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Číslo smlouvy: JMK074749/22/OŠ 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Sídlo: 601 82 Brno, Žerotínovo náměstí 449/3 
IČO: 70888337 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 20095-110621/0710 
zastoupený Mgr. Hynkem Nespěšným, vedoucím odboru školství 
(dále jen „krajský úřad“) 
 
a 
 
AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 
Sídlo: 628 00 Brno, Rašelinová 2433/11 
IČO: 44991665 
Bankovní spojení: Equa bank, č. účtu: 1032135887/6100 
zastoupená Mgr. Darjou Chládkovou, jednatelkou 
(dále jen „soukromá škola“ nebo „právnická osoba“) 
 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 162 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ustanoveními § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů 
tuto 
 
 

Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

Čl. I 
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace podle zákona ve školním roce 2022/2023. Dotaci je 
soukromá škola oprávněna použít pouze k financování neinvestičních výdajů souvisejících 
s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním, které doplňují nebo 
podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí, nebo zajišťováním ústavní 
a ochranné výchovy nebo preventivně výchovné péče ve školských zařízeních (dále jen 
„školské služby“) a s běžným provozem školy a školského zařízení s výjimkou nájemného 
v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1. lednu 1997 a reklamy, a u právnických 
osob, které poskytují vzdělávání a školské služby pro děti, žáky nebo studenty s mentálním, 
tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými 
vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem (dále jen „zdravotní postižení“), i s rehabilitací. 
 
 
 

Čl. II 
Smluvní strany konstatují, že podmínky stanovené v § 3 odst. 2 zákona pro poskytnutí dotace 
byly splněny. 
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Čl. III 
Krajský úřad poskytne soukromé škole dotaci způsobem a ve výši určené podle pravidel 
obsažených v zákoně, případně jiných právních předpisech, ze kterých zejména uvádíme: 
a) Dotace se poskytuje na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, 

nejpozději poslední den prvního měsíce prvního, druhého a třetího čtvrtletí a patnáctý den 
druhého měsíce čtvrtého čtvrtletí. Dotace, respektive její zálohy, se poskytuje bankovním 
převodem na účet soukromé školy uvedený v záhlaví této smlouvy. 

b) Dotace právnickým osobám, s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost 
mateřské školy nebo školského zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu 
zřizuje obec nebo svazek obcí, se stanoví procentním podílem z normativu jako ročního 
objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících 
na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve 
škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo 
ministerstvem. Dotace se zvýší o procentní podíl z normativu na zdravotní postižení dětí, 
žáků a studentů stanoveného pro děti, žáky nebo studenty škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem nebo ministerstvem. 

c) Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol nebo školských 
zařízení, které jinak podle zvláštního právního předpisu zřizuje obec nebo svazek obcí, se 
stanoví procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních výdajů, 
mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné 
mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě 
ve školském zařízení zřizovaném obcí. Dotace se zvýší o procentní podíl z normativu na 
zdravotní postižení dětí, žáků a studentů stanoveného pro děti, žáky nebo studenty škol 
a školských zařízení zřizovaných obcí. 

d) Dotace se poskytuje pouze pro děti, žáky nebo studenty ve školách, oborech vzdělání 
a školských službách zapsaných ve školském rejstříku. 

e) Normativy na příslušný kalendářní rok stanoví Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) nejpozději do 31. ledna a zveřejní je ve Věstníku 
ministerstva. 

f) Dotace se poskytuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo 
školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem, uvedeného 
ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu 
dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání 
a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním 
právním předpisem, uvedeného ve školském rejstříku. Do skutečného počtu podle věty 
první se započítávají i cizinci, kterým se podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb. poskytuje 
vzdělávání nebo školské služby za stejných podmínek jako státním občanům České 
republiky. 

g) Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně počtu dětí, žáků, studentů, lůžek, 
stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem ve srovnání 
s počtem, na který se poskytuje dotace, právnická osoba neprodleně tuto skutečnost 
oznámí a hodnověrně prokáže krajskému úřadu. Dotace se upraví od počátku čtvrtletí 
následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku, a tento je vyúčtován podle 
§ 6 odst. 7 zákona. 

h) Soukromá škola je povinna sledovat ve své účetní evidenci přijetí a použití dotace 
odděleně. 

i) Právnická osoba předloží krajskému úřadu vyúčtování poskytnuté dotace podle 
skutečnosti kalendářního roku postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování 
vztahů se státním rozpočtem. 



 

 3 

j) Právnická osoba v souladu s § 3 odst. 2 písm. a) a c) zákona předloží vyúčtování 
poskytnuté dotace a rozbor hospodaření s dotací za uplynulý školní rok postupem a podle 
osnovy stanovené ministerstvem zveřejněné ve Věstníku ministerstva, sešit 6-7/2017. 

k) Právnická osoba, která uplatňuje hospodářský rok podle § 3 odst. 2 a 3 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů má povinnost sestavit 
v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 věty čtvrté zákona o účetnictví mezitímní účetní 
závěrku k 31. prosinci kalendářního roku. 

l) Výše dotace může být v průběhu školního roku, kdy je poskytována, snížena, poskytována 
na kratší období nebo zvýšena v souladu s regulačními opatřeními k čerpání výdajů 
státního rozpočtu, o nichž rozhodla vláda nebo ministr financí, nebo také v případě, že 
právnická osoba nedodrží ustanovení § 6 odst. 7 zákona. 

 
 
 

Čl. IV 
Předpokládaný počet dětí, žáků, stravovaných, účastníků, klientů a procentní podíl 
z normativu pro školní rok 2022/2023 podle druhů škol, oborů vzdělání a forem vzdělávání, 
školských zařízení a poskytovaných školských služeb: 
 
Druh školy: Počet dětí: Procentní podíl z normativu: 

Mateřská škola   17   60 % 

 
Druh školy: Počet žáků: Procentní podíl z normativu: 

Základní škola   46   60 % 

 
Kód oboru 
vzdělání: Název oboru vzdělání: Forma 

vzdělávání: Počet žáků: 

79-01-C/01 Základní škola denní   46 

 
Druh školy: Počet žáků: Procentní podíl z normativu: 

Střední škola 175   60 % 

 
Kód oboru 
vzdělání: Název oboru vzdělání: Forma 

vzdělávání: Počet žáků: 

79-41-K/41 Gymnázium denní   20 

79-41-K/81 Gymnázium denní 155 
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Školské zařízení a poskytované školské služby: 
Počet 
stravovaných: 

Procentní podíl 
z normativu: 

Školní jídelna – výdejna (stravování dětí MŠ)   17   60 % 

Školní jídelna – výdejna (stravování žáků ZŠ)   46   60 % 

Školní jídelna – výdejna (stravování žáků SŠ) 175   50 % 

 

Školské zařízení a poskytované školské služby: Počet 
účastníků: 

Procentní podíl 
z normativu: 

Školní družina   42   60 % 

 

Školské zařízení a poskytované školské služby: Počet klientů: 
Procentní podíl 
z normativu: 

Speciálně pedagogické centrum 224   50 % 

 
 
 

Čl. V 
1. Krajský úřad je oprávněn odstoupit od této Smlouvy o poskytnutí dotace v případě, pokud 

v průběhu školního roku zjistí Česká školní inspekce nebo jiný kontrolní orgán závažné 
nedostatky v činnosti právnické osoby. Smlouva v případě odstoupení od smlouvy zaniká 
od počátku. 

2. Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků dotace a související povinnosti 
(sankce) upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. Z dotčených ustanovení tohoto zákona zdůrazňujeme 
následující. Porušením rozpočtové kázně v územních rozpočtech je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení dotace. Právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je 
povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož jí byly peněžní 
prostředky poskytnuty. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo 
rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za 
každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Při správě odvodů a penále se 
postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Soukromá škola se zavazuje vytvořit podmínky pro kontrolu hospodaření s přidělenou 
dotací oprávněným subjektem. 

 
 
 

Čl. VI 
1. Právnická osoba prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy o poskytnutí dotace poskytla 

pravdivé údaje. 
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
konstatují, že v registru smluv uveřejní smlouvu krajský úřad. 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 
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4. Smluvní strany uzavírají smlouvu podle svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
 
 
 
V Brně dne 07.02.2022    V Brně dne 09.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………  …………………………………………… 

    Mgr. Hynek Nespěšný        Mgr. Darja Chládková 
     Krajský úřad Jihomoravského kraje  AKADEMIA Gymnázium, Základní škola 
            a Mateřská škola, s.r.o. 


