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Schválený rozpočet příspěvkové organizace Národní muzeum pro rok 2018

Vážený pane generální řediteli,

předkládám Vám Schválený rozpočet pro rok 2018. Rámec Schváleného rozpočtu prorok 

2018 tvoří Ministerstvem kultury stanovené finanční vztahy. V rámci finančních vztahů je rozpočet 
členěn strukturou účtového rozvrhu, závazných a podmiňujících ukazatelů a mzdovými limity. 
Nad rámec finančních vztahů stanovených organizaci v červenci 2017 byly do schváleného rozpočtu 

pro rok 2018 zapracovány další změny související zejména s vládou schváleným navýšením platových 

tarifů od 1. 1.2018 o 9,4 + 10 %. Do rozpisu rozpočtu byly dále zapracovány doplňující údaje 

a ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je, stejně jako v roce 2017, v rozpočtu 

ministerstva rozdělen do tří výdajových podmnožin:

PVS 5040010011 příspěvek - provoz

PVS 5040010021 příspěvek - kulturní aktivity

PVS 5040010031 příspěvek-ostatní

Schválený rozpočet pro rok 2018 v podrobném členění má formu tabulky, která je přílohou 

č. 2 tohoto dopisu a skládá se zčásti I. - IV. Části I. a II. zobrazují přehled o rozpočtu nákladů 

a výnosů a doplňující údaje za hlavní činnost ve struktuře výkazu ROZP1-01 SPO - rozpočet 
nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje, přičemž pro větší 
vypovídací hodnotu tohoto výkazu pro potřeby Ministerstva kultury jsou s větší podrobností členěny 

řádky 81 (Příspěvek na provoz od zřizovatele) a 91 (Ostatní příspěvky a dotace).

Do části III. Schváleného rozpočtu jsou přehledně zapracovány ukazatele podmiňující čerpání 
příspěvku na provoz stanovené v souladu s §54 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech. Pokud je čerpání příspěvku na provoz v průběhu roku 2018 vázáno na konkrétní 
podmínky, jsou tyto (podmiňující) ukazatele vymezeny na základě rozhodnutí věcných odborů 

a Odboru příspěvkových organizací a stávají se součástí finančních vztahů. V roce 2018 patří mezi 
tyto ukazatele i účel a cíl projektů specifikovaných ve schválených projektových kartách a hrazených 

z výdajových podmnožin příspěvek - kulturní aktivity a příspěvek - ostatní.

*MKCRX00BZ5CT*



Část IV. je určena pro vymezení účelově určených prostředků poskytnutých zřizovatelem 

v průběhu roku, a to ať už v rámci finančních vztahů (např. individuální a systémové dotace 

na financování programů a akcí, společné projekty spolufinancované z prostředků EU/FM) či mimo 

ně (Výzkum, vývoj a inovace, VISK). Prostředky na tyto výdaje nejsou do schváleného rozpočtu 

zapracovány, organizacím budou poskytovány formou úprav rozpočtu v průběhu roku.

Do schváleného rozpočtu nebyly zapracovány některé vlivy, které jsou rozpočtovány 

na úrovni kapitoly, ale jejichž dopady na jednotlivé konkrétní organizace nejsou známé neboje nebylo 

možné z časových důvodů zahrnout do kapitolního sešitu v části tabulkových příloh vypracovaných 

za jednotlivé organizace. Jedná se zejména o částečný dopad zvýšení minimální mzdy, dopady změn 

v katalogu prací, které nabývají platnosti od 1. 1. 2018. O vlivu těchto změn na rozpočet organizací 
v roce 2018 předpokládáme jednání v průběhu prvního a druhého čtvrtletí. Dopady projektů 

spolufinancovaných EU, které byly v červnu 2017 zahrnuty do návrhu rozpočtu a mají v rámci 
kapitoly zajištěny i mzdové limity budou zapracovány do rozpočtu organizací úpravou rozpočtu podle 

pokynů Odboru projektového řízení a informačních technologií. Dopady projektů spolufinancovaných 

EU, které byly schváleny v období červen až prosinec 2017 a nemají proto úplné rozpočtové zajištění 
(limity) bude možné zahrnout do rozpočtu organizací až po vyjednání navýšeného rozpočtu kapitoly 

včetně mzdových limitů s ministerstvem financí.

Od dřívější praxe drobných změn schváleného rozpočtu před jeho rozepsáním bylo upuštěno. 
Namísto toho je zavedena pro všechny organizace možnost navrhnout a požádat o změny v rozpočtu 

v rámci stanovených finančních vztahů kdykoliv v průběhu kalendářního roku. Bude-li žádost řádně 

odůvodněná a zachová-li podmínku vyrovnaného hospodářského výsledku, odbor příspěvkových 

organizací bez závažného důvodu její provedení neodmítne a úpravu rozpočtu provede do třiceti dnů 

od přijetí žádosti.

V návaznosti na stanovení schváleného rozpočtu a v souladu s vyhláškou č. 5/2014 Sb., 
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů 

státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí 
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, Vás žádám o sestavení výkazu „ROZP 1-01 SPO - 

rozpočet nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje“. Způsob 

předávání datového souboru bude odlišný od zavedených postupů. Organizace datové soubory uloží 
tak, aby mohly být dále zpracovány v rámci aplikace eVýkaznictví. Dle informací odboru 

příspěvkových organizací byly podrobné informace o aplikaci eVýkaznictví jednotlivým 

příspěvkovým organizacím rozeslány společností MÚZO a tato aplikace bude v nejbližších dnech 

zpřístupněna ke stažení na webových stránkách MÚZO. Termín pro sestavení výkazu ROZP 1-01 SPO 

je stanoven na 20.2.2018. Výkaz v listinné podobě podepsaný statutárním orgánem předejte 

zřizovateli do 26. 2. 2018.

S pozdravem

Ing. Michal Mejdrech, Ph.D. 
ředitel odboru příspěvkových organizací
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