
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace ke mzdovým prostředkům určeným na platy 
pedagogických pracovníků Základní umělecké školy Moravská 

Třebová 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
Žádost fyzické osoby ze dne 29. 4. 2013 – požadovány informace o výši prostředků na 
platy pedagogů v Základní umělecké škole Moravská Třebová v roce 2012. Kdy byly tyto 
prostředky zvýšeny a v jaké výši? Jaká výše prostředků byla poskytnuta v roce 2013 a 
od jakého data? Kdo na městském úřadě kontroluje a nese odpovědnost za dodržování 
nařízení vlády č. 256/2006 Sb. včetně doplňků? 
 
Způsob poskytnutí informace: zaslána písemná odpověď 
 
Dne: 9. 5. 2013 
 
Odpověď na žádost o informace: 
Na úvod jen pro upřesnění - prostředky na mzdy pedagogických a nepedagogických 
pracovníků Základní umělecké školy Moravská Třebová kryté ze státního rozpočtu 
skutečně neprochází přes rozpočet města Moravská Třebová, jsou poskytovány 
prostřednictvím Pardubického kraje přímo na účet školy.  
Informace o výši prostředků určených na mzdy ale samozřejmě na městském úřadě, na 
odboru finančním máme k dispozici. 
 
Níže uvádím přehled vývoje mzdového rozpočtu pedagogických pracovníků Základní 
umělecké školy Moravská Třebová v roce 2012. 
 
Rozpis rozpočtu na rok 2012 byl proveden normativní metodou na základě výkonů ze  
statistického výkazu  S 24-01 sestavovaného k 30.9.2011. Finanční prostředky ze 
státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona se poskytují podle 
skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení,  v  
jednotlivých  oborech a formách vzdělávání….. 
        
 Rozpočet na rok 2012 
 ukazatele rozpisu rozpočtu  na platy pro pedagogické pracovníky platné od 1.1.2012  
      4.383.000 Kč    počáteční rozpočet 
 
1. úprava rozpočtu k 17.4.        4.421.000 Kč    rozpouštění 1. části  

rezervy  (navýšení o 
38.000 Kč) 

 



2. úprava rozpočtu k 28.5.        4.297.000  + 120.000 OON převod z platů pedag.  
prac. do ost. sobních 
nákladů 

 
3. úprava rozpočtu k  7.9.         4.201.000  + 120.000 OON  vázání finan.  

prostředků státního 
rozpočtu ve výši 
96.000 Kč (Usnesení 
vlády ČR čj.178/2012 
ze dne 21. března 
2012) 

 
4. úprava rozpočtu k 15.10. 4.211.000  + 110.000 OON vrácení 10.000 Kč z  

OON zpět do platu 
pedagog. pracovníku 

                                                                                              
5. úprava rozpočtu k 20.11. 4.255 000  + 110.000 OON rozpuštění 2. části  
          rezervy (navýšení o 

44.000 Kč) 
 
6. úprava rozpočtu k  4.12.         4.259.564  + 110.000 OON částečné uvolnění  
          vázání fin. prostředků  

(4.564 Kč) 
 
Celková výše mzdových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro pedagogické 
pracovníky školy tedy v roce 2012 činila 4.369.564 Kč (mzdy včetně ostatních osobních 
nákladů – prostředky hrazené na základě dohod o provedení práce popř. o pracovní 
činnosti). 
 
Příspěvková organizace má také možnost v daném kalendářním roce žádat o umožnění 
čerpání části provozních prostředků na mzdy, v roce 2012 činila částka uvolněná na 
mzdy v rámci provozního rozpočtu poskytovaného městem 41.000 Kč (určená na 
úhradu nákladů plynoucích z dohod o provedení práce v rámci realizace akce 
Moravskotřebovské arkády a Výtvarný svět na zámku). Dohody se ale netýkaly jen 
pedagogických pracovníků školy. 
 
Výše uvedený přehled zároveň odpovídá i na Váš druhý dotaz – kdy byly mzdové 
prostředky zvýšeny a v jaké výši (změny v průběhu roku zahrnují i navýšení i snížení). 
Výše finančních prostředků určených na mzdy byla upravována během celého 
kalendářního roku 2012. V roce 2012 došlo ke snížení celkového rozpočtu o 13.436 Kč 
a to z důvodu vázání finančních prostředků státního rozpočtu. 
 
Dále se ptáte na rozpočet na rok 2013 - ukazatele rozpisu rozpočtu na platy pro 
pedagogické pracovníky platné od 1.1.2013 činí 4.173.125 Kč  +  293.000 Kč OON. 
Rozpočet platí pro celý kalendářní rok 2013, tedy od 1.1.2013, lze samozřejmě 
předpokládat jeho úpravy v průběhu roku 2013 (podobně jako v roce 2012). 



Nařízení č. 256/2006 Sb. na které se odkazujete neexistuje, měl jste pravděpodobně na 
mysli nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. Zodpovědnost za dodržování tohoto nařízení nese ředitel školy. 
Kontrolou dodržování nařízení je pověřena Česká školní inspekce. 
Rada města Moravská Třebová (zřizovatel Základní umělecké školy) může v oblasti 
pracovněprávních vztahů zasahovat pouze ve dvou případech: 

- jmenování a odvolání ředitele školy v návaznosti na § 166 školského zákona, 
- stanovení platu statutárnímu orgánu (řediteli) § 122 zákoníku práce. 

Kromě těchto dvou zákonem výslovně uvedených kompetencí nemá zřizovatel možnost 
jiným způsobem vstoupit do pracovněprávních vztahů školy. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
Dana Buriánková 
vedoucí odboru finančního 
Městský úřad Moravská Třebová 
 


