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Žádost o poskytnutí informace týkající se Gymnázia Cheb  
 

Dne 04.09.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požádal  

o poskytnutí následujících informací: 

 

„1. Jaký je počet pedagogických a nepedagogických pracovníků na Gymnáziu Cheb 

2. Jaký je roční objem finančních prostředků určených pro pedagogické pracovníky  

na Gymnáziu Cheb, rozdělených na tarifní platy a další nárokové i nenárokové složky platu od 

1.1.2016 do současné doby 

3. Jaký je roční objem finančních prostředků určených pro nepedagogické pracovníky  

na Gymnáziu Cheb, rozdělených na tarifní platy a další nárokové i nenárokové složky platu od 

1.1.2016 do současné doby“. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme: 

 

Ad 1) V  Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace (dále jen „příspěvková organizace“), byl 

k 30.06.2018 přepočtený počet pedagogických pracovníků 41,695 a nepedagogických pracovníků 

12,328 (průměrný stav za období mezi 01.01. - 30.06.2018). 

 

Ad 2, 3) Objem finančních prostředků přidělených příspěvkové organizaci v letech 2016, 2017 a 2018 

v členění na pedagogy a nepedagogy, nárokové a nenárokové složky platu je uveden v příloze této 

odpovědi na Vaši žádost. 

 

Pro úplnost informace je však třeba uvést, že ze strany Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR nejsou jako závazný ukazatel stanoveny finanční prostředky v rozčlenění na platy 

pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, ale pouze platy celkem. Z návrhu rozpisu rozpočtu 

příspěvková organizace zjistí, kolik prostředků je přiděleno pro pedagogy  

a nepedagogy, má však povinnost dodržet pouze celkový rozpočet. V průběhu roku pak může 

příspěvková organizace obdržet i prostředky z rozvojových programů Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, které jsou adresně určeny pro pedagogy a nepedagogy. Pokud jsou v průběhu roku 

krajským úřadem přidělovány prostředky nad rámec normativního rozpočtu, rozdělení na pedagogy a 

nepedagogy se neprovádí (viz řádek tabulky „bez určení“). 

 

S pozdravem    

 

 

Příloha – objem finančních prostředků v letech 2016-2018 

    

    

    

     


