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Úvod 
 
Zpráva o hospodaření Střední školy, Havířov–Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvkové 
organizace (dále jen SŠ) za rok 2011 je souhrnným materiálem zpracovaným v souladu           
se závaznou osnovou stanovenou zřizovatelem. 
 
Hlavním ekonomickým nástrojem pro hospodaření školy je vyrovnaný rozpočet. Financování 
činnosti SŠ je kombinací dotací ze státního rozpočtu poskytovaných prostřednictvím 
zřizovatele, dotací zřizovatele, dotací obce a  příjmů  z vlastní a doplňkové činnosti. 
 
Příjmy i výdaje školy za uplynulý rok činily řádově 33 mil. Kč, průměrný počet žáků byl 457. 
Na stránce příjmů byla  i  v  roce 2011 objemově nejvýznamnější položkou  dotace na přímé 
náklady na vzdělávání ve výši 23 783,08 tis. Kč, s meziročním indexem poklesu 0,95. Druhou 
nejvýznamnější položkou je příspěvek zřizovatele ve výši 7 965,8 tis. Kč, s indexem nárůstu 
1,03. 
 
Podrobnější rozbor hospodaření školy je obsažen v dalších částech této zprávy. 
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A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné 
informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktu ře, 
složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a 
zaměstnanců) 

 
Název školy:  Střední škola, Havířov–Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace 
 
Sídlo školy:  Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov–Šumbark 
 
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  Ostrava, IČ:  70890692 
 
Právní forma:  příspěvková organizace 
 
IČ:   13644289 
 
DIČ:   CZ13644289  
 
IZO:   107 880 245 
 
Ředitel:   Ing. Josef Říman 
 
Telefon:  553 810 000 nebo 596 884 825-26 
 
Fax:   596 884 827 
 
E-mail:   sout@outech-havirov.cz 
 
Internetové stránky: http://www.outech-havirov.cz 
 
 
Stručné informace o zaměření školy 
 
Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle 
vzdělávacích programů. 
 
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace má  šedesátiletou 
historii. Od svého vzniku v roce 1950 zabezpečuje výchovně vzdělávací činnost v učebních a 
studijních oborech se zaměřením na elektrotechniku a strojírenství.  
  
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: 
 

- poskytuje střední vzdělání s výučním listem, 
- poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
- zabezpečuje stravování žáků a studentů, 
- zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 

 
Vymezení doplňkové činnosti organizace: 
 

1. Svářečské kurzy včetně přezkoušení. 
2. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 

zprostředkování. 
3. Hostinská činnost. 
4. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 
5. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
6. Pronájem majetku. 
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Škola zabezpečovala činnost a plnění úkolů tak, jak jsou vymezené k hlavnímu účelu a 
předmětu činnosti a v doplňkové činnosti organizace dané Zřizovací listinou 
Moravskoslezského kraje. Plnila hlavní účel organizace ve výchově a vzdělávání žáků. 
  
Cílem modernizace, jak teoretické tak praktické výuky, je vytvoření profesionálnějších 
odborných podmínek a tím zabezpečení kvalitnější výuky našich žáků.  
  
Škola má akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona     
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Platnost této 
akreditace je stanovena do 26. 4. 2013.  
 
Organizační struktura 
 
Organizační schéma školy je součástí Organizačního řádu školy. 
 
Škola se člení na: 
a) úsek ředitele, 
b) úsek praktického vyučování, 
c) úsek teoretického vyučování, 
d) úsek provozně ekonomický 
 
V roce 2011 probíhala teoretická výuka ve 30 učebnách, z toho ve 12 odborných (4 elektro 
laboratoře, 1 učebna číslicové techniky, 3 jazykové učebny, 4 učebny pro výpočetní techniku) 
a ve 2 tělocvičnách. Pro zkvalitnění tělesné výchovy se používá posilovna, 2 hřiště                
na odbíjenou, tenisový kurt,  házenkářské  hřiště.  
Škola je dále vybavena knihovnou se studovnou a velkým společenským sálem, který se 
používá pro aktivy zaměstnanců, vyřazování absolventů, třídní schůzky, výuku, školení, 
semináře, pedagogické rady a velké společenské akce. 
 
Praktické vyučování probíhalo celkem ve 22 učebnách a dílnách pro odborný výcvik, z nichž 
je 16 pro výuku elektrooborů a  6 pro strojní obory včetně svařovny a strojovny. Odborný 
výcvik je také zabezpečován na provozních pracovištích u smluvních partnerů, kterých bylo 
v uplynulém roce 65. 
  
K dalšímu vybavení školy patří jídelna s kuchyní, skladové prostory a zázemí pro správu, 
údržbu a úklid.  
 
Místem poskytování vzdělávání byly i učňovské dílny v Havířově,  katastrální území  Dolní 
Suchá, na parcele č. 63/4, 63/7, 63/8 (areál bývalého Dolu Dukla). Výuka zde již více než 10 
let neprobíhala, část prostor jsme pronajímali. Vzhledem k tomu, že škola výhledově dílny 
pro potřebu výuky nepotřebuje, podali jsme  svému zřizovali návrh na prodej a k prodeji 
těchto nemovitostí došlo v prosinci r. 2011. 
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Složení studijních a učebních oborů 
 

 
Kód 

 
Název oboru/ŠVP 

 
Délka přípravy            

a způsob ukončení 
23-51-H/001 Zámečník 3letý s vyučením 

26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud 3letý s vyučením 

26-51-H/003 Elektrikář – silnoproud  3letý s vyučením 

23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 4letý studijní              
s maturitou 
 26-43-L/001 Mechanik elektronik 4letý studijní              
s maturitou 
 26-41-M/002 Elektrotechnika 4letý studijní              
s maturitou 
 26-41-L/506 Provozní elektrotechnika 2letá nástavba 
s maturitou, denní 
studium 23-51-H/01 Strojní mechanik Strojní mechanik 3letý s vyučením 

26-51-H/01 Elektrikář Elektromechanik pro 
slaboproudá zařízení 

3letý s vyučením 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud Elektromechanik pro 
silnoproudá zařízení 

3letý s vyučením 

26-41-M/01 Elektrotechnika Elektrotechnik pro 
informační technologie 

4letý s maturitou 

23-44-L/01 Mechanik               
strojů a zařízení 

Mechanik strojů               
a zařízení 

4letý studijní              
s maturitou 

26-41-L/01 Mechanik 
elektrotechnik 

Mechanik elektronik 4letý studijní              
s maturitou 

 
Od 1. 9. 2011 byla započata výuka dle školních vzdělávacích programů, které se týkají těchto 
učebních a studijních oborů: 
 

 
Kód 

 
Název oboru Délka přípravy            

a způsob ukončení 
26-41-L/52 Provozní 

elektrotechnika 
Elektrotechnik              
pro provoz 

2letá nástavba 
s maturitou, denní 

26-52-H/01 Elektromechanik       
pro zařízení a přístroje 
 

Mechanik digitální 
techniky 

3letý s vyučením 

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud Elektrikář - důlní provozy 3letý s vyučením 

23-51-H/01 Strojní mechanik Zámečník - důlní provozy 3letý s vyučením 
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Údaje o počtech žáků a zaměstnanců 
 
Ve  školním  roce   2010/2011  poskytovala naše škola  úplné   střední   vzdělání   nebo  
střední  odborné vzdělání   458 žákům  v  6  tříletých učebních  oborech, v 6 čtyřletých  
studijních  oborech a v 1  dvouletém denním nástavbovém oboru. Tato výchovně vzdělávací 
činnost byla zabezpečována ve 21 třídách teoretického vyučování a ve 36 učebně výrobních 
skupinách praktického vyučování. Ve školním roce 2010/2011 úspěšně ukončilo studium 
závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou  celkem  104  absolventů.   Pro  absolventy  
elektrooborů  jsme  zabezpečili  školení  z vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice - § 5. Tuto zkoušku úspěšně vykonalo 35 absolventů z 39 žáků. Rovněž 
jsme zabezpečili pro naše žáky strojních oborů základní kurz svařování elektrickým obloukem 
v ochranné atmosféře, který úspěšně absolvovalo 26 žáků, 23 žáků absolvovalo úspěšně i kurz 
řezání kyslíkem. Kurzy byly zajištěny ve vlastní svářečské škole.  
V tomto školním roce byla výuka zajištěna 45 pedagogickými pracovníky a                           
25 nepedagogickými pracovníky, z toho 5 pracovníky školní jídelny. 

 
K   1. 9. 2011    pro  školní   rok  2011/2012   nastoupilo   do   1.  ročníků   161   žáků.  
Dochází k vyrovnání meziročních výkonů v celkových počtech žáků v příslušných školních 
rocích  2010/2011 a 2011/2012. Žáci se připravují v  9 učebních tříletých oborech,                   
6 čtyřletých studijních oborech, ve 2 oborech nástavbového dvouletého denního studia. 
Žákům poskytujeme teoretické vyučování ve 21 třídách a ve 41 učebně výrobních skupinách 
praktického vyučování v rámci odborného výcviku.  
V tomto školním roce je výuka zabezpečena 45 pedagogickými pracovníky                             
a 24 nepedagogickými pracovníky, z toho 5 pracovníky školní jídelny.  
 
V roce   2011   činil   průměrný   počet   žáků    457.   Index, ve  srovnání  počtu žáků            
ve školním roce 2010/2011 oproti školnímu roku 2011/2012, činí 0,99, což svědčí                   
o vyrovnání meziročních výkonů v počtech žáků.  
 
Výuka byla zabezpečena průměrným přepočteným počtem pedagogických pracovníků 
44,716, z toho ze státního rozpočtu 44,043 a  22,237 nepedagogickými pracovníky, z toho      
ze státního rozpočtu 22,229. V přepočetném počtu nepedagogických pracovníků je zahrnuto 
4,845 zaměstnanců školní jídelny.  
 
Počet   žáků    na  1  přepočteného  pedagogického  zaměstnance  činil   10,23  a   počet   žáků  
na  1  přepočteného  nepedagogického zaměstnance  činil  20,56. 
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Skupina obor ů počet žáků %
3-leté elektroobory 106 23,2
4-leté elektroobory 232 50,9
3-leté strojní obory 59 12,9
4-leté strojní obory 26 5,7
nástavbové obory 33 7,2
počet celkem 456 100,0

Dislokace bydlišt ě počet žáků %
Havířov 273 59,9

okolí Havířova 46 10,1

Český Těšín 22 4,8

Orlová 62 13,6

Třinecko a Jablunkovsko 36 7,9

Karviná, Ostrava, Bohumín 16 3,5

vzdálené okresy 1 0,2

počet celkem 456 100,0

Celk ová  st r u k tu r a  ž á k ů  k  30 .9 .  2011 d le m ísta  byd l išt ě

Celk ová  ob or ová  st r u k t u r a  ž á k ů  k  30 . 9 . 2011

12,9%

5,7% 7,2%

50,9%

23,2%

3-leté elektroobory

4-leté elektroobory

3-leté strojní obory

4-leté strojní obory

nástavbové obory

3,5%
7,9%

13,6%

4,8%

10 ,1%

0,2%

59,9%

Havířov

okolí Havířova

Český Těšín

Orlová

Třinecko a
Jablunkovsko

Karviná, Ostrava,
Bohumín

vzdálené okresy

Horní Suchá,Těrlicko, 
Stonava, Petřvald, 
Rychvald,Šenov, 
Albrechtice, Hor. 
Bludovice
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B)  Rozbor hospodaření – (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) 
 a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 

 
1. Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního 
rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, 
v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití 
 
Rozpis  závazných ukazatelů 
 
V roce 2011 byl naší škole stanoven tento rozpis závazných ukazatelů: 
                     v  Kč 
 

ORJ
§ 3122                

Střední odborné 
školy

§ 3123 Střední 
odborná učiliště a 

učiliště

§ 3142 Ostatní 
školní stravování

Organizace 
celkem

Časová 
použitelnost

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání - kraje 3 996 000,00 18 217 000,00 888 000,00 23 101 000,00
prostředky na platy pedagog 2 530 000,00 11 010 000,00 0,00 13 540 000,00
prostředky na platy nepedagog 401 000,00 2 279 000,00 651 000,00 3 331 000,00
ostatní osobní náklady pedagog 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00
ostatní osobní náklady nepedagog 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00
zákonné odvody 997 000,00 4 546 000,00 221 000,00 5 764 000,00
FKSP 29 000,00 133 000,00 7 000,00 169 000,00
přímý ONIV - náhrady 12 000,00 54 000,00 3 000,00 69 000,00
přímý ONIV - přímý 27 000,00 112 000,00 6 000,00 145 000,00

ÚZ 33027 Posílení platové úrovně pedagog. pracovníků s VŠ vzděláním 0,00 672 000,00 0,00 672 000,00
prostředky na platy 498 000,00 498 000,00
zákonné odvody + FKSP 174 000,00 174 000,00

ÚZ 33032
Rozvojový program MŠMT "Částečná kompenzace výdajů 
vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky" - 
ONIV

10 080,00 0,00 0,00 10 080,00

4 006 080,00 18 889 000,00 888 000,00 23 783 080,00

ÚZ 0 Provozní náklady 272 000,00 6 095 000,00 556 000,00 6 923 000,00
ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT 50 000,00 50 000,00

ÚZ 0
Provozní náklady - odměny a zák. odvody za práce spojené s 
přípravou a realizací projektu zateplení

35 000,00 35 000,00

ÚZ 0 Provozní náklady - prostředky na přijímací zkoušky 3 200,00 3 200,00

ÚZ 0 Provozní náklady - prostředky na maturity 12 600,00 12 600,00

ÚZ 131
Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na 
podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem 
práce (Elektrikář, Elektrikář - silnoproud)

244 000,00 244 000,00

ÚZ 205
Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku"

698 000,00 698 000,00

287 800,00 7 122 000,00 556 000,00 7 965 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Příspěvek na provoz celkem 4 293 880,00 26 011 000,00 1 444 000,00 31 748 880,00

ORJ
§ 3122                

Střední odborné 
školy

§ 3123 Střední 
odborná učiliště a 

učiliště

§ 3142 Ostatní 
školní stravování

Organizace 
celkem

Časová 
použitelnost

ÚZ 00000252 TDS projektu "Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově" 10 000 10 000,00

ÚZ 54100253
Stavební úpravy projektu "Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v 
Havířově"

4 400 4 400,00

ÚZ 54100254
Stavební úpravy projektu "Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v 
Havířově"

2 200 2 200,00

ÚZ 54500255
Stavební úpravy projektu "Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v 
Havířově"

37 400 37 400,00

13 ÚZ 206 na akci: Chladírenská technologie v provozu školní jídelny" 131 000 131 000,00 31.12.2011
0,00 54 000,00 131 000,00 185 000,00

31.12.2011

31.12.2011

31.12.2011

Závazný ukazatel -  Příspěvek na provoz

Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM

v tom: 

v tom: 

13

13
        1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.)

Projekty neinvestiční - CELKEM

Závazný ukazatel - účelová investiční dotace do investičního 
fondu

         3. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.)

31.12.2011

 Příspěvky a dotace - MŠMT - CELKEM

13

         2. Příspěvky a dotace od zřizovatele

13

14

Účelová investiční dotace do investičního fondu - CELKEM  
 

Skutečné čerpání příspěvku na provoz   31 748 880,00 Kč 
 z toho:  

� ze státního rozpočtu     23 783 080,00 Kč 
� od zřizovatele       7 965 800,00 Kč 

 
Účelové investiční dotace do investičního fondu 
Závazný ukazatel           185 000,00 Kč 
Čerpáno                      178 349,00 Kč 
Vráceno na účet zřizovatele                                     6 651,00 Kč   
 
Na projekt „Zateplení SŠ na Sýkorově ulici v Havířově“ byly použity prostředky ve výši 
54 000,- Kč. Na chladírenskou technologii v provozu školní jídelny jsme obdrželi příspěvek 
ve výši 131 000,- Kč., čerpali jsme 124 349,- Kč, zbývající částku ve výši 6 651,- Kč jsme 
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vrátili na účet zřizovatele dne 24. 1. 2012. Vrácená částka je částkou uplatněné daně z přidané 
hodnoty. 
Naše organizace se v roce 2011 těmito závaznými ukazateli při svém  hospodaření řídila. 
 
Výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých 
poskytovatelů a účelu použití 
 
Dotace poskytnuta obcí     45 840,00 Kč  
 
1. Statutární město Havířov poskytlo v roce 2011 naší škole dotaci, která byla určena            
na odměny vedoucím mimosportovních a sportovních kroužků, a to v celkové výši  37 840,00 
Kč. Z toho za vedení sportovních kroužků (basketbal, sportovní hry, posilovací cvičení, 
sálová kopaná)  byla  vyplacena  odměna  za 320 hodin ve výši 25 600,00 Kč,  za  vedení 
mimosportovních kroužků (aplikovaná matematika, matematika pro každého, kroužek 
německého jazyka, matematika v technické praxi, statistika a pravděpodobnost, vytvoř si svůj 
počítač) za 153 hodin ve výši 12 240,00  Kč. 
 
2. Z rozpočtu města Havířova byla poskytnuta rovněž dotace ve výši 8 000,00 Kč,                 
na  částečnou úhradu nákladů v souvislosti s pořádáním turnajů v rámci celoroční soutěže 
„Havířovská liga středních škol“. Na turnaj ve stolním tenise byla poskytnuta částka ve výši 
4 000,00 Kč, z toho na náklady pro rozhodčí 1 500,00 Kč a náklady na ceny a občerstvení 
2 500,00 Kč.  Na odbíjenou smíšených družstev byla poskytnuta částka ve výši 4 000,00 Kč, 
z toho 1 500,00 Kč na náklady na rozhodčí a 2 500,00 Kč na náklady na ceny a občerstvení.  
 

Rekapitulace poskytnutých a vyčerpaných neinvestičních dotací 
 

Dotace od zřizovatele 31 748 880,00 Kč 99,86 % 
Dotace od obce       45 840,00 Kč 0,14 % 
Dotace celkem 31 794 720,00 Kč 100 % 

 
Základním zdrojem financování vzdělávací činnosti naší školy je dotace MŠMT poskytnutá 
prostřednictvím zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, a prostředky na provoz poskytnuté  
zřizovatelem. 
 
V hlavní činnosti z celkových výnosů v r. 2011 činí čerpané dotace 96,19 %, vlastní zdroje 
3,81 %. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled výnos ů v hlavní činnosti ( v tis. K č)
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2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle 
jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich 
čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, 
skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné 
výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. 
 
V roce 2011 naše škola obdržela ze státního rozpočtu tyto prostředky: 
 

Účelový
znak

Ukazatel
Poskytnuto

k 31.12.2011     

Vráceno v 
průběhu roku 
zpět na účet 

poskytovatele 
(informativní)

Skutečně
použito 

k 31.12.2011

Vratka dotace při 
finančním vypořádání

a b 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3

Neinvestiční dotace celkem 23 783 080,00 0,00 23 783 080,00 0,00
v tom:

33353 Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) 23 101 000,00 0,00 23 101 000,00 0,00
     z toho:
         a) platy pedagogických zaměstnanců 13 540 000,00 13 540 000,00 0,00
         b) platy nepedagogických zaměstnanců 3 331 000,00 3 331 000,00 0,00
         c) OON pedagogických zaměstnanců 13 000,00 13 000,00 0,00
         d) OON nepedagogických zaměstnanců 70 000,00 70 000,00 0,00
         e) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) 6 147 000,00 6 147 000,00 0,00
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 672 000,00 0,00 672 000,00 0,00
     z toho:
         a) platy 498 000,00 498 000,00 0,00
         b) pojistné + FKSP 174 000,00 174 000,00 0,00

33032 Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části 
maturitní zkoušky 10 080,00 10 080,00 0,00

33027

 
 
 
Účelový znak (UZ) 33 353 – přímé náklady 
 
Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV) celkem  23 783 080,00   Kč 
 
Čerpání: 
Prostředky na platy       16 954 000,00 Kč 
- z toho: platy pedagogických zaměstnanců    13 540 000,00 Kč 
       platy nepedagogických zaměstnanců     3 331 000,00 Kč 
    ostatní osobní náklady pedagogů            13 000,00 Kč 
    ostatní osobní náklady nepedagogové          70 000,00 Kč 
Zákonné odvody                    5 841 127,00 Kč 
Ostatní sociální náklady (FKSP)          169 490,00 Kč  
ONIV náhrady                          78 039,00 Kč 
ONIV p římý               40 424,00 Kč 
- z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby         17 471,00 Kč  
              - další vzdělávání pedagogických pracovníků                    20 140,00 Kč  
    - maturitní zkoušky – odměna předsedům MZ         10 983,00 Kč  
    - osobní ochranné pomůcky             9 749,00 Kč  
         
Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel, stanovené ukazatele  
byly dodrženy.  
 
Účelový znak (UZ) 33027 – posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ 
vzděláním  
 
Dotace:            672 000,00 Kč 
Čerpání:  
 - prostředky na platy          498 000,00 Kč 
 - zákonné odvody          174 000,00 Kč 



 12

 
Tyto finanční prostředky byly účelově určeny na posílení platové úrovně pedagogických 
pracovníků v  souvislosti s vydáním nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,   
ve znění pozdějších předpisů. 
 
Průměrné posílení platové úrovně pedagogických pracovníků činí 11 307,- Kč za rok,           
za měsíc pak toto posílení činí 942,- Kč. 
 
Účelový znak (UZ) 33032 – Rozvojový program MŠMT „Částečná kompenzace výdajů 
vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“ 
 
Dotace      10 080,00 Kč 
Čerpáno     10 080,00 Kč 
- z toho: odměny            9 247,00 Kč 
              odvod ZP            833,00 Kč 
 
Tyto prostředky byly použity na výplatu odměn předsedů maturitních komisí a hodnotitelů 
poskytovaných na základě nepojmenované smlouvy a na odvod zdravotního pojištění. 
 
 
Analýza ročních skutečností ovlivňujících jednotkový výkon  v letech 2008–2011 
 
Jednotkou výkonu se rozumí 1 žák. Přepočtený počet jednotek za rok 2011 činí 457. 
Průměrný počet žáků – jednotek za rok 2010 činil 489. Tento pokles je způsoben populačním 
vývojem a má dopad na hospodaření školy.  
 
 2008  

(jen UZ 
33353) 

2008 
(UZ 33353 a 

33005)  

2009 
(jen UZ 
33353 )  

2009 
(UZ 33353 a 
všechny RP) 

2010 
(jen UZ 
33353) 

2011 
(jen ÚZ 
33353 a 
33027) 

Průměrný počet 
žáků 

600 600 549 549 489 
 

457 

Přímé náklady na 
vzdělávání 
 Z toho: 

45 648,00 Kč 45 943,00 Kč 45 843,00 Kč 48 714,00 Kč 
 

51 025,00 Kč 52 042,00 Kč 

- mzdové náklady 32 992,00 Kč 33 207,00 Kč 33 262,00 Kč 35 373,00 Kč 37 162,00 Kč 38 188,00 Kč 
- zákonné odvody 12 181,00 Kč 12 261,00 Kč 11 545,00 Kč 12 297,00 Kč 

 
13 367,00 Kč 13 531,00 Kč 

- ONIV    476,00 Kč    476,00 Kč 1 036,00 Kč 1 036,00 Kč     496,00 Kč 259,00 Kč 
Provozní náklady 
z prostředků 
zřizovatele 

12 058,00 Kč 12 058,00 Kč 14 166,00 Kč 14 166,00 Kč 15 810,00 Kč 17 431,00 Kč 
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*) Od roku 2005 včetně pracovníků školní jídelny, kterou provozujeme od 1. 1. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

659,67 600,67 549,33 488,67 457,33

10,67 0,00 0,00 0,00 0,00

663,93 600,67 549,33 488,67 457,33

62,35 55,04 49,89 46,27 44,72

28,84 27,75 23,94 23,71 22,24

10,65 10,91 11,01 10,56 10,23

23,02 21,65 22,95 20,61 20,56

Počet žáků na 1 ped. prac.

Počet žáků na 1 neped. prac.

   Analýza pr ůměrného po čtu žáků na jednoho zam ěstnance SŠ v letech 2007-2011

Rok

Počet žáků denního studia

Počet žáků studia při zam.

Přepočtený počet žáků

Počet ped. pracovníků

Počet neped. pracovníků

10,65

23,02

10,91

21,65

11,01

22,95

10,56

20,61

10,23

20,56

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Počet žáků na 1 ped. prac. 10,65 10,91 11,01 10,56 10,23

Počet žáků na 1 neped. prac. 23,02 21,65 22,95 20,61 20,56

Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011
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3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 
 
Mzdové náklady: 
 
V roce 2011 činily mzdové náklady   17 997 909,00 Kč, 
 z toho: 

� v hlavní činnosti    17 992 249,00 Kč,  
� v doplňkové činnosti             5 660,00 Kč. 

  
V hlavní  činnosti  kromě  zdrojů  poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši                  
17 452 000,00 Kč (97 %), byly použity vlastní zdroje získané vlastní činností 2 530,00 Kč 
(0,01 %), vlastní zdroje – fond odměn 274 206,00 Kč (1,52 %), projekt TIME 8 947,00 Kč 
(0,05 %), dotace obce na odměny vedoucím sportovních a mimosportovních  kroužků 
v celkové částce 37 840,00 Kč (0,21 %). 
Dále z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje: finanční prostředky na podporu 
málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce ve výši 180 741,00 Kč ( 1,01 %), 
z provozních nákladů  7 627,00 Kč (0,04 %), z provozních nákladů - odměny za práce spojené 
s přípravou a realizací projektu zateplení  25 926,00 Kč (0,15 %),  z provozních nákladů - 
prostředky na přijímací zkoušky  2 432,00 Kč (0,01 %). 
 
 

      

Mzdové náklady
Hlavní      
činnost

Doplňková 
činnost Celkem

Přímé náklady ÚZ 33353      16 954 000         16 954 000    
ÚZ 33027 *)           498 000              498 000    
ÚZ 131 *)           180 741              180 741    
ÚZ 0 - Provozní náklady               7 627                  7 627    
ÚZ 0 - Projekt zateplení             25 926                25 926    
ÚZ 0 - Prostř.na přijímací zkoušky               2 432                  2 432    
Vlastní zdroje               2 530                  5 660                  8 190    
Vlastní zdroje-fond odměn           274 206              274 206    
Projekt TIME               8 947                  8 947    
Dotace obce             37 840                37 840    
C e l k e m      17 992 249                  5 660         17 997 909     

 
 

         *)   ÚZ 33027- PnP – posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ 
                       vzděláním 

                           ÚZ 131- finanční prostředky zřizovatele na podporu málopočetných tříd 
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Mzdové prostředky ze státního rozpočtu  

Celkem:         17 452 000,00 Kč 

v tom: 
       - prostředky na platy  pedagog. (ÚZ 33353)    13 540 000,00 Kč 
       - prostředky na platy nepedagog. (ÚZ 33353)      3 331 000,00 Kč 
       - OPPP pedagog. (ÚZ 33353)             13 000,00 Kč 
       - OPPP nepedagog. (ÚZ 33353)              70 000,00 Kč 
       - prostředky na platy na posílení platové úrovně pedagog. pracovníků 
         s VŠ vzděláním (ÚZ 33027)            498 000,00 Kč 
 
 
Počet zaměstnanců: 
 
Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 činil 66,953, z toho ze státního rozpočtu 66,272     
zaměstnanců, z ostatních zdrojů 0,673 a z doplňkové činnosti 0,008 zaměstnance. 
 

Kategorie zam ěstnanc ů SOU SOŠ ŠJ
vlastní        
zdroje

dopl ňková 
činnost celkem

Pedagogičtí 34,978 9,065 0 0,673 0 44,716
Nepedagogičtí 13,755 3,629 4,845 0 0,008 22,237
Součet 48,733 12,694 4,845 0,673 0,008 66,953
Celkem 66,95366,272 0,681

 

Porovnání normativního rozpisu limitu po čtu zam ěstnanc ů s dosaženou skute čností 

 

                            Limit           Skutečnost      Rozdíl 
           2011                  2011                        2011 

Celkem počet zaměstnanců         67,00                          66,272            -  0,728 

Stanovený celkový limit počtu zaměstnanců byl v roce 2011  podkročen o 0,728 zaměstnance. 
 
 
Průměrný plat 
 

Přehled průměrných měsíčních platů za rok 2011 
bez ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) 

 

Průměrný měsíční plat 
Průměrný měsíční plat  

celkem  
(ze SR a ost.zdrojů) 

Průměrný měsíční plat  
 ze státního rozpočtu  

celkem 
(ÚZ 33353 + ÚZ 33027) 

Průměrný měsíční plat  
ze státního rozpočtu  

(jen ÚZ 33353) 

Celkem zaměstnanci  SŠ 22 238,00 Kč 21 841,00 Kč 21 214,00 Kč 

Pedagogové 

ppppepedapedapedagogických 

26 534,00 Kč 26 561,00 Kč 25 619,00 Kč 

Nepedagogové 13 600,00 Kč 12 487,00 Kč 12 487,00 Kč 
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Analýza průměrných měsíčních platů  dle kategorií zaměstnanců 
v letech 2010-2011 (ze SR a ostatních zdrojů) 

bez OPPP 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analýza průměrných měsíčních platů  dle kategorií zaměstnanců 

v letech 2010-2011 (ze státního rozpočtu) 
bez OPPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Komentář: 
     Výpočet průměrných měsíčních platů jen ze státního rozpočtu vychází z výkazu P1-04  
     a nezahrnuje zapojení ostatních zdrojů financování mzdových nákladů. 

    

    

    

Zaměstnanci podle kategorií 
Rok Meziroční rozdíl 

2010 2011 v Kč v % 

Pedagogové: 25 568 26 534   966 3,78 

z toho:     

- učitelé 26 988 28 233 1 245 4,61 

- učitelé odborného výcviku 22 704 22 806   102 0,45 

     

Nepedagogové: 14 198 13 600      - 598    - 4,21 

z toho:     

 - dělníci 10 479   9 943 - 536    - 5,11 

 - THP 20 049 18 789   - 1 260    - 6,28 

 - školní jídelna 12 879 11 513   - 1 366    -10,60 

Průměrný plat zaměstnance 21 716 22 238   522 2,40 

Zaměstnanci podle kategorií 
Rok Meziroční rozdíl 

2010 2011 v Kč v % 

Pedagogové: 25 531 26 561 1 030 4,03 

z toho:     

- učitelé 26 891 28 206 1 315 4,89 

- učitelé odborného výcviku 22 729 22 771    42 0,18 

     

Nepedagogové: 14 112 12 487    - 1 625    - 11,52   

z toho:     

 - dělníci 10 457   9 364    - 1 093    - 10,45 

 - THP 19 840 17 035    - 2 805    - 14,14 

 - školní jídelna 12 848 10 502    - 2 346    - 18,26 

Průměrný plat zaměstnance 21 645 21 841    196 0,91 
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Analýza platových tarifů a nenárokových složek platu v roce  2010 a 2011 
    

    

     

Rok 2010 2011 

Platový tarif 11 971 771 11 915 555 

Osobní příplatek 1 104 715 936 535 

Mimořádné odměny 562 900 375 800 

Nenároková složka celkem (os. 
přípl.+mimoř. odměny) 

1 667 615 1 312 335 

% osobního příplatku z plat. tarifu 9,23 7,86 

% nenárokové složky z plat. tarifu 13,93 11,01 
Čerpání nenárokové složky platu  

v poměru osobní příplatky  
vůči mimořádným odměnám 

66,25 % : 33,75 % 71,36 % : 28,64 % 
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4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění 
dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši 
nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání. 
 
Finanční vypořádání  účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
v roce 2011 
 
Účelový 
znak 

Ukazatel Poskytnuto 
v roce 2011 

Použito 
v roce 2011 

K vrácení 
za rok 2011 

0 
Provozní náklady 

 
6 923 000,00 6 923 000,00 0 

0 
Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT 

 
50 000,00 50 000,00 0 

0 
Provozní náklady – odměny a zákonné odvody za 

práce spojené s přípravou a realizací projektu 
zateplení 

35 000,00 35 000,00 0 

0 
Prostředky na přijímací zkoušky 

 
3 200,00 3 200,00 0 

0 
Prostředky na maturity 

 
12 600,00 12 600,00 0 

131 
Podpora málopočetných tříd s obory požadovanými 

trhem práce (Elektrikář-silnoproud) 
244 000,00 244 000,00 0 

205 
Účelově určeno na „krytí odpisů dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku“ 
698 000,00 698 000,00 

 
0 
 

 
Celkem 

 
7 965 800,00 7 965 800,00 0 

 
Účelový znak 0 
 
Provozní prostředky ve výši 6 923 000,00 Kč byly použity na provoz školy. 
 
Provozní prostředky na zajištění přístupu k ICT ve výši 50 000,00 Kč byly použity               
na financování internetu. 
 
Prostředky na přijímací zkoušky byly určeny na částečné pokrytí nákladů na odměny 
pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek zajištěných 
Moravskoslezským krajem pro 1. kolo přijímacího řízení, a to na opravách písemných testů.  
Z jazyka českého a matematiky bylo opraveno 38 písemných testů. Na odměnách bylo 
vyplaceno celkem 2 432,00 Kč, odvody činily 851,00 Kč. Celkem náklady na opravy 
písemných testů činily 3 283,00 Kč. Tyto náklady byly financovány z tohoto mimořádného 
poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 200,00 Kč, zbývajících 83,00 Kč bylo financováno 
z běžného příspěvku na provoz (také z UZ 0). 
 
Prostředky na maturity ve výši 12 600,00 Kč byly určeny na částečné pokrytí zvýšených 
nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou a konáním maturitních zkoušek v roce 2011. Tato 
částka byla čerpána na nákup spotřebního materiálu. 
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UZ  131 -  Podpora málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce  
 
 - prostředky na platy                      180 741,00 Kč 
 - zákonné odvody                  61 451,59 Kč 
            - příděl do FKSP         1 807,41 Kč 
 
Finanční prostředky v celkové výši 244 000,00 Kč byly použity na dofinancování prostředků 
na platy včetně zákonných odvodů pedagogických pracovníků oborů na podporu 
málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce -  elektrikář-silnoproud.  
 
UZ 205 – Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 
Náklady na odpisy dlouhodobého majetku činily 737 005,00 Kč. Odpisy ve výši 698 000,00 
Kč byly financovány z účelově poskytnuté částky, zbývající částka ve výši 39 005,00 Kč byla 
hrazena z příspěvku na provoz (UZ 0). 
 
V     roce     2011     nedošlo    k odchylkám     skutečného     čerpání    finančních  prostředků  
od rozpočtovaných ukazatelů. 
 
Všechny prostředky byly vyčerpány v souladu s účelem, na který byly poskytnuté. 
 

 
5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje 
jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č.1) 
 
Výnosy z vlastních zdrojů v hlavní činnosti v roce 2011 činily     1 260 177,64 Kč 
v tom: 
- prodej služeb ( produktivní práce žáků, duplikáty, tržby 
   za stravování žáků a zaměstnanců)           831 939,00 Kč  
- aktivace materiálu a zboží         12 083,00 Kč             
- aktivace dlouhodobého hmotného majetku             29 788,00 Kč 
- výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku     22 960,00 Kč 
- čerpání fondů        290 342,00 Kč 
- ostatní výnosy z činnosti (náhrada za škody, šrot, přečerpaná 
   strava, výnos za použitý olej)        48 218,28 Kč 
- úroky  z bankovních účtů         24 847,36 Kč 
 
Ve vlastních zdrojích školy se vyskytují příjmy, které se opakují, a to jak příjmy                     
z produktivity práce žáků, tak příjmy za odebranou stravu žáků a zaměstnanců, úroky 
z běžného účtu, aktivace materiálu, aktivace služeb, výnosy ze šrotu apod.   
V roce 2011 došlo k prodeji hmotného majetku, který byl umístěn v učňovských  dílnách        
v Havířově Dolní Suché (bývalý Důl Dukla). Jednalo se o majetek, který nebyl používán, byl 
zastaralý, opotřebovaný, prodejní cena byla stanovena jako cena za šrot. Při prodeji škola 
postupovala v souladu se zásadami kraje. 
V zúčtování fondu jsou promítnuty čerpané dary pro žáky ve výši 16 136,00 Kč a čerpání 
fondu odměn ve výši 274 206,00 Kč, z toho překročení limitu prostředků na platy 
nepedagogických zaměstnanců 233 544,00 Kč a na odměny 40 662,00 Kč.  
Ostatní výnosy – náhrada za ztráty a škody 5 528,28 Kč, ostatní výnosy z projektu TIME 
12 116,00 Kč, výnosy za šrot 19 414,00 Kč, přečerpaná strava 10 960,00 Kč. 
 
Výnosy roku 2011 se jeví v porovnání s rokem 2010 celkem vyvážené, index činí 0,98.  
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6. Náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které 
se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, 
opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje 
jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 
 
Za rok 2011 vykázala škola celkové náklady ve výši   33 557 939,86 Kč 
z toho: 

� v hlavní činnosti     33 054 897,64 Kč 
� v doplňkové činnosti          503 042,22 Kč 

 
Z celkových nákladů činí náklady hlavní činnosti 98,50 %, v doplňkové činnosti 1,50 %.     
 
Největší nákladovou položkou v hlavní činnosti jsou osobní náklady, které činí 73,76 % 
z celkových nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti 
předchozímu roku, kdy tyto činily 73,66 %, snížil o 0,10 %. 
Přímé náklady činily 23 783,08 tis. Kč, což představuje 71,95 % celkových nákladů v hlavní 
činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu roku 2010, kdy 
tyto činily 73,46 %, snížil o 1,51 %.  
 
Další významnou položku tvoří náklady na spotřebu energie, které se na nákladech  hlavní 
činnosti  podílejí  8,30 %, v  roce 2010 činil podíl energie 8,45 % na celkových nákladech.  
Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti roku 2010 snížil o 0,15 %. 
 
Další významnou nákladovou položkou je spotřeba materiálu, která činí 9,27 % z celkových 
nákladů hlavní činnosti. Podíl těchto nákladů na nákladech celkem se oproti předchozímu 
roku 2010, kdy tyto činily 8,17%, zvýšily o 1,1%. 
 
Opravy v roce 2011 činí 2,29 % z celkových nákladů hlavní činnosti, v roce 2010 činil podíl 
oprav 3,82 % na celkových nákladech hlavní činnosti. V hodnoceném roce 2011 došlo           
ke snížení o 1,53%. 
 
Služby se v roce 2011 podílely na celkových nákladech hlavní činnosti 3,08 %, v roce 2010 to 
bylo 2,80 %. Ve službách je účtováno i o nákladech na další vzdělávání pedagogických 
zaměstnanců (DVPP). Celkové náklady na DVPP a ostatní školení jsou  69 354,90 Kč, z toho 
financováno z přímých nákladů na vzdělávání 20 140,00 Kč (kurz „instruktor snowboardingu, 
v rámci celoživotního vzdělávání – kurz finanční gramotnosti, studium školského 
managementu, koordinátora ICT) , z provozních prostředků 49 214,90 Kč (studium jazyka 
anglického, periodické přezkoušení svářečů, školení svářečského dozoru, školení                   
se zaměřením na šikanu a kyberšikanu, perspektivu elektroniky, školení lešenářů a ostatní 
odborné semináře). Částka na školení a vzdělávání se na celkových nákladech za služby 
podílí 6,81%. 
 
Podíl ostatních nákladů na celkových nákladech v hlavní činnosti je: 
Cestovné  0,45% 
Odpisy   2,23% 
Ostatní náklady 0,62% 
 
Stejně jako u výnosů, jsou i náklady roku 2011 v porovnání s rokem 2010 vyvážené, index je 
0,97. 
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7. Doplňková činnost – okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, 
rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro 
organizaci včetně možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 
 
Okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu je uveden v části A) této zprávy. 
V rámci vymezené doplňkové činnosti ve zřizovací listině se na příjmech školy podílely 
činnosti související se svářečským kurzem – projekt UNIV 2 kraje „Obloukové svařování 
v aktivním plynu“, přezkoušením svářečů, hostinské činnosti a pronájmem majetku. 
 
Náklady:      503 042,22 Kč 
z toho: 

� Spotřeba materiálu     37 185,72 Kč 
� Spotřeba energie   445 892,50 Kč 
� Náklady na reprezentaci                    287,00 Kč 
� Ostatní služby       12 036,00 Kč 
� Mzdové náklady        5 660,00 Kč 
� Zákonné sociální pojištění       1 924,40 Kč 
� Zákonné sociální náklady (FKSP)           56,60 Kč 

 
Výnosy      897 902,69 Kč 
Z toho: 

� Výnosy z prodeje služeb    35 517,90 Kč 
� Výnosy z pronájmu   862 384,79 Kč 

 
Hospodářský výsledek    394 860,47 Kč 

 

Přehled náklad ů v hlavní činnosti ( v tis. K č)
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Analýza nákladů a výnosů dle jednotlivých činností 
 

 

Název položky

Projekt UNIV 2 
kraje "Obloukové 

svařování v 
aktivním plynu"

přezkoušení 
svářečů

hostinská 
činnosti pronájmy Celkem

501 Spotřeba materiálu 28 921,79     8 263,93       37 185,72     
502 Energie 11,80            445 880,70   445 892,50   
513 Náklady na reprezentaci 287,00          287,00          
518 Služby 7 955,00       3 601,00       480,00          12 036,00     
521 Mzdové náklady 5 660,00       5 660,00       
524 Zákonné sociální pojištění 1 924,40       1 924,40       
527 Zákonné sociální náklady 56,60            56,60            
Náklady celkem 36 876,79     -                 19 517,73     446 647,70   503 042,22   
602 Výnosy z prodeje služeb 7 000,00       9 000,00       19 517,90     35 517,90     
603 Výnosy z pronájmu 19 425,00     842 959,79   862 384,79   
Výnosy celkem 26 425,00     9 000,00       19 517,90     842 959,79   897 902,69   
Hospodá řský výsledek 10 451,79 -    9 000,00       0,17              396 312,09   394 860,47   

 
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že hospodářský výsledek  je hlavně tvořen z pronájmu 
majetku školy. 
 
Projekt UNIV 2 kraje „Obloukové svařování v aktivním plynu“ byl projektem pilotním 
s finanční podporou Národního ústavu pro vzdělávání se sídlem v Praze. Každý účastník 
hradil  poplatek za přezkoušení a průkaz svářeče ve výši 700,00 Kč. Jedná se o kurz poměrně 
finančně náročný a pokud by jej škola v budoucnu realizovala, finanční účast zájemců by 
musela být odpovídající nákladům na tento kurz. 
Náklady a výnosy hostinské činnosti jsou  vyrovnány. 
Stejně jako v minulých letech, kladný hospodářský výsledek je dosažen za pronájem majetku 
a přezkoušení svářečů. 
  
8. Výsledek hospodaření - rozbor  výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 
včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů 
organizace 
 
V roce 2011 byl vytvořen kladný hospodářský výsledek ve výši  394 860,47  Kč 
z toho: 

� hlavní činnosti                0,00 Kč 
� doplňková činnost     394 860,47 Kč 

 
V doplňkové činnosti je, stejně jako v minulých obdobích, výsledek hospodaření tvořen 
z vlastních zdrojů, převážně z pronájmu, kdy pronajímáme nebytové prostory, jako jsou 
učňovské dílny v Havířově–Dolní Suché, prostory bufetu, zubní ambulance, tělocvičny č. 2 
včetně sociálního zázemí, příležitostné pronájmy tělocvičny, sálu, zasedací místnosti a 
pronájmu pozemku městu Havířov, na kterém je zřízena zastávka městské hromadné dopravy.  
 
V prosinci roku 2011 došlo k prodeji učňovských dílen spolu s ostatními nemovitosti 
v Havířově–Dolní Suché, a proto škola v dalších letech příjmy z tohoto pronájmu již mít 
nebude, zásadně to však hospodaření v doplňkové činnosti neovlivní. 
 
Výsledek hospodaření ve výši 394 860,47 Kč je kryt peněžními prostředky v plném rozsahu. 
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Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku 
 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
navrhujeme rozdělení  zlepšeného  hospodářského výsledku ve výši 394 860,47 Kč 
dosaženého za rok 2011 takto: 
 
Fond odměn        315 000,--   Kč 
Rezervní fond         79 860,47  Kč 
 
Současně budeme požadovat o převedení částky ve výši 79 000,- Kč z rezervního fondu        
do fondu investičního s ohledem na připravované investiční činnosti v roce 2012. 
 
 
C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje o 
 stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní 
 fond, FKSP, investiční fond) 
 
Naše škola má  a hospodaří s následujícími peněžními  fondy: 
 

� Fond odměn 
� Fond kulturních a sociálních potřeb 
� Rezervní fond 
� Investiční fond 

 
Počáteční stavy výše uvedených fondů k 1. lednu 2011 činily celkem 1 070 927,06 Kč. 
Tvorba fondů  v  průběhu  roku  zvýšila  zdroje  fondů  o 1 442 953,92 Kč,  čerpáním  se  
fondy snížily o 1 028 277,00 Kč a konečný zůstatek k 31. prosinci 2011 činil         
1 485 603,98  Kč. 
 
Fond odměn 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil                301 910,00 Kč 
Příděl z hospodářského výsledku                210 000,00 Kč 
Čerpání       274 206,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011                237 704,00  Kč 
 
V roce 2011 byl použit fond odměn na dofinancování prostředků na platy a odměny v celkové 
výši 274 206,00 Kč, z toho překročení limitu prostředků na platy nepedagogických 
zaměstnanců ve výši 233 544,00 Kč, na odměny nepedagogů 37 000,00 Kč a na odměny 
pedagogů ve výši 3 662,00 Kč. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil      74 746,40 Kč 
Příděl na vrub nákladů (základní příděl)   179 449,51 Kč 
Čerpání       223 677,00 Kč 
v tom: - příspěvek na stravu  57 725,00 Kč 
 - sport                                       9 047,00 Kč    
 - rekreace,zájezdy           129 800,00 Kč 
 - dary    20 800,00 Kč 
 - příspěvek odborům    6 305,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011       30 518,91 Kč 
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Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil        148 138,84 Kč 
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření      53 143,41Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011     201 282,25 Kč 
 

Rezervní fond z ostatních titulů 
Stav fondu k 1. 1. 2011 činil          23 333,50 Kč 
Čerpání darů                                                                   16 136,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011            7 197,50 Kč 
 

V roce 2011 bylo  z peněžních darů profinancováno  16 136,00 Kč  (na věcné odměny žákům, 
za reprezentaci  školy ve školním turnaji 1. ročníků v sálové kopané, ocenění za dosažení 
velmi dobrých studijních výsledků, na odměny pro žáky u příležitosti ukončení studia, dále   
za náklady spojené s účastí na soutěžích „Zlatý pohár Linde“,  „Kovo junior“, „Zlatý pilník“, 
soutěž MS Office, apod.).  Stav peněžních darů k 1. 1. 2011 činil 23 333,50 Kč, čerpáno 
16 136,00 Kč, zůstatek činí 7 197,50 Kč a tento  je převeden do hospodářského roku 2012. 
 
Investiční fond 
Stav fondu k 1.1.2011 činil                           522 798,32 Kč 
Příděl z odpisů      737 005,00 Kč 
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele   185 000,00 Kč 
Příspěvek od jiných subjektů       78 356,00 Kč 
Použití fondu – rekonstrukce a modernizace                       255 607,00 Kč 
Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele   252 000,00 Kč 
Převod do rozpočtu zřizovatele                   6 651,00 Kč 
Zůstatek k 31. 12. 2011             1 008 901,32 Kč 
 
Použití fondu reprodukce: oprava chladírenského boxu 124 349,00 Kč, montáž žaluzií do 
laboratoří, které byly vybudovány a vybaveny v rámci projektu Elektrotechnická centra v 
budově staré školy, a to ve výši 7 902,00 Kč, oprava zvedacího zařízení 78 356,00 Kč. 
 
Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky. 

D)  Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování, 
(vlastním / náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním 
stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena 
oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), 
způsob zajištění závodního stravování v době  prázdnin 

 
Školní   stravování   bylo   v   r.  2011   poskytováno  v  souladu  s   §  119  školského  zákona 
č. 561/2004 Sb., podrobnější podmínky jsou stanoveny vyhláškou č. 107/2005 Sb.  
Závodní stravování  pro  zaměstnance  školy  je  poskytováno  v souladu   s   vyhláškou         
č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování. 
Stravování je zabezpečováno školní jídelnou v objektu školy. Běžný provoz jídelny se řídí 
„Provozním řádem školní jídelny“ vydaným ředitelem školy. 
Poskytování stravy se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím 
finančních normativů na nákup potravin – dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. 
O nákladech na provoz školní jídelny je účtováno odděleně formou střediskového 
hospodaření. 
 
Pro rok 2011 byl stanoven kalkulační vzorec školního a závodního stravování ve formě: 
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Finanční normativ – cena potravin (bez DPH) 20,00 Kč 
Osobní náklady     27,00 Kč 
Věcné náklady (bez DPH)    13,00 Kč 
Základ daně      60,00 Kč 
DPH 20%      12,00 Kč 
Cena celkem za jeden oběd    72,00 Kč 
 
Při stanovení  osobních a věcných nákladů na stravování se vycházelo z finančního plánu       
na rok 2011.  
 
Žák hradí cenu potravin včetně DPH ve výši 10 %. Osobní náklady jsou hrazeny z přímých 
prostředků.Věcné náklady jsou hrazeny z prostředků na provoz. 
Úhrada žákem  22,00 Kč 
 
Zaměstnanec hradí cenu potravin, včetně DPH 20%, sníženou o příspěvek FKSP, který činí 
5,00 Kč/1oběd.Osobní náklady jsou hrazeny z přímých prostředků.Věcné náklady jsou 
hrazeny z prostředků na provoz. 
Úhrada zaměstnancem (20 + 4)–5 = 19,00 Kč 
 
Náklady na stravování celkem za rok 2011                    2 156 164,48 Kč 
z toho: - cena potravin                      814 701,05 Kč 
            - osobní náklady                      910 885,94 Kč 
            - věcné náklady                      430 577,49 Kč    
Příspěvek FKSP celkem                       57 725,00 Kč 
 
Zaměstnanci odebrali za rok 2011  11 200 obědů 
Žáci odebrali za rok 2011 26 963 obědů 
Odebraná strava cizími strávníky      277 obědů  (v rámci doplňkové činnosti) 
 

Po dobu hlavních prázdnin, a to pouze v době, kdy školní jídelna nezabezpečovala závodní 
stravování,  bylo   pracovníkům  zajištěno  stravování  formou  stravenek  zakoupených          
u externího dodavatele.  
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E) Péče o spravovaný majetek 
 
Naše střední škola hospodaří  se  svěřeným  majetkem, včetně majetku získaného vlastní 
činností pro hlavní  účel, k němuž byla zřízena, a v rámci předmětu své činnosti. 
 
1. Informace o nemovitém majetku  předanému organizaci k hospodaření 
 
Dle zřizovací listiny č. ZL/086/2001 byl naší střední škole předán k hospodaření níže uvedený 
nemovitý majetek: 
 
a) budovy a stavby: (celkem 5 budov) 
 
parcela číslo č.p./č.e.   způsob využití   katastrální území 
383  613    občanská vybavenost  Šumbark 
384/3   bez č.p./č.e.   technická vybavenost  Šumbark 
63/4  bez č.p./č.e.   jiná stavba   Dolní Suchá 
63/6  bez č.p./č.e.   výroba    Dolní Suchá 
63/7  bez č.p./č.e.   výroba    Dolní Suchá 
 
Budovy umístěné na pozemku parcelní číslo 63/4, 63/6, 63/7 v obci Havířov,  v katastrálním 
území 637777 Dolní Suchá vedeném na listu vlastnictví 594 se již pro účely výuky několik let 
nevyužívaly. Proto škola dala podnět zřizovateli k vyřazení tohoto majetku. V prosinci 2011 
byly tyto budovy naším zřizovatelem prodány a naše organizace je účetně vyřadila ze své 
evidence. 
 
b) pozemky 
 
parcela číslo výměra (m2)   druh    katastrální území 
383  6055    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/3  31    zastavěná plocha a nádvoří Šumbark 
384/1  13495    ostatní plocha   Šumbark 
 
 
2. Informace o  investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku                   
za hodnocený rok 2011 
 
Mezi nejvýznamnější investiční akce a opravy v roce 2011 patří příprava projektu „Zateplení 
Střední školy na Sýkorově ulici v Havířově“ a oprava učňovských dílen v katastru Dolní 
Suchá, kdy vlivem důlních škod došlo k poškození budovy. 
 
Projekt „Zateplení  Střední školy na Sýkorova ulici v Havířově“ 
Tento projekt je připravován ve spolupráci a se souhlasem zřizovatele s finanční podporou 
zřizovatele, státního a evropského podílu. Již v roce 2010 škola obdržela Akceptaci o podporu 
ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, následně pak „Rozhodnutí        
č. 10066893 SFŽP o poskytnutí podpory“.  S ohledem na omezující pravidla OPŽP se stala 
žadatelem a příjemcem dotace v roce 2011 škola, která má objekty svěřeny do užívání. 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání konaném dne 23. 3. 2011 
rozhodlo o zahájení realizace projektu a rozhodlo o zajištění financování podílu žadatele       
po celou dobu realizace projektu. V roce 2011 došlo proto k aktualizaci projektu a jeho 
úpravě, proběhl výběr zadavatele pro veřejné zakázky a následně pak  proběhly veřejné 
zakázky na výběr dodavatele stavby a na výkon inženýrské činnosti a koordinátora BOZP. 
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Zřizovatel poskytl v hodnoceném roce na tuto investiční akci účelovou dotaci do investičního 
fondu v celkové výši 54 000,00 Kč. Vzhledem k tomu, že účelová investiční dotace               
do investičního fondu zahrnuje i předfinancování státního a evropského podílu, po obdržení 
dotace od poskytovatele (SFŽP) musí škola vrátit zřizovateli zpět dotaci ve výši státního a 
evropského podílu.  
V měsíci únoru r. 2011 byla uzavřena „Dohoda o převedení veškerých práv a povinností 
objednatele mandanta plynoucích ze Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorského dozoru č. 01995/2008/KŘ. Na základě této smlouvy kraj 
z účetní evidence vyvedl z účtu pořízení 042 částku ve výši 270 000,00 Kč. Je to částka 
související s pořízením projektové dokumentace stavby a tato částka byla navedena do účetní 
evidence školy. 
 
Důlní škody 
V listopadu r. 2010 škola uplatnila u OKD a.s., Prokešovo náměstí 6/2020 v Ostravě náhradu 
škody způsobené důlní činností na budově učňovských dílen na parcele č. 63/6, LV 1798, 
katastrálního území Dolní Suchá 637777. Vlivem důlních škod došlo k naklonění výtahové 
šachty, popraskalo vnitřní zdivo a podlahy, došlo k přerušení kanalizace způsobené 
vychýlením jedné části budovy, dále bylo nutno zastavit posun vychýlené části budovy a 
opravu dilatačních spár.  Proběhla prohlídka objektu a z této prohlídky vyplynulo, že objekt 
byl ovlivněn důlní činností a je poškozen a že vlastníkovi vzniklo právo na náhradu škody. 
Rada kraje udělila souhlas s návrhem finančního vyrovnání za škody způsobené důlní činností 
ve výši 551 532,00 Kč.  Tato částka pak byla použita na opravy a zřízení náhradního 
zvedacího zařízení. 
 
Investiční činnost 
 
V rámci investiční činnosti v roce 2011 byla provedena: 
- projektová dokumentace stavby (zateplení SŠ)    270 000,00 Kč 
- zateplení (úprava projektu, zadavatelská činnost)      45 000,00 Kč 
- výměna kompletní chladírenské technologie v kuchyni SŠ  124 349,00 Kč 
- dodání a montáž žaluzií do laboratoří elektrotechnického centra      7 902,00 Kč 
- zhotovení zvedacího zařízení v hale učiliště – dílně v Dolní Suché   78 356,00 Kč 
Hodnota investičních činností celkem     525 607,00 Kč 
 
Opravy a údržba majetku 
Opravy majetku organizace činily                                                               756 589,48 Kč 
z toho: 

� opravy a údržba nemovitého majetku                         647 152,48 Kč 
� opravy a údržba movitého majetku                                        89 770,00 Kč 
� opravy a údržba osobních automobilů                                   19 477,00 Kč   
� ostatní opravy                                                                              190,00 Kč  

 
Oprava a údržba nemovitého majetku: v celkové  částce 756 589,48  Kč je zahrnuta oprava  
podlahy v 1. patře budovy staré školy ve výši 117 836,90 Kč, nátěr radiátorů v učebnách 
elektrocenter ve  výši 23 482,00 Kč, oprava vestavěných skříni na úseku EÚ ve výši 
58 850,00 Kč, malířské a natěračské práce v objektu SŠ ve výši 131 706,00 Kč,   výměna 
dveří v budově staré školy ve výši 44 250,00 Kč, výměna dveří v učebnách elektrocenter     
v 3. nadzemním podlaží hlavní budovy ve výši 119 706,00 Kč, drobné zednické opravy 
v hlavní budově SŠ ve výši 19 548,00 Kč, oprava žaluzií ve výši 25 913,00 Kč, oprava 
odpadního potrubí v budově nové školy ve výši 12 481,00 Kč. Zbývající částka ve výši      
202 816,58 Kč byla použita na výměnu zátěžového koberce, zasklívání oken, opravu vnitřní 
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omítky stěn v budově školy, výměnu filtrů u vzduchotechniky, opravu elektrických rozvodů a 
k zakoupení materiálu na drobné opravy. 
Oprava a údržba movitého majetku: jedná se o menší opravy jako je oprava kopírky, 
tělocvičného nářadí, výměna roštu do kovářské výhně, oprava myčky, renovace 2 ks 
snowboardu apod. 
 
3. Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 
 
Pojištění svěřeného majetku 
 
Rada kraje svým usnesením č. 70/4289 ze dne 15. 12. 2010 rozhodla o výběru pojistitele 
České pojišťovny a.s. a uzavřela dočasně centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění 
veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových 
organizací na období do 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011.  
 
V této souvislosti byly s Českou pojišťovnou a.s. uzavřeny tři samostatné pojistné smlouvy, a 
to: 

1. Pojistná smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů      
za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti 
kraje a příspěvkových organizací kraje. Uvedená pojistná smlouva dále rovněž 
umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku, a to pokud je tento cizí 
majetek užíván krajem nebo příspěvkovou organizací kraje na základě nájemní 
smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, která ukládá nájemci nebo vypůjčiteli povinnost 
zajistit jeho pojištění. 

2. Pojistná smlouva č. 706-58133-19 o pojištění podnikatelů za účelem pojištění profesní 
odpovědnosti vybraných zdravotnických zařízení kraje. 

3. Rámcová pojistná smlouva č. 48409208-19 o pojištění souboru vozidel za účelem 
pojištění veškerých vozidel kraje a příspěvkových organizací kraje (povinné pojištění 
veškerých vozidel, havarijní pojištění vozidel, jejichž obecná cena přesahuje 30 tis. 
Kč). 

 
Následně pak rada kraje svým usnesením č. 80/4894 ze dne 6. 4. 2011 rozhodla o výběru 
pojistitele České pojišťovny a.s. a uzavřela centrální pojistné smlouvy za účelem pojištění 
veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových 
organizací na období 1. 7. 2011 do 30. 6. 2016. 

 
V této souvislosti byly s Českou pojišťovnou a.s. uzavřeny tři samostatné pojistné smlouvy, a 
to: 

1. Pojistná smlouva č. 706-57502-14 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů     
za účelem pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku a obecné odpovědnosti 
kraje a příspěvkových organizací kraje. Uvedená pojistná smlouva dále rovněž 
umožňuje pojištění cizího nemovitého a movitého majetku, a to pokud je tento cizí 
majetek užíván krajem nebo příspěvkovou organizací kraje na základě nájemní 
smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce, která ukládá nájemci nebo vypůjčiteli povinnost 
zajistit jeho pojištění. 

2. Pojistná smlouva č. 706-58133-19 o pojištění podnikatelů za účelem pojištění profesní 
odpovědnosti vybraných zdravotnických zařízení kraje. 

3. Rámcová pojistná smlouva č. 50835450-17 o pojištění souboru vozidel za účelem 
pojištění veškerých vozidel kraje a příspěvkových organizací kraje (povinné pojištění 
veškerých vozidel, havarijní pojištění vozidel, jejichž obecná cena přesahuje 30 tis. 
Kč). 
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Uvedené pojistné smlouvy navazovaly na dočasné pojistné smlouvy uzavřené s Českou 
pojišťovnou a.s. na období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011. Sjednaný rozsah pojištění 
v podobě textu pojistných smluv a pojistných podmínek je zveřejněn na extranetových 
stránkách pojišťovacího makléře kraje společnosti SATUM CZECH s.r.o. 
Hlášení škodních události probíhá prostřednictvím pojišťovacího makléře kraje. 

 
Pojistné události 
 
V průběhu roku 2011 škola řešila pět pojistných událostí žáků. U dvou pojistných událostí, 
které vznikly v r. 2010, byla náhrada škody  uplatňována u pojišťovny Kooperativa. Jednalo 
se o školní úrazy. Celková výše těchto dvou pojistných událostí činila 1 640,00 Kč, z toho 
Kooperativa uhradila 800,00 Kč, škola pak v rámci své spoluúčasti uhradila 840,00 Kč. 
Další tři škodní události byly řešeny s Českou pojišťovnou a.s. Dvě škodní události se týkaly 
odcizení zimních bund, třetí škodní událost vznikla z titulu školního úrazu. Celkové náklady 
těchto škod činily 4 498,00 Kč. Česká pojišťovna uhradila 2 498,00 Kč, škola pak 2 000,00 
Kč (spoluúčast). 
 
4. Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise   
 
Na základě zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.   
o účetnictví, byly na naší SŠ provedeny fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků. 
Jmenování jednotlivých komisí, termíny řádných i náhlých inventur v daném roce a zpřesnění  
uvedených  postupů   bylo   provedeno  „Příkazem Ř SŠ č. 2/2011“ a následně dodatkem č. 1 
a č. 2  k „Příkazu Ř SŠ č. 2/2011“. Fyzické inventarizace majetku byly provedeny            
k 31. 10. 2011 s   termínem  ukončení 30. 11. 2011. Inventury proběhly na 141 pracovištích. 
Jednotlivé dílčí inventarizační komise po skončení inventur předaly účetní majetku řádně 
vyplněný Inventarizační zápis. Inventury proběhly řádně a včas. Nebyl zjištěn žádný 
inventarizační rozdíl. 
 

K okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2011, byly provedeny periodické 
inventarizace -  dokladové a fyzické inventury. Fyzická inventura byla provedena v pokladně 
SŠ a pokladně vedoucí ŠJ – pokladní hotovost, na sekretariátě SŠ – ceniny-poštovní známky, 
v pokladně ceniny – poukázky Fokus Pass, ve skladu zásob (včetně stavu benzínu 
v automobilech) a skladu potravin. Dále byla provedena dokladová inventura dlouhodobého 
majetku, finančních prostředků na běžných účtech, zúčtovacích vztahů a vlastního kapitálu.  

O uvedených inventurách byl vyhotoven Inventarizační zápis. Inventarizační rozdíly nebyly 
zjištěny. Ke dni 19. 1. 2012 byla zpracována Závěrečná inventarizační zpráva z provedené 
inventarizace majetku a závazků za rok 2011 včetně Rekapitulace zůstatků inventarizovaných 
účtů k 31. 12. 2011.  

 
V souladu s účetními předpisy vykazuje škola vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční 
zdroje). 
U aktiv došlo k  nárůstu  z původní částky 41 608 002,15 Kč na 43 070 135,17 Kč, nárůst činí 
1 462 133,02 Kč. U stálých aktiv   (dlouhodobý  nehmotný   a   hmotný majetek) došlo 
k nárůstu o 1 417 978,38 Kč. U oběžných aktiv (zásoby, pohledávky, finanční majetek, 
přechodné účty aktivní) došlo k nárůstu o  44 154,64 Kč.  

Stejný byl i vývoj pasiv. Byl zajištěn vlastním kapitálem a cizími zdroji. U  vlastního kapitálu 
došlo k nárůstu  o 1 964 372,36 Kč,  u cizích zdrojů došlo k poklesu o 502 239,34 Kč.  
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Stálá aktiva 
 
V roce 2011 došlo ke zvýšení stálých aktiv z počátečního stavu 37 010 485,00 Kč na konečný 
stav 38 428 463,38 Kč, tj. o 1 417 978,38 Kč. Ke značnému nárůstu stálých aktiv došlo 
především z důvodu realizace projektu „Elektrotechnická centra“, kdy nám byl naším 
zřizovatelem předán majetek do učeben Elektrotechnických center. 
 
Projekt „Elektrotechnické centrum“ byl realizován Moravskoslezským krajem a majetek byl 
škole následně vyveden do účetní evidence.  Stavební část činila 939 777,40 Kč. Movitý 
majetek byl vyveden v celkové výši 4 542 477,97 Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek 
činil 3 165 755,98 (úsek teoretického vyučování 558 268,78 Kč, úsek praktického vyučování 
2 607 487,20 Kč), drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 376 721,99 Kč (úsek teoretického 
vyučování 1 358 443,59 Kč, úsek praktického vyučování 18 278,40 Kč). 
 
Stav k 1. 1. 2011  37 010 485,00 Kč 
Pořízení nehmotného majetku         43 837,37 Kč 
Pořízení hmotného majetku    7 165 965,27 Kč 
Z toho: 

� učební pomůcky pro TV 10 467,00 Kč 
� hmotný majetek pro TV 380 754,00 Kč 
� učební pomůcky pro PV            12 023,00 Kč   
� hmotný majetek pro PV  200 090,00 Kč 

Vyřazení nehmotného majetku         - 7 387,50 Kč 
Vyřazení hmotného majetku  - 5 083 644,35 Kč 
Oprávky                                    - 700 792,41 Kč  
 
Zůstatek k 31. 12. 2011  38 428 463,38 Kč 
 
Pořízení nehmotného majetku: byl zakoupen  program CorelDraw@home, Pinnacle Studio 15 
a v rámci projektu „Elektrotechnických center“ byl dodán SW Simulace elektro EDISO. 
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: byl plně realizován projekt „Elektrotechnických 
center“ – stavební část, projekt a zakoupení a namontování žaluzií do jedné z místností. 
V kuchyni SŠ byla provedena výměna chladírenské technologie. V učňovských dílnách 
v Havířově, katastr Dolní Suchá bylo pořízeno náhradní zvedací zařízení. 
Pořízení drobného dlouhodobého majetku: učební pomůcky – sportovní vybavení, hlavní 
domovní skříň, rozvaděč, domácí telefon-set, ostatní drobný majetek – výpočetní technika, 
kroužkový vazač, vysavače, žehlička, revizní přístroj, čtečka čárových kódů, svářečka, pila 
stavební a přímočará, nábytek na úsek teoretického vyučování a ekonomický apod. 
Vyřazení hmotného majetku – byl vyřazen nepotřebný, nefunkční majetek, který byl již 
značně zastaralý a neplnil funkci, pro kterou byl pořízen.  
Vyřazení dlouhodobého drobného nehmotného majetku (DDNM) – byl vyřazen morálně 
zastaralý program, který již v současné době nebyl použitelný pro potřeby naší organizace 
 
Oběžná aktiva 

Zásoby 
Naše organizace účtuje o zásobách podle způsobu B, což umožňují postupy účtování. Vnitřní 
směrnice o hospodaření a vedení účetnictví obsahuje postup účtování včetně vedení operativní 
evidence. 
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Stav zásob ve skladu zásob k 31. 12. 2011 činí     4 660,20 Kč 
Stav benzínu v osob. automobilech k 31. 12. 2011 činí    3 368,50 Kč  
Stav potravin ve skladu potravin k 31. 12. 2011 činí  26 456,99 Kč 

Finanční majetek 
Finanční majetek činí 9,5 % aktiv příspěvkové organizace (za rok 2010 činil 10,2 %) a plně 
stačí k pokrytí cizích zdrojů školy. 
 
K 31. 12. 2011 činí finanční majetek   4 076 047,26 Kč 
 
Celková částka se skládá z finančních prostředků vedených na běžném účtu, účtu FKSP, 
pokladní hotovosti a cenin – poštovní známky. Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb 
přesahuje zůstatek běžného účtu fondu kulturních a sociálních potřeb o částku 10 104,43 Kč, 
rozdíl je doložen převody, které byly uskutečněny v lednu 2011. 

Zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 
Cizí zdroje představují 6,27 % (v roce 2010 to bylo 7,7 %) všech zdrojů příspěvkové 
organizace a jsou z 73,25 % tvořeny závazky k zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu 
pojištění, včetně daní, vyplývajících z prosincových mezd. Tyto závazky byly v termínu 
výplaty uhrazeny a finančně jsou kryty běžným účtem školy. Zbytek tvoří závazky 
k dodavatelům do splatnosti, závazky k územním rozpočtům a přechodné účty pasivní. 
 
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2011 byla zřizovateli doručena dne 30. ledna 
2012 v tomto znění: 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA, Haví řov-Šumbark, Sýkorova 1/613 

 příspěvková organizace, I Č 13644289,  

 

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku, 
pohledávek a závazků na SŠ, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, 

příspěvková organizace za rok 2011 

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena 

Na základě ustanovení §29 a §30 zákona 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve 
znění pozdějších předpisů, byly  na naší SŠ provedeny fyzické  a   dokladové   inventarizace dlouhodobého a 
drobného dlouhodobého  majetku, zásob materiálu a potravin, cenin, pokladní hotovosti, finančních prostředků 
na běžných účtech  zúčtovacích vztahů a vlastního kapitálu.  „Směrnice ředitele SŠ  č. 1 /2011 o hospodaření a 
vedení účetnictví“ vymezuje zásady pro provádění inventarizací na naší SŠ. Konkrétní pravidla – jmenování 
jednotlivých komisí (DIK, ÚIK, likvidační komise), termíny řádných   i  náhlých inventur v daném roce                
a zpřesnění uvedených postupů bylo provedeno „Příkazem  č. 2/2011 ředitele SŠ“. 

2.  Inventarizační komise 

K provedení inventarizací byly jmenovány „Příkazem ředitele SŠ č.  2/2011“: 

1.   Ústřední inventarizační komise (ÚIK) –  předseda: samostatný odborný ekonom pro financování 

členové: ZŘ pro praktické vyučování 

   ZŘ pro teoretické vyučování 

   účetní evidence majetku 
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2. Likvidační komise 
3. Dílčí  inventarizační  komise   (DIK)   –  byly   jmenovány  na  základě  Dodatku č. 1 a č. 2     

                k „Příkazu  ředitele SŠ č. 2 /2011. 

Inventarizaci k 31. 10. 2011 provádělo celkem  141 DIK, k 31. 12. 2011 celkem 11 DIK. 

3.  Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur 

Na základě   „Příkazu ředitele SŠ č. 2 /2011“ byla ke  dni  31. 10. 2011   provedena   fyzická   inventarizace. 
Jedná   se o fyzickou inventuru dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku (včetně drobného 
dlouhodobého majetku vedeného v podrozvahové evidenci), pokladní hotovosti, cenin, zásob materiálu  a 
potravin. Inventury provedly jednotlivé dílčí inventarizační komise ve složení dle „Dodatku č. 1 a č. 2 k Příkazu 
ředitele SŠ  č. 2/2011“. Celkem bylo jmenováno 141 DIK, které prováděly inventury  majetku  na jednotlivých 
pracovištích (dílnách, kabinetech, kancelářích, učebnách apod.). Každý předseda dílčí inventarizační komise 
obdržel dvojlist „Inventarizační zápis DIK“, do kterého byly vloženy inventurní soupisy hmotného majetku, 
vytištěné z programu majetku.  Inventury byly provedeny fyzicky přepočtením, zvážením a odsouhlasením na 
stav účetní (sestavy vytištěné z programu majetek, zásoby, strava, hlavní a pokladní knihy). Po skončení inventur 
zpracovaly DIK  výše uvedený inventarizační zápis, který odevzdaly účetní majetku. 

K okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2011   byly  provedeny   periodické   inventarizace.  Jedná                 
se o fyzické a dokladové inventury majetku, zásob materiálu a potravin, cenin, pokladní hotovosti, finančních 
prostředků na běžných účtech, zúčtovacích vztahů  a vlastního kapitálu (jmění účetní jednotky, fondy) 
s vyhotovením inventarizačních zápisů. Celkem bylo jmenováno 11 DIK. 

Fyzická inventura byla provedena ve skladu zásob, kde se přepočítáváním a vážením jednotlivých kusů 
materiálu  porovnával skutečný stav se stavem účetním.  Fyzicky byl také zkontrolován stav benzínu v osobních 
automobilech.   Ve skladu potravin byla provedena fyzická inventura – jednotlivé  potraviny byly přepočteny, 
zváženy   a   takto   zjištěný fyzický  stav   byl odsouhlasen se stavem účetním. Stav zjištěný inventarizací k 31. 
12. 2011 odpovídá stavu účtové třídy 1. O pohybu a stavu zásob účtuje naše Střední škola dle způsobu „B“. 

V pokladně  SŠ byla  provedena  fyzická   inventura   peněžní   hotovosti   –   přepočtení   dle   jednotlivých 
druhů platidel a odsouhlasení na účetní stav-pokladní knihu.  Stejným způsobem byla provedena fyzická 
inventura cenin – poštovních známek a poukázek Fokus Pass. 

 

Dokladové inventarizace byly provedeny v účtárně SŠ u těchto účtových tříd:   

účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek  

účtová třída 1 – Zásoby  

    účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek 

    účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy 

    účtová třída 4 – Vlastní kapitál (jmění ÚJ, fondy, HV…) 

    účtová třída 9 – Podrozvahové účty – majetek v podrozvahové evidenci 

 

U dlouhodobého hmotného majetku i drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného v podrozvahové 
evidenci byly k době sestavení účetní závěrky stavy opravené o přírůstky a úbytky majetku za dobu od ukončení 
fyzické inventury (od 1. 11. 2011 do 31. 12. 2011). 

 

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací 

Fyzické inventury dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku, zásob  materiálu  a potravin,   
cenin, pokladní hotovosti byly zahájeny k 31. 10. 2011 a  termín  ukončení byl stanoven pro DIK do 30. 11. 
2011. Termín vyhodnocení  výsledků  fyzických  inventarizací  ústřední  inventarizační   komisí   byl   stanoven         
do 31. 12. 2011. 

Dokladové  a   fyzické  inventury  majetku,   zásob,   krátkodobého   finančního  majetku,  zúčtovacích vztahů 

a vlastního kapitálu byly  zahájeny   k    31.  12.  2011 a termín ukončení byl stanoven v průběhu měsíce ledna, 
nejpozději však do 16. 1. 2012. Termín zpracování „Závěrečné inventarizační zprávy“   a  „Rekapitulace   za 
jednotlivé účty“ pro odevzdání ke schválení ředitelem SŠ byl stanoven do 20. 1. 2012.  



 33

 

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy na opatření, vyčíslení inventarizačních 
rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku  

Před započetím provádění inventarizačních prací byli všichni předsedové Dílčí inventarizační komise  řádně 
seznámeni s předpisy upravujícími postup při inventurách, zákonem 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění. 

Dokladem o provedené inventarizaci je „Inventarizační zápis DIK“, který  obsahuje označení inventarizovaného 
majetku a jeho umístění s uvedením osoby odpovědné za svěřený majetek, datum zahájení a ukončení 
inventarizace, přehled   vyhotovených   inventurních    soupisů   (použitých   sestav).     V    případě      zjištění      
rozdílů      jsou        v   inventarizačním   zápisu  uvedeny  inventarizační rozdíly (manka, přebytky), příčiny   
vzniku   rozdílu   a   návrh      na vypořádání rozdílu.  Zápis je podepsán pracovníkem odpovědným za svěřený 
majetek a členy DIK a odevzdán účetní,   která  vede   evidenci   majetku.  Všechny   zápisy jsou uloženy 
v účtárně (archivu) SŠ, Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark po dobu 5 let. 

 

Provedenou inventarizací za rok 2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.   
   

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů 

Nebyly podány návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů – žádné nebyly zjištěny. 

 

7. Závěr, zhodnocení inventarizace 

Ke dni 31. 10. 2011 byla provedena fyzická inventura dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného 
majetku, pokladní hotovosti, cenin, zásob materiálu a potravin. Inventury provedly jednotlivé dílčí inventarizační 
komise ve složení dle „Dodatku č. 1 a č. 2 k „Příkazu ředitele č. 2/2011“. Jednotlivé DIK byly řádně proškoleny 
a seznámeny s předpisy upravujícími postup při inventurách. Termín ukončení byl  ze strany všech DIK dodržen.  
Inventarizační zápisy jednotlivých DIK byly řádně vyplněny a podepsány   všemi   zúčastněnými   osobami a 
odevzdány do účtárny. Na základě těchto zápisů byla vyhotovena „Zpráva  o provedené fyzické inventarizaci 
majetku“ s Rekapitulací majetkových  účtů  k  31. 10. 2011. Zároveň byly vytištěny Inventurní soupisy majetku 
dle jednotlivých pracovišt (pouze součty) a Inventurní soupisy dle inventárních a evidenčních čísel.  
Inventarizační   rozdíly nebyly zjištěny.  Během provádění inventarizace se nevyskytly žádné problémy. 

 

K okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2011 byla provedena fyzická a dokladová inventura majetku, 
zásob materiálu a potravin, benzínu, cenin, pokladní hotovosti,  finančních prostředků na běžných účtech, 
zúčtovacích vztahů a vlastního kapitálu. Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů  je přílohou tohoto 
zápisu. I při této inventuře byly vytištěny Inventurní soupisy majetku dle jednotlivých pracovišť a dle 
inventárních a evidenčních čísel.  Také tato inventarizace proběhla bez problému, termíny pro odevzdání            
a vyhodnocení výsledků dokladových a fyzických inventur byly řádně dodrženy. 

 

V Havířově 19. ledna 2012 

 

Ústřední inventarizační komise: 

Předseda: Marta Schwarzová – samostatný odborný ekonom 

Členové: Ing. Rudolf  Toman – ZŘ pro PV 

  Ing. Vladislav Walach – ZŘ pro TV 

  Iveta Blahutová – účetní majetku 

 

Schválil:  Ing. Josef Říman – ředitel SŠ 
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5. Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na 
přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, u pronájmů delších než 1 rok 
informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou 

 

Nájemní smlouvy – nemovitý majetek, který škola pronajímá 

 

Nájemní smlouvy (účetní jednotka nemovitý majetek pronajímá) 

        (Stav k 31. 12. 2011)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronájmy sjednané na dobu delší než jeden rok jsou uvedeny pod položkami č. 1, 2 a 3 

Položka č. 1: 

Smlouva s firmou Dalkia Česká republika, a.s. – pronájem nebytových prostor (kotelny)        
na dobu 15 let, souhlas udělen radou Moravskoslezského kraje dne 3. 9. 2008, č. usnesení 
191/6872. 

Položka č. 2: 

Smlouva o nájmu pozemku uzavřená se Statutárním městem Havířov na dobu určitou 10 let, a 
to od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2015. Souhlas byl udělen radou Moravskoslezského kraje svým 
usnesením č. 18/906 ze dne 13. 7. 2005. 

Název a sídlo ú četní jednotky: Okres:

IČ: 13644289 Sýkorova 1/613, 736 01  Haví řov-Šumbark

Poř. č. Předmět -                           Nemovitost  1)     Fin. pln ění

účel nájmu    čp., parc. č.        k.ú., obec        od       do      2) K č/rok

1.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.9.2009 31.8.2024 76 125            

2. čekárna MHD
pozemek 
par.č.384/1

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.9.2005 31.8.2015 275                 

3. sportovní činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.7.2007 30.6.2022 237 048          

4. sportovní činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.8.2011 31.7.2012 250                 

5. MARCON DENTAL,s.r.o., Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.2.2010 31.1.2011 1 721              

6. MARCON DENTAL,s.r.o., Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.2.2011 31.1.2012 19 239            

7.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.12.2010 30.11.2011 4 040              

8.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.12.2011 30.11.2012 365                 

9.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.3.2010 28.2.2011 772                 

10.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.3.2011 29.2.2012 3 890              

11.
podnikatelská 
činnost

parcela cizího 
vlastníka, 63/6, 
63/4 k.ú.637777 Dolní Suchá 1.11.2010 31.10.2011 10 359            

12.
podnikatelská 
činnost

parcela cizího 
vlastníka, 63/6, 
63/4 k.ú.637777 Dolní Suchá 1.11.2011 31.12.2011 2 072              

13.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.1.2011 31.12.2011 3 207              

14. vzdělávací činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 17.1.2011 13.4.2011 19 425            

15.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.5.2011 30.4.2012 204                 

16.
podnikatelská 
činnost

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú.637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.10.2011 30.9.2012 249                 

17.

hodinový pronájem 
tělocvičny, sálu

budova č. p. 613 
na pozemku 
parc.č. 383

k.ú. 637734 Šumbark, obec 
Havířov 1.1.2011 31.12.2011 32 320            

Celkem K č/rok 411 561          

Více smluvních stran

p.Bronislav Moravec-LUKUL,17.listopadu 1004/21a,
Havířov-Město

p.Bronislav Moravec-LUKUL,17.listopadu 1004/21a,
Havířov-Město

Firma Miroslav Kočí-OFFICEtech, Rychvaldská 456, Bohumín

Pronájem t ělocvi čny,sálu, zasedací místnosti

Národní ústav odborného vzdělávání, Weilova 6, Praha 10

ha-vel internet,s.r.o., Olešní 587/11A, Ostrav a-Muglinov

Radim Bohm, Lísková 1425/7, Havířov-Prostřední suchá

Baník TTC Havířov, spol. s.r.o., ul. Školní, Havířov-Šumbark

DALKIA Česká republika, a.s., 28.října 3123/152, Ostrava

Statutární město Havířov,Havířov-Město,ul.Svornosti 2/86

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, Školní, Havířov-
Šumbark

DIKEDO,s.r.o.,Prostorná 914/2,Ostrava,Mariánské Hory

Baník TTC Havířov, spol. s.r.o., ul. Školní, Havířov-Šumbark

DIKEDO,s.r.o.,Prostorná 914/2,Ostrava,Mariánské Hory

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, Školní, Havířov-
Šumbark

Účinnost smlouvy

Střední škola, Haví řov-Šumbark, Sýkorova 1/613, p říspěvková organizace Karviná

        Smluvní strana
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Položka č. 3: 

Smlouva o nájmu nebytových prostor se Sportovním klubem stolního tenisu Baník Havířov: 
rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 12/771 ze dne 1. 6. 2005 udělila souhlas              
s  pronájmem na dobu určitou na dobu 10 let (tj.  od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2015) a následně 
usnesením č. 140/5043 ze dne 5. 9. 2007 vyslovila souhlas  s prodloužením doby nájmu z 10 
na 15 let (tj. od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2022).  

 

Stanovení ceny za pronájem 

 

Učňovské dílny v katastru území Dolní Suchá  200,00 Kč/1m2/rok 

Pro budovu učňovských dílen v katastru Dolní Suché je nájem nižší s ohledem na skutečnost, 
že budova není připojená na inženýrské sítě, je tedy bez elektrické energie, topení, vody. 

Nebytové prostory školy (Havířov–Šumbark)   306,00 Kč – 311,00/1m2/rok 

Cena v místě obvyklá je od 287,00 do 500,00 Kč/1m2/rok (údaj ověřen na Magistrátu města 
Havířova ). 

 
F) Pohledávky a závazky organizace 
 
1. Pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a 
vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny 
jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek 
starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 
 
Pohledávky  
311 Odběratelé     250 710,30 Kč 
314 Poskytnuté provozní zálohy     83 527,00 Kč 
343 Daň z přidané hodnoty      89 060,54 Kč 
381 Náklady příštích období      53 567,00 Kč 
388 Dohadné účty aktivní      51 716,00 Kč 
377 Ostatní krátkodobé pohledávky       2 558,00 Kč   
Krátkodobé pohledávky celkem     531 138,84 Kč 
Dlouhodobé pohledávky               0,00 Kč 
 
Přehled pohledávek za odběrateli:  

• pohledávky po lhůtě splatnosti          103 752,00  Kč 
• pohledávky do lhůty splatnosti 146 958,30 Kč 
• pohledávky celkem   250 710,30 Kč 

 
Pohledávky po lhůtě splatnosti 
Z  celkové   částky  103 752,00 Kč  činí   pohledávky   po   lhůtě   splatnosti   delší   než  1  
rok 63 994,30 Kč. Jedná se o dobytnou pohledávku, a to za fyzickou osobou p. Chalabalou 
Svatoplukem, IČ 63343801(v současné době nepodniká, je poživatelem starobního důchodu). 
Vymáhaná částka ve výši 63 994,30 je za nájem a služby. Tato pohledávka je vymáhána 
soudní cestou, na pohledávku byl vydán výkon rozhodnutí na exekuci důchodu. 
Rozpis a podrobný komentář k tomuto dlužníku je uveden v příloze k tabulce č. 6. 
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Ostatní dobytné pohledávky po lhůtě splatnosti 
- do 30 dnů   22 755,00 Kč 
- do 60 dnů   11 718,00 Kč 
- do 90 dnů     5 285,00 Kč 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30, 60 a 90 dnů nebyly soudně vymáhány, dlužníci byli 
upomínáni, přislíbili pohledávky uhradit v době co nejkratší. K dnešnímu dni, tj. k 28. 2. 
2012,  jsou veškeré tyto pohledávky z roku 2011 uhrazeny.  
 
V knize podrozvahových účtů je vedena pohledávka za firmou Power Comp s.r.o. v celkové 
výši 2 812,00 Kč. Jedná se o pohledávku za produktivní práci žáků ve výši 2 212,00 Kč a 
600,00 Kč náklady řízení. Pohledávka byla soudně vymáhána. Okresní soud                           
ve Frýdku–Místku  rozsudkem č.j. 118 C 64/2009-40 ze dne 18. 11. 2009 uznal naši žalobu za 
důvodnou, v celém rozsahu jí vyhověl a uložil žalovanému Power Comp s.r.o. zaplatit      do 
tří dnů od právní moci rozsudku žalobci částku 2 212,00 Kč a současně uhradit žalobci 600,00 
Kč na nákladech řízení. Vzhledem k tomu, že dlužník nám dosud naši pohledávku neuhradil a 
náklady na její další vymáhání by podstatně převýšily její hodnotu, byla pohledávka odepsaná 
jako nedobytná a současně ji vedeme v knize podrozvahových účtů. 
V knize krátkodobých podmíněných pohledávek ze vztahu k jiným zdrojům vedeme 
pohledávku za uznatelné náklady v rámci projektu TIME (tréninkové, inovační, metodické a 
edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání), a  to ve výši 12 116,00 Kč. Jedná 
se o projekt, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost  a ve kterém je naše škola spolupracující organizací.  
 
Pohledávky do lhůty splatnosti 
Jedná se o pohledávky související s běžným provozem. 
 
Poskytnuté provozní zálohy: 
Jedná se o běžné provozní zálohy. Částka ve výši 75 677,00 Kč představuje uhrazenou zálohu 
za odběr elektrické energie, která nebyla do 31. 12. 2011 vyúčtovaná. Zbývající částka ve výši 
7 850,00 Kč je pohledávkou  za předplatné na rok  2012. 
 
Daň z přidané hodnoty 
Nadměrný odpočet     53 914,00 Kč 
DPH uplatněné v následujícím období  26 146,54 Kč 
DPH – zateplení         9 000,00 Kč 
Celkem      89 060,54 Kč 
 
Náklady příštích období 
Částka ve výši 53 567,00 Kč představuje předplatné, které bylo zaplaceno v roce 2011 a týká 
se hospodářského roku 2012.  
 
Dohadné účty aktivní 
Projekt TIME      12 116,00 Kč 
Nevyúčtovaný investiční transfer na zateplení 39 600,00 Kč 
Celkem      51 716,00 Kč 
 
Ostatní krátkodobé pohledávky 
Jedná se o pohledávku ve výši 2 558,00 Kč za neuhrazené doplatky za neodhlášenou stravu. 
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2. Závazky – celkový objem závazků v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení 
nejvýznamnějších položek 
 
Celková výše závazků činí 2 700 389,23 Kč. Vyčíslené závazky představují závazky 
vyplývající z běžného provozu,  jako jsou závazky za dodavateli, zaměstnanci, institucemi 
(zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad sociálního zabezpečení). 
Své závazky naše příspěvková organizace průběžně plní a dodržuje předepsané lhůty 
splatnosti.  
 
Rozpis závazků 
 
321 dodavatelé       417 187,23 Kč 
331 zaměstnanci                              1 176 635,00 Kč 
333 jiné závazky vůči zaměstnancům           1 830,00 Kč 
336 zúčtování s institucemi SZ a ZP     665 970,00 Kč 
342 jiné přímé daně                         133 587,00 Kč 
349 závazky k rozpočtům ÚSC             6 651,00 Kč 
374 přijaté zálohy na dotace           39 600,00 Kč 
384 výnosy příštích období                      53 151,00 Kč 
       (platby za obědy r. 2012, pronájem) 
389 dohadné účty pasivní        140 561,00 Kč 
       (plyn, el. energie, vodné a stočné) 
378 ostatní krátkodobé závazky (produktivní práce žáků)         65 217,00 Kč 
Krátkodobé závazky celkem                         2 700 389,23 Kč  
Dlouhodobé závazky                                        0,00 Kč 
 
 
G) Výsledky kontrol (dle čl. 15, odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace 

o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2011 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě              
dne 24. 6. 2011 
 
Předmět kontroly:  Dodržování požadavků zákona  č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004     
o hygieně potravin a 178/2002, zákona  č. 379/2005 Sb. o opatřeních 
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem 
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vyhl. 
137/2004 Sb., vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., 
zákona 120/20 Sb.    

 
Výsledek kontroly:  Kontrola byla zaměřena na kontrolu stavebních, prostorových a 

provozních podmínek zařízení, dále se kontrola zaměřila na záznamy    
o kritických bodech, vedení evidence teplot u teplých a studených 
pokrmů, záznamy o příjmu a skladování potravin, provádění auditu, 
školení pracovníků, vedení příručky kritických bodů a jejich 
aktualizace. Dále byla provedena kontrola jídelních lístků a spotřebního 
koše za měsíce duben až červen 2011. Bylo konstatováno, že osobní a 
provozní hygiena je dodržovaná  a je na požadované úrovni, kritické 
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body vedeny, sledují se teploty,  technologie přípravy stravy odpovídá 
požadavkům.  Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
Státní    kontrola  provedená  Českou školní inspekcí  Moravskoslezského inspektorátu          
dne 28. 6. 2011 
 
Předmět kontroly: Státní kontrola na dodržování vybraných ustanovení školského zákona 

a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují 
k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 
ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na přezkoumání průběhu 
a výsledků maturitní zkoušky žáka s kódem u maturitní zkoušky KŽ 
534129 – kontrola dodržení ustanovení § 80a odst. 5 školského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 2 věty třetí a čtvrté, 
ustanovení § 22 odst. 1 a 3 věty první a ustanovení § 44 odst. 2 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Výsledek kontroly:  Kontrola neshledala porušení právních předpisů. 
 
H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o 

činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – nebo termín, kdy byla (bude) 
zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení 
školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a   způsobu 
seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou 

 
 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové  organizace a  rozbor  hospodaření  za  rok  
2011  byla předána školské radě působící na naší střední škole k vyjádření dne 22. 2. 2012. 
 Se   zprávou  o  hospodaření  za  rok  2011  byli  zaměstnanci  školy  prokazatelně  
seznámeni na aktivu všech zaměstnanců školy dne 27. února 2012. Ředitel školy prezentoval 
„Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace – rozbor hospodaření za rok 2011“ 
pomocí audiovizuální techniky, na závěr vyzval zaměstnance k diskuzi a otázkám.  V rámci 
diskuze pak ředitel odpovídal na otázky, reagoval na podněty a podal potřebná vysvětlení. 
 
I)  Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 435/82004 Sb. upravuje v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování 
státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti 
nezaměstnanosti. 
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu 
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.  Tuto povinnost zaměstnavatelé plní 
buď zaměstnáváním v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se 
zdravotním postižením, nebo odvodem do státního rozpočtu. 
Naše škola plní tento povinný podíl zaměstnáváním. Průměrný roční přepočtený počet  
zaměstnanců činil 66,76, z toho povinný podíl 4,00 % pak 2,67 osob. Počet zaměstnaných 
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osob se zdravotním postižením činil v roce 2011 5,28 osob. Škola svou povinnost překročila 
téměř dvojnásobně. 
 
Závěr 
 
Po vyhodnocení a provedení rozborů hospodaření za rok 2011 vyplývá, že přidělené finanční 
prostředky pokrývají běžné potřeby školy.  
 
Přestože výsledky hospodaření nepodléhají povinnému auditu, účetní závěrku jsme předložili 
auditorce č. osvědčení 753. Audit je prováděn v souladu se zákonem o auditorech a 
auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky.  
 

Výrok auditora k závěrce roku 2011 ze dne 3. 2. 2012 zní „ bez výhrad“. 
  
Naše příspěvková organizace zpracovala Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové 
organizace dle č. 18 odst. 2 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které 
byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem dle osnovy dané 
zřizovatelem, čímž splnila povinnost vypracovat rozbor hospodaření podle § 165 zákona č. 
561/2004 Sb. 
 
Z uvedené zprávy vyplývá, že jsme se řídili příslušnými ustanoveními právních předpisů 
vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem. 
 
 

 
 

      Ing. Josef Říman                                                                                                                             
            ředitel  SŠ 

 
 
J)  Tabulková část včetně příloh  
 
Tabulka č. 1     - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka č. 2     - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka č. 3     - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 
Tabulka č. 4     - Příspěvek na provoz 
Tabulka č. 5     - Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 
Tabulka č. 6     - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti 
                            Příloha k tabulce č. 6 – Soupis pohledávek starších tří let 
Tabulka č. 7     - Hospodaření s peněžními fondy 
Tabulka č. 8     - Spotřeba energií  
 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Příloha 
Výkaz Rozbor plnění HV 
Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce 
 
Vyjádření školské rady 



Tabulka č. 1 k příloze č. 13

IČ: 13644289

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
v tis. Kč

číslo 
řádk

u
ukazatel

hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem
hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3
1 Výnosy z prodaného zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 800,61 14,56 815,17 831,94 35,52 867,46 31,33 20,96 1,06
3 z toho: výnosy za produktivní práci žáků (602 037x) 2,39 2,39 12,08 12,08 9,69 0,00 5,05
4            výnosy ze školného (602 030x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
5            výnosy za stravování (602 050x) 794,17 794,17 592,71 592,71 -201,46 0,00 0,75
6            výnosy za ubytování (602 051x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
7            výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 031x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 Výnosy z pronájmu (603) 856,16 856,16 862,38 862,38 0,00 6,22 1,01

9
   z toho: čistý zisk z pronájmu bez služeb (603 0001-0004 a 603 
0010-0014) 391,95 391,95 411,86 411,86 0,00 19,91 1,05

10 Výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 Aktivace a změna stavu (61x, 62x) 12,23 12,23 41,87 41,87 29,64 0,00 3,42
12 Výnosy územních rozpočtů z transferů (672) 32 752,41 32 752,41 31 794,72 31 794,72 -957,69 0,00 0,97
13 z toho: od zřizovatele 7 731,00 7 731,00 7 965,80 7 965,80 234,80 0,00 1,03
14             ze státního rozpočtu 24 963,65 24 963,65 23 783,08 23 783,08 -1 180,57 0,00
15             projekty neinvestiční 0,00 45,84 45,84 45,84 0,00
16 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (671)* 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů a ostatních nároků (673, 674)* 0,00 0,00 0,00 0,00  

18
Výnosy z prodeje dl.majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 
647) 0,00 22,96 22,96 22,96 0,00  

19 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 28,73 28,73 24,85 24,85 -3,88 0,00 0,86
20 Ostatní výnosy (64x) 240,24 240,24 338,56 338,56 98,32 0,00 1,41
21 z toho: náhrady škod od pojišťoven (649 031x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
22 výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+10+11+12+16+17+18+19+20) 33 834,22 870,72 34 704,94 33 054,90 897,90 33 952,80 -779,32 27,18 0,98
* jen rok 2010

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22. 2. 2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553 810 056

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Číslo organizace: 1315

index

rok 2010 (předch.rok) rok 2011 (hodnocený rok)
vývojový 
ukazatel

vývojový 
ukazatel



Tabulky č. 2 a 3 k příloze č. 13

IČ: 13644289

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
v tis. Kč

hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem
hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem

1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3
1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 Spotřeba materiálu (501) 2 764,99 2,50 2 767,49 3 063,77 37,19 3 100,96 298,78 34,69 1,12
3 z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x) 365,33 365,33 53,27 53,27 -312,06 0,00 0,15
4              potraviny (501 030x) 834,28 834,28 814,70 814,70 -19,58 0,00 0,98
5 Spotřeba energie (502) 2 872,00 450,47 3 322,47 2 742,66 445,89 3 188,55 -129,34 -4,58 0,96
6 Opravy a udržování (511) 1 296,74 1 296,74 756,59 756,59 -540,15 0,00 0,58
7 Cestovné (512) 141,98 141,98 147,93 147,93 5,95 0,00 1,04
8 Služby (518) 954,50 1,47 955,97 1 018,38 12,04 1 030,42 63,88 10,57 1,08
9    z toho: nájemné (518 038x) 32,10 32,10 40,93 40,93 8,83 0,00 1,28
10                telekomunikace (518 031x-033x) 165,74 165,74 145,42 145,42 -20,32 0,00 0,88
11             služby školení a vzdělávání (518 034x-036x) 150,78 150,78 69,35 69,35 -81,43 0,00 0,46
12             věcná režie stravování žáků (518 043x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
13 Mzdové náklady (521) 18 364,98 2,35 18 367,33 17 992,25 5,66 17 997,91 -372,73 3,31 0,98
14  z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 18 172,00 18 172,00 16 954,00 16 954,00 -1 218,00 0,00 0,93
15 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 6 668,70 0,85 6 669,55 6 390,18 1,98 6 392,16 -278,52 1,13 0,96
16     z toho: zákonné sociální pojištění (524) 6 227,30 0,80 6 228,10 6 181,35 1,92 6 183,27 -45,95 1,12 0,99
17                  příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x) 11,97 11,97 8,91 8,91 -3,06 0,00 0,74
18                  náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x) 18,52 18,52 78,04 78,04 59,52 0,00 4,21
19 Daně a poplatky (531,532,538) 3,26 3,26 0,10 0,10 -3,16 0,00 0,03
20 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 740,40 740,40 737,01 737,01 -3,39 0,00 1,00
21 Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00  
22 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných položek (555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00  
23 Náklady z odepsaných pohledávek (557) 2,81 2,81 0,00 -2,81 0,00 0,00
24 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 173,81 173,81 206,03 0,28 206,31 32,22 0,28 1,19
25     z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x) 149,53 149,53 76,89 76,89 -72,64 0,00 0,51
26                  technické zhodnocení (549 030x) 1,09 1,09 85,19 85,19 84,10 0,00 78,16
27                  manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00  
28                  odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (549 042x) 0,00 0,00 0,00 0,00  
29 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00  
30 Náklady celkem  (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29) 33 984,17 457,64 34 441,81 33 054,90 503,04 33 557,94 -929,27 45,40 0,97

v tis. Kč

číslo 
řádku

ukazatel
hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem
hlavní 
činnost

doplňková 
činnost

celkem
vývojový 
ukazatel

vývojový 
ukazatel

index

1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3
1 Výsledek hospodaření  (výnosy - náklady) -149,95 413,08 263,13 0,00 394,86 394,86 149,95 -18,22 1,50

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22.2.2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553 810 056

vývojový 
ukazatel

index 
číslo 
řádku

ukazatel

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

rok 2010 (předch.rok) rok 2011 (hodnocený rok)

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Číslo organizace: 1315

rok 2010 (předch.rok) rok 2011 (hodnocený rok)
vývojový 
ukazatel



Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 13 

IČ: 13644289

4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz)
        v tis. Kč

 

32 752,41 31 794,72

7 731,00 7 965,80

24 963,65 23 783,08

57,76 45,84

32 810,17 31 840,56

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

5.  KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD
v Kč

Pokladna, Ceniny Běžný účet
Ostatní běžné 

účty
Běžný účet 

FKSP Kryto jinak

261,263 241 245 243

sl. a sl. b sl. c sl. d sl. e sl.f sl. f
ř.č.1 xxx 23 200 4 030 033 19 816 xxx xxx

ř.č.2
1 978 022,00 1 978 022,00 xxx xxx 0

ř.č.3 237 704,00 237 704,00 xxx 0
ř.č.4 30 519,00 598,00 10 105,00 19 816,00 0
ř.č.5 201 282,00 201 282,00 xxx 0

Rezervní fond z ostatních titulů (414) ř.č.6 7 198,00 4 543,00 2 655,00 xxx 0
ř.č.7 1 008 901,00 1 008 901,00 xxx 0
ř.č.8 394 860,00 8 747,00 386 113,00 0
ř.č.9 3 858 486 13 888 3 824 782 0 19 816 0 0
ř.č.10 xxx 9 312 205 251 0 0 xxx xxx

Poznámky:

sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok
sl. a (ř.č. 3-6) - vyk.  Rozvaha  SÚ 411, 412, 413, 414
sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416
ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk.  Rozvaha  SÚ 261, 263, 241, 245, 243 
sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 
                                 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10)
                                 - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a  příslušného řádku
                                 - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241
ř.č. 10 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1
sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami
sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření  finančními prostředky

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy 

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22. 2. 2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553 810 056

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Číslo organizace: 1315

rok 2011 
(hodnocený 

rok)
Příspěvek na provoz rok 2010 

(předch.rok)
Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele celkem 
(672 05xx)

k 31. 12. 2011  (hodnoceného roku)

                ze státního rozpočtu

                na projekty neinvestiční

     z toho: na provoz

Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené)

Rozdíl  (nemůže být záporná hodnota)

Výnosy z transferů  celkem

Finančně 
nekryto

Výpočet finančního krytí fondů

Finanční prostředky na platy za 12/20xx (tzn. všechny závazky z 
vyúčtování mezd za 12/20xx - hodnoceného roku) (331, 336, 341, 
…)

Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x)

Krytí peněžních fondů finančními prostředky

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění .

Vyplňte podbarvenou část tabulky

Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky

Stav na účtech 
fondů + závazky z 
vyúčtování mezd 

+ VH

Fond odměn (411)
FKSP (412)
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413)

Investiční fond (416)

CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH
Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493)



Tabulky č. 6, 6a k příloze č. 13

IČ: 13644289

v Kč

ř. rok 2010 (předch. rok)
rok 2011 (hodnocený 

rok)
Rozdíl

Pohledávky celkem  (SÚ 31x, 371, 377, 468, 469) 1 229 358,00 253 268,00
po lhůtě splatnosti 2 93 274,00 103 752,00 10 478,00

3 27 030,00 22 755,00 -4 275,00
4 1 900,00 11 718,00 9 818,00
5 350,00 5 285,00 4 935,00
6 0,00
7 0,00
8 63 994,00 63 994,00 0,00
9 0,00

10 0,00

11 2 812,00 2 812,00

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI   - OŠETŘOVNÉ 

ř. Počet dlužníků Kč

1
2
3

jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) 4
jednotlivé pohledávky do 20 tis. 5

6
7
8
9
10

Poznámka: 
řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy 

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22.2.2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553 810 056

z toho: 

Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce

starší tří let (všechny)

do 90 dnů
do 1 roku
do 3 let

do 60 dnů

Poznámka: 

6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI 

do 30 dnů 

Členění

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

v tom:

v soudním nebo exekučním řízení vymáháno

řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k  řádku. č. 1

částka vymožená soudně  v daném roce
v soudním nebo exekučním řízení  celkem

částka vymožená v daném roce  jiným způsobem

 !!!!  V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti.
Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:
V ř. 3 - od    1 do 30 dnů
V ř. 4 - od  31 do 60 dnů

za děti, které již nejsou umístěny v zařízení 
v tom:

V ř. 5 - od  61 do 90 dnů
V ř. 6 - od  91 dne do 1 roku
V ř. 7 - od 1 roku - do tří let

z toho:

v soudním nebo exekučním řízení

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

Číslo organizace: 1315

ř. č. 7  Jedná se o vymožení pohledávky  na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky).

Ř. 7, 8  hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, 
druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale  vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 

V ř. 8 - starší 3 let

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

Členění
Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence)

Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné)z toho:



IČ: 13644289
Číslo organizace: 1315

Příloha k tabulce č. 6 - Soupis pohledávek starších t ří let

Datum vzniku 
pohledávky Dlužník

Částka
 v Kč Druh pohledávky

30.12.1999
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/34 285,00         doplatek nájmu

25.1.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/34 21 199,30    

služby s nájmem 
spojené

31.1.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/34 7 085,00      nájem

29.2.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/34 7 085,00      nájem

30.3.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/35 7 085,00      nájem

30.4.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/36 7 085,00      nájem

25.5.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/37 7 085,00      nájem

15.6.2000
Chalabala Svatopluk, Havířov-Dolní Datyně,
Josefa Kotase 14/38 7 085,00      nájem

Celkem za Chalabalou Svatoplukem 63 994,30    

Stav vymáhání pohledávky:

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22. 2. 2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553810056

Okresní soud v Karviné, pobočka  Havířov, vydal dne 8.12.2005 usnesení č.j. 126 E 1108/2005-6
ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Střední odborné učiliště technické, se sídlem Havířov-Šumbark,Sýkorova 1/613, 
zast. ředitelem Ing. Josefem Římanem, IČ 13644289  proti povinnému Svatopluku Chalabalovi, nar. 5.11.1942, pro 63 
994,30 Kč s přísl. a nařídil podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, č.j. 113C 
165/2000-30 ze dne 23.11.2000 výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného, který je 
důchodce a pobírá důchod. ČSSZ v Praze výše uvedený výkon rozhodnutí vzala na vědomí a zaznamenala jej do pořadí. 
Dle sdělení ČSSZ je výkon rozhodnutí u této pohledávky dosud neproveditelný vzhledem k dalším pohledávkám 
povinného s přednostním pořadím.

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace



Tabulka č. 7 k příloze č. 13

IČ: 13644289
Číslo organizace: 1315

INVESTIČNÍ FOND  (416) tis.Kč FKSP (412) tis. Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2011 522,80 Stav FKSP K 1. 1. 2011 74,75
TVORBA FONDU: TVORBA FONDU:
příděl z odpisů dlouhodobého majetku                 
(416 0311-0319) 737,00

zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb.       (412 011x)
179,45

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x) 185,00
náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k 
majetku FKSP  (412 013x)

investiční příspěvky ze státních fondů ( 416 033x) peněžní a jiné dary (412 014x)
výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného 
majetku (416 034x)
dary a příspěvky od jiných subjektů  (416 035x) 78,36

výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO (416 036x) ZDROJE FONDU CELKEM 254,20
převod z rezervního fondu (416 037x) POUŽITÍ FONDU:
ZDROJE FONDU CELKEM 1 523,16 stravování (412 022x) 57,72
POUŽITÍ FONDU: rekreace (412 023x)
investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 
040x) 255,61 kultura, tělovýchova, sport (412 024x) 9,05
pořízení strojů a zařízení (416 041x) sociální výpomoci  (412 025x)
posílení zdrojů údržby a oprav majetku (416 047x) peněžní a nepeněžní dary  (412 026x a 0290) 20,80
ostatní použití (např.splátky inv.úvěrů) (416 04xx) penzijní připojištění (412 027x)

odvody do rozpočtu zřizovatele 416 049x) 258,65
úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 
(412 028x)
ostatní použití (412 xxxx) 136,11

POUŽITÍ FONDU CELKEM 514,26 POUŽITÍ FONDU CELKEM 223,68
Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 1 008,90 Stav FKSP k 31. 12. 2011 30,52
z toho finančně kryto: 1 008,90 z toho finančně kryto: 30,52
Změna stavu za rok 2011 486,10 Změna stavu za rok 2011 -44,23

REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku 
hospodaření

tis.Kč REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 148,14 Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 23,33
TVORBA FONDU: TVORBA FONDU:
zlepšený výsledek hospodaření (413 051x) 53,14 nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x)

ZDROJE FONDU CELKEM 201,28
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv            
(414 053x)

POUŽITÍ FONDU: peněžní dary účelové (414 054x)

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x) peněžní dary neúčelové (414 055x)
úhrada sankcí (413 062x) ostatní tvorba (414 056x)
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 
(413 063x) ZDROJE FONDU CELKEM 23,33
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
(413 064x) POUŽITÍ FONDU:

ostatní čerpání fondu (413 065x069x) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x)
POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 úhrada sankcí (414 062x)

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 201,28
posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 
(414 063x)

z toho finančně kryto: 201,28
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 
(414 064x)

Změna stavu za rok 2011 53,14 čerpání darů (414 065x) 16,13
čerpání dotací EU a mezinárodních smluv (414 066x)

FOND ODMĚN (411) tis.Kč čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x)
Stav fondu odměn k 1. 1. 2011 301,91 ostatní čerpání fondu (414 069x)
TVORBA FONDU: POUŽITÍ FONDU CELKEM 16,13
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření                           
(411 031x) 210,00 Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 7,20
ZDROJE FONDU CELKEM 511,91 z toho finančně kryto: 7,20  
POUŽITÍ FONDU: Změna stavu za rok 2011 -16,13
použití fondu na překročení limitu prostředků na platy 
(411 041x) 233,55
na odměny (411 042x) 40,66

POUŽITÍ FONDU CELKEM 274,21
Stav fondu odměn k 31. 12. 2011 237,70
z toho finančně kryto: 237,70
Změna stavu za rok 2011 -64,21

Poznámka

Datum: 22. 2. 2012 Schválil: Ing. Josef Říman
Zpracoval: marta Schwarzová Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

 

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
NA ROK 2011

Název organizace: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/6913, příspěvková organizace



Tabulka č. 8 k příloze č. 13

IČ: 13644289

8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

v MJ v Kč
hrazeno z hlavní 

činností v Kč

z toho                 
z prostředků 

zřizovatele v Kč
v MJ v Kč

hrazeno z hlavní 
činností v Kč

z toho                 
z prostředků 

zřizovatele v Kč
Voda (502 03xx) m3 3725 353 367 327 613 324 613 3852 364 151 336 014 336 014 1,03
Teplo (502 04xx) GJ 5516 2 253 291 2 077 526 2 077 526 4778 2 052 027 1 853 183 1 853 183 0,91
TUV (502 04xx)  
Plyn (502 05xx) m3 1893,44 27 418 27 418 27 268 1702,23 27 739 27 739 27 739 1,01
Elektrická energie (502 06xx) MWh 178,726 688 394 439 444 438 995 161,41 744 639 525 727 458 166 1,08
Pevná paliva (501 041x)  
Jiné (502 07xx, 08xx)  

Poznámka:
Index - spotřeba celkem v Kč rok 2011 (hodnocený rok)/rok 2010 (předcházející rok)
K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění
V  tabulkách vyplňte měrné jednotky

Komentář ke způsobu vytápění a ohřevu teplé vody: Dodávka tepelné energie je zajišťována od 1. 9. 2009 prostřednictvím firmy DALKIA Česká republika, a.s.

Vypracoval(a): Marta Schwarzová Schválil(a): Ing. Josef Říman
Datum: 22. 2. 2012 Jméno a podpis ředitele (ředitelky)
Telefon: 553 810 056

z toho: Spotřeba celkem vč. 
doplňkové činnosti

z toho:

Číslo organizace: 1315

Název školy a školského zařízení: Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

IndexDruh energie:
Druh 

měrné 
jednotky

 2010 (předcházející rok) 2011 (hodnocený rok)
Spotřeba celkem vč. 
doplňkové činnosti


