
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2635 
ze dne  25.10.2021 

k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport 
z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu vypořádání zanikající 

příspěvkové organizace Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města 
Prahy 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  úpravu neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu HMP u škol, zřizovaných 
hlavním městem Prahou, u kterých došlo k 1.9.2021 ke změně v síti škol a 
školských zařízení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021, úpravu celkových nákladů 
investičních akcí u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou, u kterých došlo k 
1.9.2021 ke změně v síti škol a školských zařízení, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

3.  úpravu rozpočtu kapitálových výdajů minulých let dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

4.  zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových 
nákladů investiční akce dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

5.  převod zůstatku finančních fondů k datu 31.8.2021 organizace zanikající, kterou je 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy do 
účetnictví nástupnické organizace, kterou je Akademické gymnázium a Jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, dle přílohy č. 3 
tohoto usnesení 

6.  převod výsledku hospodaření dosaženého k datu 31.8.2021 na nástupnickou 
organizaci, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

7.  mimořádnou účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené hlavním městem 
Prahou, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy 
sestavenou k 31.8.2021, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. až I.3. tohoto usnesení 

Termín: 29.10.2021 

2.  realizovat zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. 
stanovení celkových nákladů investiční akce dle bodu I.4. tohoto usnesení 

Termín: 29.10.2021 

3.  realizovat úpravu celkových nákladů investiční akce dle bodu I.2. tohoto 
usnesení 

Termín: 29.10.2021 

4.  informovat nástupnickou příspěvkovou organizaci Akademické gymnázium a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy o 
rozhodnutí Rady HMP, dle bodu I.5. až I.7. tohoto usnesení 

Termín: 29.10.2021 

5.  zajistit ve spolupráci s odborem UCT MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle 
bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 29.10.2021 

2.  MHMP - UCT MHMP 

1.  zajistit ve spolupráci s odborem ROZ MHMP přeúčtování výdajů minulých let dle 
bodu I.3. tohoto usnesení 

Termín: 29.10.2021 

2.  zajistit přeúčtování vyčerpaných finančních zdrojů aktuálního roku u investiční 
akce 0045299 

Termín: 29.10.2021 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-41934  
Provede: MHMP - ROZ MHMP, MHMP - UCT MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2635 ze dne 25. 10. 2021

v Kč

v tis. Kč v tis. Kč
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 

hlavního města Prahy (Praha 1, Školská 15)
00334227 3232 -1 312 000,0 0,0 -1 312 000,0 -1 312 000,0 -1 312 000,0 -1 312,0 -404 480,0 -404,5 -100 000,0 -100,0

Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, školy hlavního města 

Prahy

70872503 3121 1 312 000,0 0,0 1 312 000,0 1 312 000,0 1 312 000,0 1 312,0 404 480,0 404,5 100 000,0 100,0

CELKEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UZ 00115

granty

NIV 

provozní 

celkem

v tis. Kč

provoz   nájem
provoz vč. 

nájmu

Výuka českého jazyka

UZ 00108Úprava rozpočtu UZ 00091
NIV provozní 

celkemNázev zařízení 2021 IČO §
Provoz 

celkem



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2635 ze dne 25. 10. 2021

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 

se sídlem Školská 15, Praha 1
0045299 Vybudování řídícího jazykového centra 94 0461 -101,40

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, se sídlem 

Štěpánská 614/22, Praha 1

0000000 Vybudování řídícího jazykového centra 94 0461 101,40

C e l k e m 0,00

Úprava rozpočtu běžných a kapitálových výdajů minulých let (SÚ 723)

Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 

se sídlem Školská 15, Praha 1
0045299

Vybudování řídícího jazykového centra (delimitace 

profinancovaných výdajů minulých let)
3232 6121 94 0 -2 630,30 -2 630 300,00

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, se sídlem 

Štěpánská 614/22, Praha 1

0000000
Vybudování řídícího jazykového centra (delimitace 

profinancovaných výdajů minulých let)
3121 6121 94 0 2 630,30 2 630 300,00

Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 

se sídlem Školská 15, Praha 1
0045299

Vybudování řídícího jazykového centra (delimitace 

profinancovaných výdajů minulých let)
3232 6121 610 0 -0,10 -3,27

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, se sídlem 

Štěpánská 614/22, Praha 1

0000000
Vybudování řídícího jazykového centra (delimitace 

profinancovaných výdajů minulých let)
3121 6121 610 0 0,10 3,27

C e l k e m 0,00 0,00

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů 

Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 

se sídlem Školská 15, Praha 1
0045299 Vybudování řídícího jazykového centra 94 0461 0,00

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, se sídlem 

Štěpánská 614/22, Praha 1

0000000 Vybudování řídícího jazykového centra 94 0461 0,00

Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy, 

se sídlem Školská 15, Praha 1
0045299 Vybudování řídícího jazykového centra 610 0461 0,00

Akademické gymnázium a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, se sídlem 

Štěpánská 614/22, Praha 1

0000000 Vybudování řídícího jazykového centra 610 0461 0,00

C e l k e m 0,00

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

          V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

          Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

UZ ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Částka                               

(v Kč)

Číslo akce  Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
UZ ORJOdbor/Organizace

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA POL

Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)

-101,40

101,40

Odbor/Organizace Číslo akce  Název akce
Úprava celkových 

nákladů*/ (v tis. Kč)
UZ ORJ

-0,10

0,10

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

-2 630,30

2 630,30



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 2635 ze dne 25. 10. 2021

Finanční vypořádání k ukončení činnosti Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

ke dni 31.08.2021

IČ: 00334227

Hospodářský výsledek k 31.08.2021

v Kč

leden - srpen 2021 Hlavní činnost (HČ) Doplňková činnost (DČ)

Náklady (bez daně z příjmu) 11 066 047,65 2 230,80

Výnosy 10 251 250,51 45 906,00

Z toho: přijatá dotace 3 230 720,00 0

HV před zdaněním -814 797,14 43 675,20

Daň z příjmů 0,00 0,00

HV po zdanění -814 797,14 43 675,20

Konečný zůstatek fondů k 31.08.2021

v Kč

Fond odměn 9 000,00

FKSP 386 258,55

Rezervní fond 559 920,66

Fond investic 1 726 191,37

Výsledek hospodaření k 31.08.2021 a stavy fondů k tomuto datu se převedou 

na nástupnickou organizaci - Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy



Finanční  vypořádání neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy 

v roce 2021
v Kč

Upr. rozpočet Čerpání Nevyčerpaná

ÚZ Název dotace  k 31. 08. 2021 k 31. 08. 2021 dotace

1. 2. 3. 4. 5.

 Provozní dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

CELKEM

 z toho:     platy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Výuka českého jazyka z rozpočtu hl. m. Prahy

CELKEM

 z toho:     platy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

GRANTY   CELKEM 100 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč

z toho:   a) granty na vzdělávání 100 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč

             b) granty volný čas

             d) granty sport

             e) granty ostatní ………………..

             f) granty ostatní ………………..

00115

00091
3 936 000,00 Kč

Organizace:  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy 

(Praha 1, Školská 15)

1 011 200,00 Kč 606 720,00 Kč 404 480,00 Kč

2 624 000,00 Kč 1 312 000,00 Kč

00108



Příloha č. 4 k usnesení Rady H
M

P č. 2635 ze dne 25. 10. 2021























































Důvodová zpráva 

 

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/90 ze dne 7.6.2021 bylo schváleno sloučení příspěvkové 

organizace Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1. Štěpánská 22 s příspěvkovou 

organizací Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy s účinností od 

1.9.2021. Nástupnickou organizací je příspěvková organizace Akademické gymnázium a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, na kterou přechází veškerý majetek, 

veškerá práva a závazky. Účty zanikající příspěvkové organizace Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky hlavního města Prahy byly zrušeny. 

 

Vzhledem k tomu, že rozpočet HMP, který je určen ke krytí provozních nákladů, byl sestaven pro 

původní, zanikající příspěvkovou organizaci Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního 

města Prahy navrhuje se provést úpravu rozpočtu neinvestičního příspěvku pro nástupnickou 

příspěvkovou organizaci Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

školy hlavního města Prahy, a to dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  Jelikož zanikající příspěvková 

organizace Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy měla přiděleny také 

finanční prostředky na investiční akci „Vybudování řídícího jazykového centra“, je nutné upravit 

rozpočet a výši celkových nákladů u této akce, a to dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. U nástupnické 

organizace Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního 

města Prahy dojde k zavedení nové investiční akce do centrálního číselníku akcí vč. stanovení celkových 

nákladů investiční akce, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 

 

Dle §28 odst. 1) vyhl. č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých 

vybraných účetních jednotek má zřizovatel povinnost schválit mimořádnou účetní závěrku sestavenou 

ke dni ukončení činnosti nejpozději do dvou měsíců ode dne, ke kterému se mimořádná účetní závěrka 

sestavuje. V tomto případě tzn. do 31.10.2021. Mimořádná účetní závěrka je uvedena v příloze č. 4 

tohoto usnesení.  

 

Dle §29 odst. 1) citované vyhl. se schválením účetní závěrky rozumí také schválení výsledku 

hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení. Stavy fondů a výsledek hospodaření k 31.8.2021 

se převedou na nástupnickou organizaci Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení. 

 



Informaci o schválení účetní závěrky předává Magistrát prostřednictvím svých pověřených 

zodpovědných osob do Centrálního systému účetních informací státu v souladu s požadavky technické 

vyhl. č. 383/2009 Sb. 

 

Příloha: 
 

č.1 BARPOZ32 akce 000000 Vybudování řídícího jazykového centra 
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