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Č. j.: MSMT-20076/2020-2 

Počet stran: 7 

 

ROZHODNUTÍ č. 20076/2020 

o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020 

(dále jen „Rozhodnutí“) 

vydané dle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Praha 1 – Malá Strana, 

118 12 (dále jen „poskytovatel“) jakožto správním orgánem podle § 14 odst. 2 

rozpočtových pravidel pro právnickou osobu: 

Název:   Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

Adresa sídla:   Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 

IČO:    25632141 

Číslo účtu příjemce: 1931503399/0800 

Právní forma:  a.s. 

Poskytovatel v souladu s § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel v řízení o žádosti 

o poskytnutí dotace uvedené právnické osobě (dále jen „příjemce“) přijaté dne 7. 4. 2020 

v rámci Výzvy na podporu odborného vzdělávání; č. j: MSMT-40490/2019-2 (dále jen 

„Výzva“) rozhodl takto: 

 

DOTACE SE ZCELA POSKYTUJE A STANOVÍ SE ÚČEL A TYTO PODMÍNKY: 

Část I 

1. Výše dotace (poskytovaná částka dotace) 

Dotace se poskytuje ve výši:                          270 508 Kč 
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2. Účel dotace  

Účelem dotace je financování úvazků pedagogických pracovníků, které vzniknou 

v důsledku vytváření víceoborových tříd podle pravidel stanovených v ustanoveních 

§2a, §2b a §2c vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Lhůta, v níž má být účelu dotace dosaženo 

Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 8. 2020. 

 

Část II 

Podmínky poskytnutí a použití dotace 

Použití dotace  

 

4. Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, 

s tímto Rozhodnutím, podmínkami použití dotace a v souladu s Přílohou č. 1 – Přehled  

víceoborových tříd k poskytnutí dotace.  

 

5. Příjemce je dále povinen použít dotaci vlastním jménem, na vlastní účet a vlastní 

odpovědnost. Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodu 2 tohoto 

Rozhodnutí, a to ve lhůtě uvedené v části I bodu 3 tohoto Rozhodnutí. Účel dotace nelze 

změnit.  

 

6. Spolufinancování je dovoleno. 

 

Další podmínky poskytnutí a použití dotace  

 

7. Dotace se poskytne formou jedné platby, která bude vyplacena do 30 dnů od nabytí právní 

moci tohoto Rozhodnutí na účet příjemce. 

 

8. Dotaci lze použít pouze na náklady roku 2020 vzniklé od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020, které 

bezprostředně souvisejí s účelem poskytnuté dotace, a budou uhrazeny nejpozději do 
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30. 9. 2020. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání 

Rozhodnutí a které prokazatelně souvisejí s účelem dotace vymezeným tímto 

Rozhodnutím. 

 

9. Příjemce nesmí stejné výdaje spojené s naplňováním účelu dotace nebo jeho části hradit 

z různých zdrojů; jiné výzvy ministerstva, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, 

státních fondů, strukturálních fondů EU, jiných prostředků EU nebo od nadací a nadačních 

fondů zřízených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud je určitý výdaj hrazen z dotace pouze z části, týká se tento zákaz pouze 

této části výdaje. 

 

10. Příjemce nesmí z dotace financovat jiné fyzické nebo právnické osoby s výjimkou těch, 

které poskytují výkony a služby spojené s realizací účelu dotace podle schváleného 

rozpočtu dotace.   

 

11. Změny Rozhodnutí dle § 14o rozpočtových pravidel mohou být provedeny pouze 

na základě žádosti příjemce doručené poskytovateli (odboru středního a vyššího 

odborného vzdělávání a institucionální výchovy – oddělení odborného vzdělávání), 

nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.  

 

Část III 

Povinnosti příjemce  

12. Z poskytnuté dotace nelze hradit: 

 

12.1. víceoborové třídy, které se dělí v předmětech všeobecného vzdělávání, 

odborném výcviku a dalších druzích praktického vyučování, 

 

12.2. zkrácené studium, 

 

12.3. úvazky pedagogických pracovníků určené pro přímou pedagogickou činnost při 

výuce všeobecně vzdělávacích předmětů a při praktickém vyučování. 
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13. Příjemce je povinen používat dotaci účelně, efektivně a hospodárně. 

 

14. Příjemce je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním 

rozpočtem. 

 

Vedení účetnictví  

 

15. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích. Příjemce je povinen 

vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), 

a příjmy a výdaje, související s účelem dotace, sledovat v účetnictví odděleně. 

 

16. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k účelu dotace splňovaly 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví 

[s výjimkou písm. f) tohoto ustanovení], a aby předmětné doklady byly správné, úplné, 

průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 

jejich trvanlivost. Tyto účetní záznamy, které se vztahují k účelu dotace, je příjemce dále 

povinen dokládat při následných kontrolách prováděných oprávněnými orgány. 

 

Kontrola 

 

17. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí 

nebo platných právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k poskytnuté dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci, umožnit 

průběžné ověřování souladu údajů o realizaci účelu dotace se skutečným stavem v místě 

realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly. 

Těmito orgány jsou především poskytovatel, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, 

Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

 

18. Příjemce je povinen informovat poskytovatele (odbor středního a vyššího odborného 

vzdělávání a institucionální výchovy – oddělení odborného vzdělávání) písemně o všech 
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provedených kontrolách, které souvisejí s poskytnutou dotací, ze strany jiných subjektů, 

a to bezprostředně po jejich ukončení. 

 

19. Příjemce je povinen na žádost poskytovatele poskytnout veškeré informace o výsledcích 

kontrol včetně kopií protokolů z kontrol, které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech 

navrhovaných nebo uložených nápravných opatření a jejich splnění, a to bez zbytečného 

odkladu nebo ve lhůtě stanovené poskytovatelem.  

 

Vyúčtování a vypořádání dotace 

 

20. Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat se státním rozpočtem podle ustanovení 

§ 75 zákona č. 218/2000 Sb. a příslušného prováděcího právního předpisu.  

 

21. Příjemce je povinen provést vyúčtování dotace v souladu s podmínkami tohoto 

Rozhodnutí a zaslat na formuláři, jež je uveden v Příloze č. 2 Výzvy. Součástí vyúčtování je 

Závěrečná zpráva, kterou je příjemce povinen vypracovat dle pokynů uvedených v Příloze 

č. 4 Výzvy, včetně tabulkových příloh a oba dokumenty zaslat 15. 2. 2021 poskytovateli 

v listinné podobě na adresu ministerstva (odbor středního a vyššího odborného vzdělávání 

a institucionální výchovy – oddělení odborného vzdělávání) nebo pomocí datové schránky: 

vidaawt.  

 

22. Příjemce je povinen zaslat nevyčerpanou část dotace nejpozději do 15. 10. 2020 na 

výdajový účet poskytovatele č. 0000821001/0710.  

 

23. Příjemce je povinen předem vyrozumět poskytovatele o vrácení finančních prostředků 

souvisejících s poskytnutou dotací formou avíza (jehož formulář je v Příloze č. 3 Výzvy) 

zaslaného v elektronické podobě na e-mailovou adresu aviza@msmt.cz.  
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Uchovávání dokumentů 

 

24. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s účelem dotace v souladu 

s platnými a účinnými právními předpisy po dobu 10 let od roku následujícího po roce, 

v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace.  

 

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  

 

25. Příjemce je povinen bezodkladně informovat poskytovatele (odbor středního a vyššího 

odborného vzdělávání a institucionální výchovy, oddělení odborného vzdělávání) 

o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 4 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) resp. o 

změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídící funkci. 

 

26. Příjemce je na žádost poskytovatele povinen předložit dokumenty, které dokládají jím 

předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v 

rámci něj vykonávají nejvyšší řídící funkci. 

 

Část IV 

Porušení rozpočtové kázně  

27. Porušení povinností a podmínek uvedených v tomto Rozhodnutí představuje porušení 

rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových 

pravidel.  
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Část V 

28. Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí je Příloha č. 1 - Přehled víceoborových tříd  

k poskytnutí dotace.  

 

 

POUČENÍ 

Proti tomuto Rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 
 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. Spis sp. zn.: MSMT-20076/2020-2 

2. Účastník řízení: Střední průmyslová škola dopravní, a.s., datovou schránkou 

3. Vypraveno dne: viz časový údaj na obálce datové zprávy 

 

……….…………………………………………………………. 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D. 

náměstek pro řízení sekce vzdělávání, 

sportu a mládeže 
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