají ročnímu zúčtování za rok 2020. Pokud budou přidělené prostředky použity v rozporu 
se stanovenými podmínkami nebo určeným účelem, bude toto považováno za porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jana Bozenhardová 
referent pro financování škol a dotace 
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