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1 Úvod 

„Abychom zbohatli materiálně, musíme nejprve zbohatnout v mysli.“ Tento citát od 

neznámého autora mluví za vše, neboť zdůvodňuje, proč vlastně vznikají a existují 

neziskové organizace ve veřejném sektoru.
1
  

 

Neziskový sektor, jehoţ součástí jsou i příspěvkové organizace, je důleţitou 

součástí hospodářského i politického prostředí kaţdé vyspělé země. Tyto organizace 

nalezneme především v oblastech jako například sociální sluţby, školství, kultura či 

ochrana ţivotního prostředí. Základní úlohou těchto organizací není snaha o maximalizaci 

zisku a návratnosti investic, jako je tomu v ziskovém sektoru, tudíţ je pro kaţdou 

neziskovou organizaci obtíţenější hledání a zajišťování finančních zdrojů jinými způsoby 

neţ dosahováním zisku, a to především pomocí dotací. 

 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza hospodaření vybrané střední školy, 

konkrétně Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková 

organizace. Pro zjištění výsledků byly v této práci vyuţity metody analýzy, indukce, 

komparace a popisu. 

 

První část práce je teoretická a je zaměřena všeobecně na charakteristiku 

příspěvkových organizací a jejich začlenění mezi nevýdělečné organizace. Jsou zde 

uvedeny a blíţe přiblíţeny typy příspěvkových organizací, základní charakteristika 

příspěvkových organizací zřízených organizační sloţkou státu či příspěvkové organizace 

zřízené územními samosprávnými celky. Je zde také nastíněn legislativní rámec, dle 

kterého se tyto organizace musí řídit. 

 

Další část diplomové práce se zabývá konkrétní příspěvkovou organizací. V úvodu 

této kapitoly je popsána Střední škola elektrotechnická, jak její historie, tak také její 

současnost. Hlavní obsah této kapitoly je však zaměřen na finanční hospodaření školy a 

určení konkrétních finančních zdrojů, se kterými škola můţe disponovat. Jedná se 

především o čerpání prostředků ze státního rozpočtu, čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele 

                                                 
1
 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 12. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7263-825-3. 
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či příjmy z vlastní činnosti. Jsou zde však uvedeny také náklady školy, náplň její 

doplňkové činnosti či způsob přídělů a čerpání peněţitých fondů organizace. 

 

Poslední kapitola práce je věnována praktické analýze hospodaření dané střední 

školy elektrotechnické v letech 2010 aţ 2014. Nejprve je v kaţdém roce zvlášť popsáno 

čerpání prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele i z vlastní činnosti, jsou zde 

rozebrány náklady školy a také výsledky hospodaření v jednotlivých letech. Následně je 

popsáno hospodaření školy souhrnně za celé sledované období pěti let. 
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2 Charakteristika příspěvkové organizace.  

Pro bliţší pochopení správy a zásad hospodaření příspěvkové organizace je 

část této kapitoly věnována neziskovým organizacím, do kterých patří také příspěvkové 

organizace. Národní hospodářství lze rozčlenit na ziskový a neziskový sektor na základě 

způsobu financování. Zásadní rozdíl mezi ziskovým a neziskovým sektorem, jak jiţ název 

napovídá, tkví v hlavním cíli zaloţení, kdy primárním cílem ziskového sektoru je 

dosahování zisku. Ziskový sektor je část hospodářství, která je financována prostředky 

získanými prodejem statků či sluţeb. Neziskové organizace, jejichţ hlavní cíl není snaha 

maximalizovat svůj zisk, jsou v národním hospodářství hojně zastoupeny. 

2.1 Nezisková organizace 

Nezisková nebo také nevýdělečná organizace je pojem, který je obecně pouţíván, 

avšak není definován ţádným právním předpisem České republiky. Jedná se o organizace, 

které nebyly zaloţeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Hlavním cílem neziskových 

organizací je jejich poslání, přičemţ výše příjmů z něj stojí obvykle aţ na druhém místě. 

Tyto organizace nejsou zřizovány za účelem dosaţení zisku, přesto mohou být ziskové. 

Neziskové organizace jsou právnické osoby, které mají svého zřizovatele, zakládají se 

podle příslušných právních předpisů a jsou zapsány v seznamu ekonomických subjektů u 

Českého statistického úřadu. 

 

Neziskové organizace lze členit dle různých aspektů. Nejčastější rozdělení je podle 

charakteru poslání a zřizovatele organizace na 

 veřejně prospěšné – kde patří účelové sdruţení majetku (např. nadace a nadační 

fondy, obecně prospěšné společnosti) a sdruţení občanů (např. politické strany, 

církve a náboţenské společnosti, spolky usilující o blaho všech), 

 vzájemně prospěšné – kde spadá sdruţení osob na základě členství (např. 

spolky, profesní komory), 

 státní (vládní) rozpočtového typu – zřizuje je stát, kraje, obce, případně jejich 

organizační sloţky, 

 nestátní (nevládní) soukromoprávní – jedná se o soukromé organizace zřízené 

občany mající charakter právnických i fyzických osob. 

 

Rok 2014 byl ovlivněn novým zněním občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., který 

se mimo jiné významným způsobem dotknul také některých neziskových organizací. 
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Změny této právní normy nově upravují podmínky vzniku a fungování neziskových 

organizací, zanikly některé doposud platné předpisy a současně vstoupily v platnost další 

související zákony a vyhlášky. Neziskovost organizace jiţ nevyplývá automaticky z právní 

subjektivity, ale organizace se uchází o tzv. status veřejné prospěšnosti, v návaznosti na 

svou činnost. Dále je třeba rozeznávat právnickou osobu se statusem veřejné prospěšnosti 

podle občanského zákoníku a veřejně prospěšného poplatníka dle terminologie zákona o 

daních z příjmů. 

 

Veřejně prospěšná je dle ustanovení § 146 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, právnická osoba, jejímţ posláním je přispívat v souladu se zakladatelským 

právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování 

právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z 

poctivých zdrojů a pokud hospodárně vyuţívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do 

veřejného rejstříku, jestliţe splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. 

 

Ustanovení § 17a, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, definuje veřejně 

prospěšného poplatníka jako poplatníka, který v souladu se svým zakladatelským právním 

jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, jako 

svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným 

poplatníkem není 

 obchodní korporace, 

 Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář, 

 profesní komora nebo poplatník zaloţený za účelem ochrany a hájení 

podnikatelských zájmů svých členů, u nichţ nejsou členské příspěvky 

osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, 

 zdravotní pojišťovna, 

 společenství vlastníků jednotek a 

 nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouţí k podpoře osob blízkých 

zakladateli nebo jejíţ činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.
2
 

 

                                                 
2
 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 12. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7263-825-3. 
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Veřejně prospěšný poplatník je tedy ten, jehoţ hlavní činnost lze označit jako 

veřejně prospěšnou, spadá zde např. úsek poţární ochrany či činnost policie. Automaticky 

podle právní subjektivity je veřejně prospěšným poplatníkem organizační sloţka státu, 

obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada soudrţnosti, politická strana a 

politické hnutí, státní fond a příspěvková organizace. Další skupina poplatníků, jimţ je 

připsán status veřejné prospěšnosti, jsou veřejně prospěšným poplatníkem také, avšak 

mohou být tohoto statusu veřejné prospěšnosti zbaveni. 

 

V novém občanském zákoníku jsou neziskové organizace i nadále zařazeny mezi 

právnické osoby, avšak definují se nové pojmy pro právnické osoby, a to 

 korporace – subjekty zaloţené na personálním základě (např. spolky, církve, 

politické strany, profesní komory), 

 fundace – obsahují věcný prvek, subjekty zaloţené na principu majetku, který je 

vyčleněn k určitému účelu (např. nadace a nadační fondy), 

 ústavy – kombinace obojího, zaloţeny za účelem provozování činnosti uţitečné 

společensky nebo hospodářsky s vyuţitím své osobní a majetkové sloţky, 

 právnické osoby veřejného práva – přičemţ tímto ustanovením jsou pouze 

legalizované, ale zřízené jsou samostatnými zákony (např. obce, kraje, státní 

instituce hospodařící s majetkem státu). 

2.2 Právní rámec příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace spadá mezi právnické osoby, které se řídí specifickou 

právní úpravou a musí se řídit velkou škálou právních předpisů. Základní právní rámec je 

dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, který stanovuje zejména pravidla pro hospodaření obcí, měst a krajů, 

pravidla pro sestavování rozpočtů, poskytování dotací atd. Tento zákon umoţňuje 

územním samosprávným celkům, aby ve své působnosti zřizovaly příspěvkové organizace 

zpravidla pro činnosti, jejichţ cílem není dosaţení zisku a jejichţ rozsah, struktura a 

sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. 

Dále jsou příspěvkové organizace zřízené organizačními sloţkami státu upraveny 

v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Kaţdá nová příspěvková organizace musí 

vzniknout zvláštním právním předpisem, coţ znamená, ţe pro kaţdou nově zakládanou 

příspěvkovou organizaci hospodařící se stáním majetkem musí být schválen zvláštní zákon 
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a to platí také pro rozhodování o rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách organizace. 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů upravuje vlastní hospodaření 

příspěvkových organizací zřízených státem.  

Jak jiţ bylo řečeno, příspěvkové organizace jsou právnickou osobou a v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví jsou tudíţ i účetní jednotkou. Účetní jednotka je 

povinna vést účetnictví. Pravidla pro vedení účetnictví vyplývají nejen ze samotného 

zákona o účetnictví, který se zabývá spíše obecnými zásadami a obecnými pojmy 

společnými pro všechny typy účetních jednotek, ale především z navazující vyhlášky č. 

410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro vybrané účetní jednotky. 
3
 

V neposlední řadě se nesmí opomenout České účetní standardy č. 701-710. 

Příspěvková organizace je však nejen účetní jednotkou, ale také daňovým poplatníkem, 

tedy se na ni vztahují také veškeré zákony daňové soustavy České republiky.  

Kromě právních předpisů všeobecného charakteru, které se týkají všech 

příspěvkových organizací, je třeba zmínit také specifické právní předpisy, podle kterých se 

musí tyto organizace řídit v závislosti na jejich hlavním účelu a činnosti, pro něţ byly 

zřízeny. Například činnost škol a školských zařízení upravuje školský zákon, zdravotnická 

zařízení vycházejí z právní úpravy pro poskytování zdravotní péče a provoz 

zdravotnických zařízení, organizace sociálního charakteru se pak řídí právní úpravou 

sociálního zabezpečení, např. zákon o sociálních sluţbách apod.  

2.3 Příspěvková organizace 

Příspěvková organizace je jednou z forem veřejného ústavu, právnickou osobou 

veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Jedná se o veřejnoprávní 

neziskové organizace, které hospodaří s peněţními prostředky získanými vlastní (resp. 

hlavní) činností a s peněţními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého 

zřizovatele. Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti 

na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb.  

Právní forma příspěvkové organizace zůstává v České republice nadále aktivní, i 

kdyţ jsou opakovaně zaznamenány snahy o budoucí sniţování počtu těchto organizací a 

postupnou přeměnu na jinou formu podnikání. Cílem je oddělit výkon veřejné správy a 

                                                 
3
 MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 

územního samosprávného celku 2011. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 191 s. ISBN: 978-80-7263-664-8. 
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obecně potřebných aktivit jako činnosti bezúplatné nebo činnosti vykonávané úplatně za 

přísně stanovených podmínek, a činnosti hospodářské, které by se měly vyloučit do nově 

vzniklých společností zaloţených např. jako obchodní společnosti. 

Občanský zákoník, řadí nově příspěvkové organizace mezi korporace, jinak se 

jejich postavení schválením nového zákona nemění, jsou nadále právnickou osobou. Ze 

zákona o daních z příjmů vyplývá, ţe příspěvkové organizace bez ohledu na to, kdo je 

zřizovatelem, se stávají veřejně prospěšným poplatníkem, aniţ by musely ţádat o status 

veřejné prospěšnosti. 

Zřizovatelem příspěvkových organizací můţe být buď organizační sloţka státu, kraj 

nebo obec. Různorodost, především v nakládání s majetkem, vyplývá právě z titulu 

zřizovatele, proto je vhodné se zabývat samostatně hospodařením obou skupin organizací 

v závislosti na zřizovateli. 

2.4 Příspěvková organizace zřízená organizační složkou státu 

Hlavní činnost příspěvkové organizace zřízené organizační sloţkou státu je 

definovaná zvláštním zákonem nebo zřizovací listinou. Tato hlavní činnost můţe být 

prováděna za úplatu. Peněţní prostředky, se kterými příspěvkové organizace zřízené 

organizační sloţkou státu mohou hospodařit, jsou ze státního rozpočtu v rámci finančních 

vztahů stanovených zřizovatelem, dále hospodaří s prostředky svých fondů, s prostředky 

získanými jinou činností, s peněţními dary od fyzických a právnických osob, s peněţními 

prostředky poskytnutými ze zahraničí a s prostředky poskytnutými z rozpočtů územních 

samosprávných celků a státních fondů, včetně prostředků z rozpočtu Evropské unie a 

z Národního fondu. 

Mezi dalšími zdroji financování jsou prostředky uloţené ve fondech organizace 

získané jinou činností. Veškeré příjmy příspěvkové organizace jsou prostředky získané pro 

stát, tudíţ je třeba striktně dodrţovat hospodárné nakládání s finančními zdroji a vyuţít je 

pouze k účelům, na které jsou určeny a na krytí nezbytných potřeb. Rozpočet organizace 

můţe zahrnovat pouze náklady a výnosy související s poskytovanými sluţbami, které jsou 

předmětem hlavní činnosti a sestavuje se vţdy jako vyrovnaný. Příjmy, které ze své 

činnosti příspěvkové organizace dosahují zejména z uţivatelských poplatků, si nechávají 

pro financování svých vlastních nákladů. Poněvadţ však příspěvkové organizace 

zabezpečují veřejné statky na neziskovém principu, uţivatelské poplatky často nepokrývají 

ekonomicky nutnou výši nákladů, a proto nejsou finančně soběstačné a dostávají 

z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky ve formě příspěvků. Příspěvková organizace je 
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povinna sdělit svému zřizovateli, pokud nastanou nějaké změny, které by mohly ovlivnit 

vztah ke státnímu rozpočtu – krácení či zvýšení příspěvku. Příspěvková organizace je 

povinna si počínat tak, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem s dodrţením 

stanovených finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Peněţní prostředky, se kterými 

disponuje, se můţou pouţívat jen k účelům, na který jsou určeny při současném dodrţení 

právních předpisů a zabezpečení nerušeného chodu organizace. 

2.5 Příspěvková organizace zřízená územními samosprávnými celky 

Vzhledem k tomu, ţe se analýza hospodaření bude aplikovat na příspěvkovou 

organizaci zřízenou krajem, tj. územním samosprávným celkem, je této kapitole věnována 

větší pozornost neţ předešlé.  

2.5.1 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací 

Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávnými celky, tzn. kraji a 

obcemi, je zcela v kompetenci příslušných zastupitelstev. Územní samosprávný celek 

zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla 

neziskové a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. 

Na rozdíl od příspěvkových organizací zřízených organizační sloţkou státu, se tyto 

příspěvkové organizace, zřízené územními samosprávnými celky, zapisují do obchodního 

rejstříku. Návrh na zápis nově zaloţených organizací podává zřizovatel, a to vţdy do 15 

dnů ode dne, kdy organizace vznikla. Další rozdíl je, ţe zatímco příspěvkové organizace 

zřizované organizační sloţkou státu mohou mít příjmy z jiné činnosti, příspěvkové 

organizace zřízené kraji či obcemi, mohou mít příjmy z činnosti doplňkové.
4
 

Zřizovatel vydává rozhodnutí o vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení 

příspěvkové organizace. K těmto právním úkonům dochází dnem určeným zřizovatelem 

v rozhodnutí, ve kterém je také určeno, v jakém rozsahu přechází práva a povinnosti na 

nové anebo přejímající organizace, při zrušení organizace pak na samého zřizovatele. O 

vzniku organizace musí být zřizovatelem vydána zřizovací listina, ve které zřizovatel 

vymezí veškerá práva a povinnosti příspěvkové organizace, zejména podrobné nakládání 

s majetkem a rozsah hlavní i doplňkové činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat 

plnění hlavního poslání příspěvkové organizace a měla by navazovat na činnosti hlavní 

s cílem hospodárného vyuţití majetku i lidských zdrojů. Tato činnost by měla být v zásadě 

                                                 
4
 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace – vznik, účetnictví, daně. 12. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7263-825-3. 
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zisková a měla by přinášet další finanční zdroje pro financování neziskové činnosti 

příspěvkové organizace. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. 

 

Zřizovací listina je základním dokumentem, kterým jsou určena základní pravidla, 

kterými se řídí příspěvková organizace a pro její další fungování má zásadní význam. 

Podle zákona o obcích je schvalována zastupitelstvem obce, popř. kraje. Listina dle § 27 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, musí minimálně obsahovat 

 úplnou a přesnou identifikaci zřizovatele, 

 název, sídlo a identifikační číslo zřizované příspěvkové organizace, 

 vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, 

 označení statutárních orgánů a způsob jednání jménem organizace, 

 vymezení svěřeného majetku, 

 vymezení práv tak, aby organizace mohla hospodařit se svěřeným majetkem a 

plnit hlavní účel, 

 vymezení okruhů doplňkové činnosti, 

 vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

 

Příspěvková organizace nakládá s majetkem zřizovatele, v rozsahu uvedeném ve 

zřizovací listině a nabývá majetek pro svého zřizovatele, který můţe stanovit, ve kterých 

případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas. Do svého 

vlastnictví můţe příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, 

pro kterou byla zřízena, a to 

 bezúplatným převodem od svého zřizovatele, 

 darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, 

 děděním (bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková 

organizace povinna dědictví odmítnout) nebo 

 jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 

 

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví 

bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho 

přednostně bezúplatně zpět zřizovateli. Pokud zřizovatel písemnou nabídku odmítne, můţe 
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příspěvková organizace po předchozím souhlasu a za podmínek stanovených zřizovatelem 

majetek převést do vlastnictví jiné osoby. 

2.5.2 Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností jak v hlavní, tak doplňkové činnosti, s prostředky přijatými z rozpočtu svého 

zřizovatele, s prostředky svých fondů, dary přijatých od fyzických i právnických osob 

z tuzemska, tak i zahraničí, a také s prostředky z Národního fondu. Významnou část tvoří 

také dotace na úhradu provozních výdajů z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného 

podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů a další dotace podle mezinárodních 

smluv, kdy jsou poskytovány peněţní prostředky z finančního mechanismu Evropského 

hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a Programu švýcarsko-české 

spolupráce. Je třeba uvést, ţe tyto dotace z výše jmenovaných zahraničních zdrojů jsou 

pouze provozní, nikoliv investiční a bývají často poskytovány na období, které se 

neshoduje s kalendářním rokem. Pokud organizace prostředky, které v rámci těchto 

provozních dotací získá, nespotřebuje do konce kalendářního roku, převádí se zůstatek 

těchto prostředků do rezervního fondu, kde je při dodrţení podmínek můţe pouţít i 

v dalších letech.  

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla 

v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejich potřeb. Na základě vlastního rozhodnutí 

můţe zřizovatel odčerpat volné peněţní prostředky z doplňkové činnosti, avšak zasáhnout 

do rozpočtu v průběhu roku by měl jen ze závaţných a objektivních příčin. Tyto výnosy 

z doplňkové činnosti příspěvková organizace přednostně pouţívá pro pokrytí výdajů 

hlavních činností, pokud zřizovatel neschválí jiný postup. Zřizovatel můţe uloţit odvod 

příspěvkové organizaci do svého rozpočtu, jestliţe její plánované výnosy překračují její 

plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu, její investiční zdroje jsou větší, 

neţ je jejich potřeba uţití podle rozhodnutí zřizovatele nebo porušila rozpočtovou kázeň. 

 

Porušení rozpočtové kázně se příspěvková organizace dle § 28 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dopustí tím, ţe 

 pouţije finanční prostředky, které obdrţí z rozpočtu svého zřizovatele, v 

rozporu se stanoveným účelem, 

 převede do svého peněţního fondu více finančních prostředků, neţ stanoví tento 

zákon nebo neţ rozhodl zřizovatel, 
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 pouţije prostředky svého peněţního fondu na jiný účel, neţ stanoví tento zákon 

nebo jiný právní předpis, 

 pouţije své provozní prostředky na účel, na který měly být pouţity prostředky 

jejího peněţního fondu podle tohoto zákona, nebo 

 překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto 

překročení do 31. prosince nekryla ze svého fondu odměn. 

 

Za porušení rozpočtové kázně zřizovatel příspěvkové organizaci uloţí odvod do 

svého rozpočtu ve výši neoprávněně pouţitých prostředků, a to nejpozději do jednoho roku 

ode dne, kdy porušení rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do tří let ode dne, kdy 

k tomuto porušení rozpočtové kázně došlo. Tento odvod můţe na základě písemné ţádosti 

příspěvkové organizace zřizovatel z důvodu zamezení tvrdosti sníţit nebo dokonce 

prominout. 

 

2.5.3 Peněžní fondy příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace hospodaří s prostředky svých peněţních fondů, které tvoří 

a pouţívá v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Peněţní 

prostředky zřízené organizací se dělí dle účelu pouţití na rezervní fond, investiční fond, 

fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Tvorba a pouţití těchto fondů vyplývá 

z rozpočtových pravidel, aţ na fond kulturních a sociálních potřeb, který je řízen 

samostatnou vyhláškou Ministerstva financí. Zůstatky těchto peněţních fondů příspěvkové 

organizace se po skončení roku převádějí do roku následujícího. 

 

Rezervní fond 

Rezervní fond je nástrojem motivace příspěvkové organizace na dosahování lepšího 

výsledku hospodaření. Tento fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření 

po skončení roku na základě schválení jeho výše zřizovatelem, sníţeného o případné 

převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření je vytvořen, pokud skutečné 

výnosy hospodaření příspěvkové organizace jsou spolu s přijatým příspěvkem na provoz 

vyšší neţ provozní náklady. Rozdělení tohoto zlepšeného výsledku hospodaření do 

rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel. Dalším zdrojem rezervního fondu 

mohou být peněţní dary. Příspěvková organizace pouţívá rezervní fond k 

 financování dalšího rozvoje své činnosti, 
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 časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 

 úhradě případných sankcí uloţených za porušení rozpočtové kázně, 

 úhradě své ztráty za předchozí léta, 

 přídělu do investičního fondu na základě souhlasu zřizovatele. 

 

Investiční fond 

Investiční fond slouţí k financování investičních potřeb příspěvkové organizace a 

k financování jejího dalšího rozvoje. Tvorba investičního fondu probíhá z 

 peněţních prostředků ve výši odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu, 

 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

 investiční příspěvky ze státních fondů, 

 příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliţe to 

zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, 

 dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo pouţitelné 

k investičním účelům, 

 příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové 

organizace, 

 převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

 

Finanční prostředky investičního fondu příspěvková organizace pouţívá ke krytí 

kapitálových potřeb na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. To znamená 

k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do 

rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uloţil, k posílení zdrojů určených na 

financování údrţby a oprav majetku, který příspěvková organizace pouţívá pro svou 

činnost. Takto pouţité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové 

organizace. Ke krytí investičních potřeb lze také se souhlasem zřizovatele pouţít 

investičních úvěrů nebo půjček. 

 

Fond odměn 

Fond odměn příspěvkové organizace je stejně jako rezervní fond, motivačním 

fondem. Je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to v současné době do výše 

80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na 
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platy příspěvkové organizace. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně 

se však z tohoto fondu hradí případné překročení prostředků na platy, jehoţ výše se 

zjišťuje podle zvláštního právního předpisu. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Fond kulturních a sociálních potřeb je typem sociálního fondu, jehoţ pouţití se řídí 

vyhláškou č. 114/2002 Sb., Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb. Je 

tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu 

nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a 

odměny za pracovní pohotovost, na odměny a ostatní plnění za vykonávanou práci. Fond 

je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem a 

vyúčtování skutečného základního přídělu se provede v rámci účetní závěrky. Dále je 

tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen zaměstnancům v 

pracovním poměru k příspěvkové organizaci, ţákům středních odborných učilišť a učilišť, 

interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního 

důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u příspěvkové 

organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným fyzickým nebo i 

právnickým osobám. 

 

Přestoţe má příspěvková organizace právní subjektivitu, některé úkony, jako 

například financování svých investičních potřeb, pořizování věcí na splátky nebo uzavíraní 

smluv o nájmu s právem koupě, můţe učinit pouze se souhlasem svého zřizovatele. 

Hlavním důvodem je to, ţe organizace nemusí mít v budoucnu finanční prostředky na 

zakoupení věci - zřizovatel např. můţe do budoucna plánovat zrušení příspěvkové 

organizace. 

Příspěvková organizace nemá oprávnění nakupovat akcie a jiné cenné papíry, 

protoţe obchodování s cennými papíry je spojeno s rizikem a příspěvkové organizace 

hospodaří s veřejnými finančními prostředky. Dále příspěvkové organizace nesmí přijímat 

a poskytovat půjčky a úvěry a vystavovat a akceptovat směnky, ani být směnečným 

ručitelem s výjimkou poskytování darů jen z fondu kulturních a sociálních potřeb, a to 

v rozsahu povoleném zvláštní vyhláškou, tedy jen zaměstnancům. Příspěvková organizace 

můţe ručit za závazky svého zřizovatele nebo jiných subjektů, které zřizovatel také zřídil 

nebo zaloţil. Nesmí však ručit, ani jinak zajišťovat závazky dalších subjektů, např. 

soukromých podniků apod. 



 

18 

 

Hospodaření příspěvkové organizace podléhá finanční kontrole ze strany 

zřizovatele a také podléhá finančnímu auditu. Příspěvková organizace nesmí zřizovat nebo 

zakládat právnické osoby a nesmí mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo 

zaloţené za účelem podnikání. 

 

2.6 Příspěvkové organizace v oblasti školství 

Mezi příspěvkové organizace byla od ledna 2003 zařazena předškolní a školská 

zařízení a školy, a to na základně novely zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství. Původní zákon č. 564/2009 Sb. však znamenal velký průlom 

v dosavadním právním postavení škol, proto se povaţuje za důleţité připomenout princip 

změny, neboť školy jako příspěvkové organizace přetrvávají v našem systému škol a 

postupují ve věci zřízení podle zákonů č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. a ve věcech 

vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem byla uloţena jediná moţná právní 

forma a tou byla příspěvková organizace. Školám a předškolním zařízením, obce 

nevyjímaje, tímto právním aktem nastaly nemalé problémy. Především byli představitelé 

škol postaveni jako statutární zástupci do zcela nové role. Kromě rutinního běhu školy jim 

nastaly povinnosti v obstarávání smluvních vztahů, personálních a mzdových záleţitostí, 

vedení účetnictví a další dosud jim neznámé úkoly. Ve stejně sloţitém postavení se ocitly 

zvláště ty obce, které dosud ţádnou příspěvkovou organizaci nezřizovaly.
5
 

2.7 Účetnictví příspěvkových organizací 

Úkolem účetnictví je podat v peněţním vyjádření pravdivé informace, z nichţ se 

získává věrný obraz o majetkové situaci účetní jednotky (v jakých konkrétních druzích je 

majetek vázán a jak je oceněn, jak je opotřebován, jak rychle se obnovuje), zdrojích, 

z nichţ byl majetek pořízen (o výši vlastních a cizích zdrojů a jejich podrobné struktuře, o 

dlouhodobých a krátkodobých závazcích) a o finanční situaci podniku (jakého zisku účetní 

jednotka dosáhla v daném roce a jak zisk rozdělila, zda je účetní jednotka schopna hradit 

své dluhy). 

Příspěvkové organizace musí vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, podle kterého příspěvkové organizace spadají mezi vybrané účetní jednotky.  

                                                 
5
 MERLÍČKOVÁ RŮŢIČKOVÁ, Růţena. Neziskové organizace: vznik, účetnictví, daně. 12. 

aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, c2013, 263 s. ISBN 978-80-7263-825-3. 
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Dále se příspěvková organizace musí řídit vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Zde jsou vymezeny náleţitosti pro sestavování rozvahy, výkazu zisku a 

ztráty a přílohy k účetní závěrce. Vyhláška dále definuje jednotlivé poloţky výkazů účetní 

závěrky s obsahovým vymezením jednotlivých účtů v účtové osnově.  

Důleţitou oporu v účetnictví vybraných účetních jednotek tvoří České účetní 

standardy č. 701 aţ č. 710, podle kterých se sjednocují a upravují účetní postupy. 

 

Příspěvkové organizace vedou účetnictví v plném rozsahu s výjimkou organizací, 

které splní dvě podmínky pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, toto je platné 

od 1. 9. 2012. Vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést pouze příspěvkové 

organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou a pokud o účtování ve 

zjednodušeném rozsahu rozhodne zřizovatel. 

 

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu  

 sestavují účtový rozvrh, v němţ mohou uvést pouze účtové skupiny, 

nevyţaduje-li zvláštní předpis členění podrobnější, 

 mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize (například účtování 

v americkém deníku), 

 nepouţívají všechny metody, které pouţívají jiné účetní jednotky (např. 

neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou), 

 sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních 

jednotek.  

 

Příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví od svého vzniku aţ do zániku, 

účetním obdobím můţe být kalendářní nebo hospodářský rok. Hospodářský rok začíná 

jiným datem neţ 1. 1. (tedy kalendářní rok), u obou variant se však jedná o 12 po sobě 

jdoucích měsíců. 

 

Příspěvkové organizace mají danou směrnou účtovou osnovu a účtový rozvrh si 

tvoří samy. Poloţky jsou rozčleněny v rámci účtových tříd do účtových skupin, následně 

do syntetických účtů, kde je jim přiděleno číselné označení. Účetní jednotky si vytváří k 
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jednotlivým syntetickým účtům tzv. analytické účty, které jsou v souladu s potřebami 

sestavení účetní závěrky. 
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3 Financování střední školy 

Tato kapitola je zaměřena na financování vybrané Střední školy elektrotechnické, 

Ostrava, Na Jízdárně 30. Je zde uvedena její obecná charakteristika včetně shrnutí historie, 

ale především konkrétní zdroje financování školy – především příspěvky ze státního 

rozpočtu, dotace z rozpočtu zřizovatele a příjmy z vlastní činnosti. Jsou zde uvedeny také 

hlavní náklady organizace. 

 

3.1 Charakteristika Střední školy elektrotechnické, Ostrava 

Střední škola elektrotechnická, Ostrava je příspěvkovou organizací zřizovanou 

Moravskoslezským krajem. Statutárním orgánem a zároveň ředitelem školy je Ing. Tomáš 

Führer, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je 

odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a 

jeho vnitřními organizačními předpisy. 

 

Organizace je moderní veřejnou střední školou, která poskytuje vzdělávání jak pro 

ţáky základních škol, učitele a odborníky z oblasti elektrotechniky, tak pro veřejnost. 

Škola nabízí studium pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo středního 

vzdělání s maturitní zkouškou ve schválených studijních programech. V rámci dalšího 

vzdělávání nabízí získání i prohloubení kvalifikace v oborech elektrotechniky.  

 

Hlavním účelem organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu ţáků podle 

vzdělávacích programů. Předmět činnosti organizace odpovídá jejímu hlavnímu účelu, a to 

 poskytování středního vzdělávání s výučním listem, 

 poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou, 

 poskytování ţákům středních škol a studentům vyšších odborných škol 

ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací 

činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťování těmto ţákům a 

studentům školní stravování, vedení ţáků a studentů k plnohodnotnému 

vyuţívání volného času formou zájmových činností, 

 zabezpečování stravování ţáků a studentů, 

 zabezpečování stravování vlastním zaměstnancům organizace. 
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Střední škola elektronická, Ostrava, Na Jízdárně 30, sdruţuje dvě části školy, a to 

Střední školu (SOU, SOŠ) a školní jídelnu – výdejnu. 

 

Předmět hlavní činnosti – teoretické a praktické vyučování škola zajišťuje v sídle 

školy Na Jízdárně 30, Ostrava, praktické vyučování dále poskytuje na odloučených 

pracovištích v Moravské Ostravě, ulice Hlubinská 24 a 28, kde se nacházejí dílny 

praktického vyučování. 

 

V rámci schválených studijních programů poskytujících střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a střední vzdělání s výučním listem škola nabízí vzdělávací programy 

elektrotechnika (včetně zkoušky odborné způsobilosti), optika, ekonomika a podnikání, jak 

v denní, tak dálkové a večerní formě studia. Významnou součástí je rovněţ další profesní 

vzdělávání v elektrotechnice formou dílčích kvalifikací a kurzů. 

 

Organizační struktura odpovídá charakteru, zaměření a cílům školy. Obsahuje 

jednoznačně odpovědnost vedoucích zaměstnanců za chod jednotlivých úseků. Kaţdý 

z těchto úseků řídí pověřený zástupce ředitele (úsek teoretického vyučování, úsek 

praktického vyučování a úsek pro ekonomiku a provoz) dle organizačního řádu školy. 

Konkrétní organizační schéma organizace je uvedeno v příloze č. 2. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, střední škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-

technického vzdělávání a to denní čtyřleté s maturitou, denní tříleté s výučním listem a 

nástavbové denní dvouleté nebo dálkové tříleté (pro získání maturitní zkoušky pro 

absolventy tříletých oborů). Současně také umoţňuje jednoduchý přestup mezi maturitními 

a nematuritními obory v závislosti na studijních problémech či úspěších. 

Nejlepší studenti mohou získat od elektrotechnických firem stipendium ve výši 

 2. ročník 800 Kč/měsíc, 

 3. ročník 1000 Kč/měsíc, 

 4. ročník 1400 Kč/měsíc. 

 

Studenti se účastní mnoha odborných soutěţí (např. Soutěţ odborných dovedností, 

SOČ, Zelená myš, Pragoalarm-bezpečný domov), matematické olympiády a sportovních 

turnajů (stolní tenis, florbal, fotbal, volejbal). Soupeří nejen se ţáky Ostravských a 
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regionálních středních škol, ale i se studenty všech škol v České republice s 

elektrotechnickým zaměřením. 

 

Historie školy 

První učňovské středisko v počtu asi 60 ţáků bylo zřízeno v době vzniku podniku 

Ústřední dílny OKR v roce 1951. V roce 1952 se vznikem pracovních záloh vzniklo 

Odborné učiliště SPZ č. 20 a sídlo bylo přesunuto z provozu dílen ČSD v Přívoze do 

Petřkovic, teoretická výuka probíhala ve Vítkovicích. V té době se na učilišti učili profese 

soustruţník, elektromontér a zámečník. V roce 1957 se zrušením pracovních záloh bylo 

učiliště opět převedeno pod Ústřední dílny, předchůdce dnešního BASTRA. V 

následujících letech se učiliště několikrát stěhovalo hlavně z důvodu prostorových, jelikoţ 

počet ţáků stoupal z 294 učňů v roce 1955 na 613 v roce 1960. V té době byla výuka 

zabezpečována v prostorách učiliště v Petřkovicích, dílen v Kunčicích a dílen ve 

Vítkovicích na Ocelářské ulici. V dalších letech počty ţáků nadále rostly aţ na 1025 učňů 

v roce 1968. Střední odborné učiliště získávalo další objekty, coţ však působilo značné 

problémy při řízení SOU, které bylo značně roztříštěné. V letech 1968 – 1969 dostalo SOU 

konečnou podobu, která je dodnes, tzn. teoretická výuka byla soustředěna do areálu učiliště 

Na Jízdárně a v prostoru Báňských strojíren byla vyčleněna jedna hala pro dílny SOU. V 

polovině 80. let byly přestěhovány dílny oborů elektro z provozu 6 do budovy Na Jízdárně 

a rekonstruované budovy na Hlubinské ulici. K 1. 1. 1991 došlo k další významné změně, 

kdy SOU bylo vyčleněno z organizační struktury BASTRA a stalo se samostatným tzv. 

právním subjektem, příspěvkovou organizací řízenou přímo Ministerstvem hospodářství 

ČR. K poslední a zároveň nejvýznamnější změně došlo k 1. 9. 1994, kdy SOU bylo 

přeměněno na nový experimentální typ střední školy, který v sobě soustřeďuje výhody 

středních odborných učilišť a středních odborných škol. K 1. 9. 1994 byla zřízena nová 

příspěvková organizace Integrovaná střední škola. Od 1. 9. 1997 došlo v rámci 

optimalizace sítě středních škol ke sloučení ISŠ s ISŠT 1. Máje a střední škola se od té 

doby orientuje především na obory elektro. Od 1. 1. 2006 škola změnila název na Střední 

škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.
6
 

 

 

 

                                                 
6
 Střední škola elektrotechnická: O škole. [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.sse-

najizdarne.cz/o-skole-2/ 
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Vývoj počtu žáků 

V následující tabulce č. 3.1 je uveden vývoj počtu ţáků v pěti školních letech. Je 

zde vidět kaţdoroční pokles ţáků jak SOU, tak také SOŠ. Nárůst počtu ţáků byl 

zaznamenán pouze ve školním roce 2012/2013, a to z důvodů zaniknutí Střední školy, 

Ostrava – Kunčice, příspěvková organizace, Vratimovská 681.  

 

Tab. 3.1 Počet žáků ve školních letech 2010/2011 až 2014/2015 

Počet žáků ve školních letech 

Název oboru 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Management strojírenství 35 18 0 0 0 

Ekonomika a podnikání 53 65 68 38 19 

CELKEM SOŠ 88 83 68 38 19 

Elektrikář 33 59 69 88 92 

Elektrikář - slaboproud 20 0 0 0 0 

Elektrikář - silnoproud 45 48 62 50 58 

Mechanik silnoproudých 

zařízení 43 17 0 0 0 

Mechanik elektronik 65 28 18 0 0 

Mechanik elektrotechnik 125 171 221 222 191 

Optik 49 62 77 101 104 

Elektrotechnika 19 6 18 0 0 

Podnikání 106 116 27 0 0 

Provozní elektrotechnika 0 0 29 45 26 

Elektromechanik 0 0 21 15 9 

Elektrotechnika - dálkové 71 35 16 0 0 

Podnikání - dálkové 79 43 67 71 72 

Provozní elektrotechnika 

- dálkové 0 25 44 54 45 

Elektrotechnika - večerní 0 0 8 0 0 

Elektrikář - silnoproud - 

dálkové 0 0 16 0 0 

CELKEM SOU 622 551 624 558 505 

Celkem SOŠ, SOU 710 634 692 596 524 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zaměstnanci 

V následujícím grafu 3.1 je uveden průměrný plat pedagogických i 

nepedagogických zaměstnanců střední školy, celkem průměrný plat zaměstnanců školy a 

dále krajský průměrný plat pedagogických i nepedagogických zaměstnanců SOU. Z grafu 

je patrné, ţe platy zaměstnanců střední školy jsou lehce nadprůměrné oproti krajskému 

průměru. Průměrný plat zaměstnanců příspěvkové organizace roste na vrub průměrného 

počtu ţáků ve třídách a skupinách. 

 

Graf 3.1 Průměrný plat zaměstnanců v letech 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření střední školy 

  

2010 2011 2012 2013 2014
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3.2 Financování SŠE 

Střední škola elektrotechnická zřízená jako příspěvková organizace 

Moravskoslezským krajem získává kaţdoročně příspěvek na provoz. Svým zřizovatelem 

má dány závazné ukazatele pro jednotlivé roky, kterých se v rámci své činnosti škola drţí. 

 

Příspěvková organizace dostává příspěvky a dotace na provoz, kde je hlavní část 

tvořena příspěvky od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a dále příspěvky od 

zřizovatele, tedy Moravskoslezského kraje. Příspěvková organizace dále dostává příspěvky 

na neinvestiční projekty. 

 

V následující tabulce č. 3.2 je uveden základní rozpis závazných ukazatelů střední 

školy za období 2010 – 2015. Detailnější členění rozpisu závazných ukazatelů je uveden 

v příloze č. 13. 

 

Tab. 3.2 Rozpis závazných ukazatelů 

Rozpis závazných 

ukazatelů v Kč 

Čerpáno k 

31. 12. 2010 

Čerpáno k 

31. 12. 2011 

Čerpáno k 

31. 12. 2012 

Čerpáno k 

31. 12. 2013 

Čerpáno k 

31. 12. 2014 

Příspěvky a dotace - MŠMT 

Přímé náklady na 

vzdělávání - kraje 28 916 000 28 439 000 28 507 000 30 615 000 27 891 000 

Prostředky na platy 20 821 000 20 429 000 20 767 000 21 963 000 19 911 000 

OON 240 000 432 000 228 000 405 000 467 000 

Ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV) 7 855 000 7 578 000 7 512 000 8 247 000 7 513 000 

Rozvojové programy 

a ostatní 25 500 829 329 71 550 78 558 513 373 

Příspěvky a dotace - 

MŠMT CELKEM 28 941 500 29 268 329 28 578 550 30 693 558 28 404 373 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 

Provozní náklady 6 735 000 6 177 600 6 288 000 6 390 000 6 339 000 

Účel. prostředky na 

odpisy 426 000 380 000 469 000 490 000 502 000 

Ostatní účelové 

prostředky 269 000 405 500 13 500 227 000 13 500 

Příspěvky a dotace od 

zřizovatele CELKEM 7 430 000 6 963 100 6 770 500 7 107 000 6 854 500 

Projekty neinvestiční 158 049 780 789 1 915 994 1 876 658 250 437 

Příspěvek na provoz 

CELKEM 36 529 549 37 012 218 37 265 044 39 677 216 35 509 310 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2.1 Čerpání prostředků ze státního rozpočtu 

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele na přímé náklady na vzdělávání ze 

státního rozpočtu byly kaţdoročně dodrţeny a poskytnuté dotace byly čerpány na 

 přímé prostředky na platy pedagogů, 

 přímé prostředky na platy nepedagogů,   

 ostatní osobní náklady (OON),   

 zákonné sociální pojištění a zdravotní pojištění,    

 přímé prostředky na povinný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb a 

 ostatní neinvestiční náklady (ONIV)  přímé, včetně náhrad za dočasnou 

pracovní neschopnost. 

 

Ostatní neinvestiční náklady přímé (ONIV) zahrnovaly náklady na školení a 

vzdělávání DVPP, učební pomůcky a drobný hmotný majetek pro výuku, náhrady za 

dočasnou pracovní neschopnost, náklady na povinné úrazové pojištění, náhrady maturitní 

komise, náklady z drobného dlouhodobého majetku a výdaje na BOZP. 

 

Příspěvková organizace získala v průběhu let účelové prostředky v rámci 

rozvojových programů. Jednalo se především o programy „Částečná kompenzace výdajů 

vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“, „Podpora organizace a 

ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním 

zkušebním období“, „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 

v roce 2014“ a „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014“. Příspěvky 

rozvojových programů se skládaly z prostředků na platy, zákonné odvody, fond kulturních 

a sociálních potřeb a ostatních neinvestičních nákladů. 

3.2.2 Čerpání dotací z rozpočtu zřizovatele 

Střední škola dostává příspěvek od zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj. 

Tento příspěvek byl kaţdoročně beze zbytku vyčerpán a prostředky dotace se tedy 

nemusely vracet. Čerpání provozních nákladů bylo rozčleněno dle jednotlivých titulů na  

 provozní náklady dle jednotlivých paragrafů, 

 příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého majetku, 

 provozní prostředky účelově určené na podporu málopočetných tříd, 

 provozní náklady na zajištění přístupu k ICT, 

 prostředky na přijímací zkoušky, 
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 prostředky na maturity, 

 provozní prostředky účelově určené na ocenění pedagogických pracovníků, 

 podpora „Soutěţe odborných dovedností ţáků elektrotechnických oborů“ a  

 příspěvky účelově určené na pokrytí nákladů spojených s FaMa+. 

 

Příspěvky na projekty neinvestiční byly poskytnuty především na projekt 

„TIME“ (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední 

odborné vzdělání) a dále na projekty „Catch your Dreams“, „Roboti ve škole pro 

praktickou výuku, motivaci i zábavu“ či projekt „EU peníze školám“. 

Střední škola měla k dispozici také účelové investiční dotace do investičního fondu 

a to na akce „Provedení hydroizolace budovy dílen Hlubinská 28“, „Zateplení objektu 

dílen SŠE Hlubinská 28“ a „Zvyšování kvality ROBOTI“, 

 

3.2.3 Výnosy z vlastní činnosti 

Střední škola elektrotechnická má příjmy především ze státního rozpočtu, avšak 

malá část příjmů je tvořena také vlastní činnosti organizace. Výnosy z vlastní činnosti jsou 

především z 

 trţeb z prodeje sluţeb, 

- za stravování – ţáci, 

- za stravování – zaměstnanci, 

- trţby za produktivní práci ţáků, 

- trţby ostatní, 

 kurzové zisky, 

 aktivace materiálu, zboţí a sluţeb, 

 úroky bankovních účtů, 

 zúčtování fondů, 

- pouţití fondu investičního majetku, 

- pouţití fondu rezervního, 

- pouţití fondu – příspěvek na stravování z FKSP, 

- čerpání fondu odměn, 

 jiné ostatní výnosy, 

- výnosy z pronájmů nemovitého a movitého majetku, 

- výnosy projekty – partneři, 
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- ostatní náhrady za ztráty, škody, manka, 

- nárok na náhradu od pojišťoven, 

- ostatní výnosy z činnosti, 

 výnosy z transferů – elektrotechnická centra, 

 trţby z prodeje dlouhodobého majetku, 

 trţby z prodeje materiálu, drobného hmotného majetku, sběr a šrot. 

 

3.2.4 Náklady 

Hlavní poloţku celkových nákladů příspěvkové organizace kaţdoročně tvoří 

mzdové náklady, zákonné odvody a fond kulturních a sociálních potřeb. Další významné 

poloţky podílející se na nákladech jsou například náklady na spotřebu energie či spotřebu 

materiálu. Poloţky nákladů jsou uvedeny v následujícím výčtu 

 spotřeba materiálu, 

 spotřeba energie, 

 prodané zboţí, 

 opravy a udrţování, 

 cestovné, 

 náklady na reprezentaci, 

 ostatní sluţby, 

 mzdové náklady, ostatní osobní náklady, 

 zákonné odvody, fond kulturních a sociálních potřeb, 

 ostatní náklady (včetně tvorby fondů), 

 manka a škody, 

 zůstatková cena prodaného majetku, 

 odpisy a  

 náklady z drobného dlouhodobého majetku. 
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3.2.5 Doplňková činnost 

Doplňková činnost střední školy elektrotechnické je dána zřizovací listinou, která je 

uvedena v příloze č. 1. Okruhy doplňkové činnosti jsou 

 obchodní činnosti včetně zprostředkování, 

 svářečské kurzy včetně přezkoušení, 

 výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 

elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a 

elektronických zařízení pracujících na malém napětí, 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 

 provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení 

včetně zprostředkování, 

 závodní stravování zaměstnanců, právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřízených krajem, obcí, svazkem obcí, soukromým 

subjektem nebo církví, 

 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

 pronájem majetku. 

 

Ve sledovaném období pěti let příspěvková organizace uskutečňovala doplňkové 

činnosti ve střediscích 

 Obchodní činnost – bufet - obchodní činnosti včetně zprostředkování, 

 Semináře - provádění vzdělávacích kurzů a odborného školení, 

 Pronájmy - pronájem majetku, 

 Elektrovýroba - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 

elektronických a telekomunikačních zařízení (pouze v roce 2013). 

 

3.2.6 Výsledek hospodaření   

Střední škola dosahovala v průběhu sledovaných let jak zisku, tak také ztráty 

z hlavní činnosti. Ztráta byla způsobena především hospodářským výsledkem střediska 

Jídelna – výdejna – stravování. Příspěvková organizace kaţdoročně dosahovala kladného 

výsledku hospodaření v doplňkové činnosti, tedy zisku. Zisk z doplňkové činnosti byl 

kaţdoročně vyšší neţ ztráta z hlavní činnosti. Střední škola vţdy vyuţila moţnosti slevy na 

dani dle § 35 odst. 1 zákona o daních z příjmů právnických osob, která činí 18 000,00 Kč 
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na kaţdého zaměstnance se zdravotním postiţením a 60 000,00 Kč za kaţdého 

zaměstnance s těţším zdravotním postiţením. Střední škola zaměstnávala 5 zaměstnanců 

se změněnou pracovní schopností (4 zaměstnance v roce 2014). Výsledek hospodaření byl 

krytý finančními prostředky, tudíţ byl navrhnut příděl do rezervního fondu či fondu odměn 

organizace. 

 

3.2.7 Peněžní fondy 

Střední škola kaţdoročně tvoří peněţní fondy, jejichţ zůstatky se po skončení roku 

převádí do roku následujícího. Jedná se o fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, 

zákonný rezervní fond, rezervní fond tvořený z ostatních titulů a fond investiční.  

Konkrétní hodnoty fondů jsou uvedeny v tabulce č. 3.3. 

 

Tab. 3.3 Peněžní fondy v letech 2010-2014 

Název fondu / 

v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Fond odměn 168 944,50 225 523,50 247 239,50 388 239,50 191 494,50 

FKSP 40 594,74 45 440,15 27 865,25 17 940,31 10 160,05 

Rezervní fond z 

ostatních titulů 33 862,00 108 004,00 25 964,00 19 012,00 54 012,00 

Rezervní fond  1 711 393,00 1 737 081,86 1 813 670,93 1 849 227,53 1 968 971,49 

Fond investiční 1 495 952,98 1 902 927,98 1 006 091,79 1 270 049,97 54 012,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Fond odměn  

Finanční prostředky tohoto fondu organizace čerpá v momentě překročení 

mzdových prostředků. Fond odměn byl tvořen z výsledku hospodaření předcházejícího 

roku a vţdy byl finančně krytý. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb  

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb byla z přídělu hrubých mezd. Čerpání 

fondu se kaţdoročně vyuţívá na příspěvek k penzijnímu pojištění, příspěvek na zájezdy 

zaměstnanců a rodinných příslušníků, příspěvek na stravování zaměstnanců, peněţní dary 

k pracovním výročím a na jubilejní odměny. Část prostředků na odměny do výše moţných 

15% z hrubých mezd byla čerpána v následujícím roce. Dále se fond čerpal na příspěvek 

na kulturu, tělovýchovu, sport a ostatní nákupy. 
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Rezervní fond tvořený z ostatních titulů  

Do rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů byly poskytnuty finanční 

prostředky - peněţní dary účelové, a to od firmy Arcelor Mittal a. s., firmy POS Media 

Czech Republic a od Nadačního fondu Šance ve vzdělávání. Účelové finanční prostředky 

byly především na vybudování učebny kabelových technologií, na ceny financování 

mimoškolních aktivit, na vybudování jazykové učebny, na modernizaci učebny fyziky, na 

pořízení rotopedů do školní posilovny či na modernizaci vybavení učebny automatizace 

měření. 

Dále byly poskytnuty peněţní dary neúčelové od firmy Producentské centrum 

PROFIL Mariánské lázně, s. r. o. Škola také dostala finanční dar za účast na celostátní 

soutěţi „Machři roku“, ve které se umístila na prvním místě. 

 

Rezervní fond tvořený z výsledku hospodaření  

Prostředky z rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření nebyly v ţádném 

sledovaném roce pouţity. Tvorba fondu byla vţdy z rozdělení hospodářského výsledku 

předcházejícího roku. 

 

Fond investiční (fond reprodukce majetku)  

Fond investiční byl tvořen z odpisů dlouhodobého majetku a výnosu z prodeje 

svěřeného majetku. Dále byl tvořen investičními dotacemi na účelové investiční akce 

„Provedení hydroizolace budovy dílen Hlubinská 28“, „Energetické úspory ve školách 

MSK – III. etapa, akce Zateplení objektu dílen SŠE Hlubinská 28“ a „Sanace stropu dílny 

praktického vyučování na ulici Hlubinská 28“. 

Čerpání investičního fondu bylo především na pořízení osobního automobilu Škoda 

Octavia Combi, telefonní ústřednu Siemens Hi Patt 3550, provedení technického 

zhodnocení budovy na Jízdárně - klimatizace kinosálu, ţaluzie, omítky budovy, na účelové 

investiční akce uvedené výši či na obvyklé opravy a udrţování majetku (opravy ústředního 

topení, WC, střechy, malířské práce, opravy podlah, apod.). Kaţdoročně byl také proveden 

odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele. 

 



 

33 

 

3.2.8 Závodní stravování zaměstnanců 

Stravování zaměstnanců školy je zajišťováno formou dovozu stravy do školní 

jídelny - výdejny stravy Na Jízdárně 30. Ve školní jídelně - výdejně se stravují ţáci a 

zaměstnanci, včetně zaměstnanců z odloučeného pracoviště praktického vyučování 

Hlubinská. Dohoda o poskytování stravování pro ţáky a smlouva o poskytování závodního 

stravování pro zaměstnance je uzavřena se Střední školou společného stravování, 

Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka. Výdej stravy je zajišťován vlastními zaměstnanci. 

Stravování v době školních prázdnin v roce nebylo zajišťováno. 

Organizace přispívá zaměstnanci z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 

5,00 Kč na stravenku. Organizace hradí z nákladů dovoz stravy, osobní a věcné náklady 

vzniklé při výdeji stravy v organizaci v celkové výši do 24 %. 

 

3.2.9 Nemovitý majetek ve správě organizace 

Střední škola disponuje nemovitým majetkem, který ji byl dán k hospodaření jejím 

zřizovatelem, tedy Moravskoslezským krajem. Kaţdoročně však dochází k sníţení majetku 

z důvodu vyjmutí z hospodaření usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje či na 

základě darovacích smluv. 

K 31. 12. 2010 organizace disponovala nemovitým majetkem v katastrálním území 

Moravská Ostrava, LV 1717 – budovy a stavby, komunikace, ostatní stavby, pozemky, 

v katastrálním území Hrabůvka, LV 973 – budovy a stavby, komunikace, inţenýrské sítě, 

pozemky, a v katastrálním území Těrlicko, LV 438 - pozemky. 

 

Daný majetek střední škola také pronajímala. Jednalo se především o pronájem 

tělocvičny a učeben v odpoledních hodinách. Smlouvy o pronájmu byly uzavřeny na dobu 

určitou po dobu jednoho roku. 
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4 Analýza hospodaření Střední školy elektrotechnické, Ostrava 

Následující kapitola se zabývá hospodařením SŠE Ostrava, Na Jízdárně a je zde 

sledován vývoj v oblasti hospodaření v letech 2010 aţ 2014. Pro analýzu hospodaření 

budou pouţity informace z rozvahy a výkazu zisku a ztrát jednotlivých let. V první části je 

provedeno hodnocení hospodaření jednotlivých let a následně je zachycen vývoj 

hospodaření v čase. 

4.1 Analýza hospodaření v roce 2010 

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele uvedené příloze č. 13 na přímé náklady 

na vzdělání ze státního rozpočtu byly dodrţeny a poskytnutá dotace ve výši 28 916 000,00 

Kč byla vyčerpána. Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody ve výši 37 146,40 Kč 

byly pouţity na odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 049,71 Kč a 

ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) ve výši 35 096,70 Kč.  

Prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na financování odměn pro hodnotitele 

písemných prací v rámci pokusného ověřování maturitní zkoušky byly v roce 2010 

poskytnuty v celkové výši 26 520,00 Kč a čerpány v celkové výši 25 500,00 Kč. 

Nevyčerpaný rozdíl ve výši 1 020,00 Kč byl vrácen na příslušný účet při finančním 

vypořádání dotací ze státního rozpočtu dne 18. 1. 2011. 

Příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši 7 430 000,00 Kč byly vyčerpány. 

Z této dotace na provoz bylo mimo jiné 580 000,00 Kč pouţito na opravu osvětlení 

společných prostor, opravu střechy a okapů dílen, či opravy podlahové krytiny v učebnách. 

Účelové prostředky ve výši 50 000,00 Kč byly pouţity na úhradu připojení k internetu, 

účelový příspěvek určený na krytí odpisů dlouhodobého majetku činil 426 000,00 Kč.  

Další prostředky účelově určené na dofinancování přímých nákladů na podporu 

málopočetných tříd s obory poţadovanými trhem práce (elektrikář, elektrikář – silnoproud) 

byl vyčerpány ve výši 269 000,00 Kč. 

Příspěvky na projekty neinvestiční byly poskytnuty na projekt „TIME“ (tréninkové, 

inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) a to 

zálohově ve výši 826 088,00 Kč. Účelově určené prostředky spojené s realizací klíčových 

aktivit a dosaţení poţadovaných výstupů a výsledků projektu byly časově pouţitelné do 

28. 2. 2013. Z toho v roce 2010 bylo pouţito 158 049,66 Kč. 

Závazný ukazatel – odvod odpisů ve výši 70 000,00 Kč byl proveden. 
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Výnosy  

Výnosů z hlavní činnosti bylo dosaţeno v celkové výši 39 438 783,69 Kč, z toho 

36 529 549,66 Kč tvořil příspěvek na provoz od zřizovatele.  V roce 2010 byly celkové 

výnosy z 92,25 % tvořeny výnosy z hlavní činnosti, kde největší podíl tvořil příspěvek ze 

státního rozpočtu. Výnosy z činnosti doplňkové byly ve výši 3 312 067,16 Kč, coţ 

představuje 7,75% podíl na celkových výnosech. Hlavní sloţku výnosů z doplňkové 

činnosti tvoří výnosy z pronájmu majetku. Podrobnější členění výnosů je uvedeno 

v tabulce č. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Výnosy 2010 

Výnosy 2010 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodeje sluţeb 863 233,37 403 508,70 2,02 0,94 

Výnosy z pronájmu   2 450 605,37 0,00 5,73 

Výnosy z prodaného zboţí   457 949,46 0,00 1,07 

Aktivace vnitropodnikových sluţeb 56 580,00   0,13 0,00 

Výnosy z odepsaných pohledávek 496,00   0,00 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 1 246,00   0,00 0,00 

Výnosy z prodeje DHM 697 280,00   1,63 0,00 

Čerpání fondů 710 686,25   1,66 0,00 

Ostatní výnosy 572 209,44 3,63 1,34 0,00 

Úroky 1 537,98   0,00 0,00 

Kurzové zisky 5 964,99   0,01 0,00 

Výnosy ze státního rozpočtu 36 529 549,66   85,45 0,00 

Výnosy celkem 39 438 783,69 3 312 067,16 92,25 7,75 

Výnosy celkem hlavní i doplňková 

činnost 42 750 850,85 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Náklady  

Celkové náklady školy v hlavní činnosti v roce 2010 čily 39 438 783,69 Kč. 

Největší podíl tvořily mzdové náklady, ve výši 21 505 434,00 Kč, a s nimi spjaté zákonné 

odvody. Další významnou poloţku tvořila spotřeba energie ve výši 3 177 282,64 Kč. 

Jednorázovou poloţkou zde byla zůstatková cena prodaného majetku ve výši 

3 253 915,00 Kč, proti které byla vytvořena záporná tvorba fondů ve výši 2 759 319,00 Kč. 

Vzniklý rozdíl je tvořen prodejní cenou majetku.  
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Tab. 4.2 Náklady 2010 

Náklady 2010 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu 1 911 941,87 40 709,01 4,49 0,10 

Spotřeba energie 3 177 282,64 871 946,48 7,45 2,05 

Prodané zboţí   388 915,86 0,00 0,91 

Opravy a udrţování 2 090 342,01 1 716,00 4,90 0,00 

Cestovné 67 064,00   0,16 0,00 

Náklady na reprezentaci 1 109,00   0,00 0,00 

Ostatní sluţby 1 769 611,89 19 336,10 4,15 0,05 

Mzdové náklady 21 505 434,00 576 198,00 50,45 1,35 

Zákonné sociální pojištění 7 225 349,30 134 116,20 16,95 0,31 

Zákonné sociální náklady 440 418,11 7 918,10 1,03 0,02 

Jiné sociální náklady 59 142,32 2 764,00 0,14 0,01 

Jiné daně a poplatky 5 990,00 4 500,00 0,01 0,01 

Manka a škody 2 520,00 3 994,63 0,01 0,01 

Tvorba fondů -2 759 319,00   -6,47 0,00 

Odpisy DM 442 300,24 1 132 403,46 1,04 2,66 

ZC prodaného DNM 5 404,00   0,01 0,00 

ZC prodaného DHM 3 253 915,00   7,63 0,00 

Náklady z od. pohledávek 7 934,32   0,02 0,00 

Ostatní náklady 165 329,68 1 860,46 0,39 0,00 

Kurzové ztráty 17 962,81   0,04 0,00 

Ostatní finanční náklady 49 051,50   0,12 0,00 

Náklady celkem 39 438 783,69 3 186 378,30 92,52 7,48 

Náklady celkem hlavní i 

doplňková činnost 42 625 161,99 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Doplňková činnost 

Střední škola ze svých doplňkových činností, které jsou uvedeny v zřizovací listině, 

v roce 2010 uskutečňovala ekonomické činnosti ve středisku 

 Obchodní činnost – bufet - celkové trţby za prodané zboţí byly ve výši 

457 949,46 Kč, 

 Semináře - celkové trţby v tomto středisku představovaly částku 

403 508,70 Kč, 

 Pronájmy – celkové trţby byly ve výši 2 450 605,37 Kč. Pronájmy byly na 

dobu do 1 roku a za ceny v místě obvyklé. 
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Celkové náklady doplňkové činnosti činily 3 186 378,30 Kč a výnosy z doplňkové 

činnosti 3 312 067,16 Kč. Výsledek hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 

125 688,86 Kč. 

 

Výsledek hospodaření 

Daňová povinnost se vztahovala na výše uvedené příjmy a příspěvková organizace 

vyuţila moţnosti slevy na dani dle § 35 odst. 1, zákona o daních z příjmů. Vzhledem 

k tomu, ţe dosaţený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 125 688,86 Kč je 

krytý finančními prostředky, byl navrhnut příděl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši 100 000,00 Kč do fondu odměn a 

25 688,86 Kč do rezervního fondu. 

 

Tab. 4.3 Výsledek hospodaření 2010 

Výsledek hospodaření 2010 v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 125 688,86 

 - Hlavní činnost 0,00 

 - Doplňková činnost 125 688,86 

Daň 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění 125 688,86 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Peněžní fondy 

Prostředky z fondu odměn a rezervního fondu tvořeného z výsledku 

hospodaření v roce 2010 nebyly čerpány, tvorba v celkové výši 28 314,89 Kč byla 

z rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009. 

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb byla z přídělu hrubých mezd ve výši 

429 771,81 Kč. Čerpáno bylo 217 300,00 Kč na příspěvek k penzijnímu pojištění, 

příspěvek na zájezdy zaměstnanců, rodinných příslušníků a dětskou rekreaci byl 

57 401,00 Kč. Příspěvek na stravování zaměstnanců činil 74 256,00 Kč a na dary peněţní a 

jubilejní odměny bylo čerpáno v částce 60 000,00 Kč. Sociální výpomoc byla ve výši 

8 000,00 Kč. Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, sport a ostatní nákupy činil 29 787,00 Kč. 

Fond investiční (fond reprodukce majetku) byl tvořen z odpisů dlouhodobého 

majetku ve výši 1 574 703,70 Kč, výnos z prodeje svěřeného majetku byl ve výši 

500 000,00 Kč a kryl zbylou zůstatkovou cenu. Čerpání fondu bylo ve výši 524 955,25 Kč. 

Z toho fondu byl pořízen osobní automobil Škoda Octavia Combi ve výši 323 000,00 Kč, 
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telefonní ústředna Siemens Hi Patt 3550 v celkové částce 143 760,00 Kč a bylo provedeno 

technické zhodnocení budovy na Jízdárně, a to klimatizace kinosálu za 58 200,00 Kč. Na 

posílení zdrojů údrţby a oprav majetku velkého rozsahu (oprava ústředního topení, 

pánských WC, střechy budov Na Jízdárně) bylo pouţito 390 390,00 Kč. Odvod z odpisů 

do rozpočtu zřizovatele byl ve výši 70 000,00 Kč. 

 

Tab. 4.4 Peněžní fondy 2010 

Název fondu Stav k 1. 1. 2010 v Kč Stav k 31. 12. 2010 v Kč 

Fond odměn 165 944,50 168 944,50 

FKSP 57 566,93 40 594,74 

Rezervní fond tvořený z ostat. titulů 0 33 862,00 

Rezervní fond 1 686 078,11 1 711 393,00 

Fond investiční 406 596,53 1 495 952,98 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření školy za rok 2010 

 

Majetek 

V roce 2010 došlo ke sníţení majetku z důvodu vyjmutí z hospodaření usnesením 

zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jedná se o movitý a nemovitý majetek, který byl 

předmětem darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a VÍTKOVICKOU 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU a GYMNÁZIEM. Byly vyjmuty nemovitosti 

v částce 130 052 315,00 Kč, pozemky v hodnotě 4 192 218,00 Kč a movitý majetek, který 

tvořil součástí nemovitostí v hodnotě 7 141 351,00 Kč. 

Dále byl na základě kupních smluv mezi Moravskoslezským krajem, firmou 

ELVAC s.r.o. a firmou PMB-ZOS s.r.o. vyřazen z evidence pozemek v katastrálním území 

Hrabůvka ve výši 6 100,00 Kč, budovy ve výši 5 673 220,50 Kč, pozemky ve výši 

668 326,00 Kč a ostatní stavby ve výši 14 280,00 Kč.  

Střední škola prodala movitý majetek v pořizovací ceně 55 024 235,82 Kč za cenu 

500 000,00 Kč bez DPH (600 000,00 Kč včetně DPH). 

Usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje bylo rozhodnuto o prodeji 

nemovitostí v Ostravě – Radvanicích, ve kterých do školního roku 2007/2008 probíhalo 

praktické vyučování ţáků. Přebytečné a neupotřebitelné movité věci byly nabídnuty jiným 

příspěvkovým organizacím zveřejněním na webových stránkách kraje. Pro nezájem jiných 

škol byly přebytečné a neupotřebitelné movité věci prodány společnosti, která vlastní tyto 

nemovitosti PMB-ZOS s.r.o. za cenu 87 648,00 Kč a společnosti, která zde je v pronájmu 
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SVAR-TEST-CZ s.r.o., za cenu 137 000,00 Kč. Kupní cena movitých věcí se odvíjela od 

znaleckého posudku soudního znalce Jaromíra Kudličky.  

Opravy a údrţba nemovitého majetku byla provedena v celkové výši 

1 980 354,00 Kč, z toho z rozpočtu zřizovatele bylo hrazeno 1 111 355,35 Kč a z vlastních 

zdrojů 868 998,00 Kč. Z prostředků od zřizovatele na provoz se pouţilo 580 000,00 Kč na 

opravy osvětlení společných prostor, opravy střechy a okapů dílen na ul. Hlubinská a 

opravy podlahové krytiny v učebnách. Tyto prostředky na předem určené akce byly 

vyúčtovány zřizovateli samostatně. Z investičního fondu na opravy a údrţbu nemovitého 

majetku se na opravy velkého rozsahu čerpalo 390 392,25 Kč. 

V rámci škodní události, která se týkala zatopení šaten, dílen a sklepů školy 

v důsledku vydatných sráţek, byla celková škoda vyčíslena na 463 914,00 Kč, kterou 

pojišťovna uhradila. Další plnění pojišťovny v důsledku vandalství bylo ve výši 

5 848,00 Kč. 
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4.2 Analýza hospodaření v roce 2011 

V roce 2011 byly zřizovatelem stanovené závazné ukazatele uvedeny v příloze 

č. 13 na přímé náklady na vzdělání ze státního rozpočtu dodrţeny. Poskytnuta dotace ve 

výši 28 439 000,00 Kč, byla beze zbytku vyčerpána. Nevyčerpané prostředky na zákonné 

odvody, fond kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční výdaje (náhrady za 

dočasnou pracovní neschopnost, náhrady maturitní komise) ve výši 17 552,99 Kč byly 

pouţity na ostatní neinvestiční výdaje přímé, které zahrnují především nákup učebních 

pomůcek a drobného hmotného majetku pro výuku, školení a vzdělávání DVPP, cestovní 

náhrady či ochranné pracovní pomůcky zaměstnanců. 

Účelově poskytnuté prostředky se státního rozpočtu na „Posílení platové úrovně 

pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním“ ve výši 613 000,00 Kč se vyčerpaly beze 

zbytku v souladu se stanoveným účelem. 

Prostředky na rozvojový program MŠMT v částce 20 160,00 Kč, se pouţily v celé 

výši na náhrady maturitním komisím, tudíţ nevznikla povinnost odvodu. 

Na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělání 

maturitní zkouškou“ příspěvková organizace získala finanční prostředky v celkové výši 

204 448,00 Kč. Z důvodu niţší administrativní náročnosti oproti předpokladu se čerpalo 

196 169,00 Kč. Vzniklý rozdíl neodčerpaných prostředků 8 279,00 Kč byl vrácen na 

určený účet. 

Příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši 6 963 100,00 Kč střední škola 

vyčerpala beze zbytku a nemusela nic vracet. Tyto příspěvky byly pouţity především jako 

prostředky na provoz ve výši 6 125 000,00 Kč, účelové prostředky na odpisy ve výši 

380 000,00 Kč, účelové prostředky na přímé náklady málopočetných tříd s obory 

poţadovanými trhem práce ve výši 380 000,00 Kč, na úhradu připojení k internetu ve výši 

50 000,00 Kč, prostředky na maturity ve výši 25 500,00 Kč, prostředky na přijímací 

zkoušky ve výši 2 600,00 Kč. 

Příspěvky na projekty neinvestiční byly poskytnuty na projekt „TIME“ (tréninkové, 

inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). 

Účelově určené prostředky spojené s realizací klíčových aktivit a dosaţení poţadovaných 

výstupů a výsledků projektu jsou časově pouţitelné do 28. 2. 2013. Z toho se v roce 2011 

pouţito celkem 780 789,63 Kč. 

Závazný ukazatel – odvod odpisů ve výši 33 000,00 Kč byl proveden. 
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Výnosy  

Výnosů z hlavní činnosti bylo dosaţeno v celkové výši 39 433 369,31 Kč, z toho 

37 012 123,27 Kč tvořil příspěvek na provoz od zřizovatele (97,43 %) a vlastní výnosy 

z doplňkové činnosti za rok 2011 činily 1 047 044,78 Kč (2,59 %). Podrobný rozpis 

jednotlivých výnosů z vlastní činnosti je uveden v tabulce č. 4.5. 

 

Tab. 4.5 Výnosy 2011 

Výnosy 2011 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodeje sluţeb 1 526 944,80 323 646,90 3,77 0,80 

Výnosy z pronájmu   308 350,05 0,00 0,76 

Výnosy z prodaného zboţí   415 043,99 0,00 1,03 

Aktivace vnitropodnikových sluţeb 114 229,50   0,28 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 3 132,00   0,01 0,00 

Výnosy z prodeje DHM 300,00   0,00 0,00 

Čerpání fondů 115 648,00   0,29 0,00 

Ostatní výnosy 577 718,29 3,84 1,43 0,00 

Úroky 71 577,38   0,18 0,00 

Kurzové zisky 11 966,07   0,03 0,00 

Výnosy ze státního rozpočtu 37 012 123,27   91,43 0,00 

Výnosy celkem 39 433 639,31 1 047 044,78 97,41 2,59 

Výnosy celkem hlavní i doplňková 

činnost 40 480 684,09 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Náklady  

Celkové náklady příspěvkové organizace v hlavní činnosti byly 39 297 111,31 Kč a 

866 983,71 Kč z činnosti doplňkové. Nejvýznamnější poloţku nákladů z hlavní činnosti 

tvoří mzdové náklady ve výši 22 531 982,00 Kč a zákonné odvody z mezd. Další 

významné poloţky podílející se na nákladech jsou spotřeba materiálu ve výši 

2 797 504,05 Kč a náklady na energie ve výši 2 875 378,94 Kč. Podrobnější členění 

nákladů je uvedeno v tabulce č. 4.6. 
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Tab. 4.6 Náklady 2011 

Náklady 2011 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu 2 797 504,05 25 579,44 6,97 0,06 

Spotřeba energie 2 875 378,94 32 024,32 7,16 0,08 

Prodané zboţí   325 970,21 0,00 0,81 

Opravy a udrţování 667 497,63   1,66 0,00 

Cestovné 108 514,70   0,27 0,00 

Náklady na reprezentaci 921,00   0,00 0,00 

Ostatní sluţby 1 756 299,36 4 317,98 4,37 0,01 

Mzdové náklady 22 531 982,00 364 872,00 56,10 0,91 

Zákonné sociální pojištění 7 576 184,47 66 650,53 18,86 0,17 

Zákonné sociální náklady 230 807,81 1 927,20 0,57 0,00 

Jiné sociální náklady 95 552,51 448,00 0,24 0,00 

Jiné daně a poplatky 4 402,00   0,01 0,00 

Manka a škody 4 355,00   0,01 0,00 

Odpisy DM 420 000,00 45 189,00 1,05 0,11 

Ostatní náklady 193 506,57 5,03 0,48 0,00 

Kurzové ztráty 6 058,02   0,02 0,00 

Ostatní finanční náklady 28 147,25   0,07 0,00 

Náklady celkem 39 297 111,31 866 983,71 97,84 2,16 

Náklady celkem hlavní i 

doplňková činnost 40 164 095,02 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Doplňková činnost 

Střední škola ze svých doplňkových činností, které jsou uvedeny ve zřizovací 

listině, v roce 2011 uskutečňovala tyto ekonomické činnosti:  

 Obchodní činnosti včetně zprostředkování - ve středisku Obchodní činnost – 

bufet. Celkové trţby za prodané zboţí byly ve výši 415 043,99 Kč. 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení - ve 

středisku Semináře. Celkové trţby v tomto středisku představovaly částku 

323 646,90 Kč. 

 Pronájem majetku – ve středisku Pronájmy byly celkové výnosy ve výši 

308 350,05 Kč. Pronájmy byly na dobu do 1 roku a za ceny v místě obvyklé. 
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Celkové náklady doplňkové činnosti činily 866 983,71 Kč a výnosy z doplňkové 

činnosti 1 047 044,78 Kč. Výsledkem hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 

180 061,07 Kč. 

 

Výsledek hospodaření 

Daňová povinnost se vztahovala na výše uvedené příjmy. Vzhledem k tomu, ţe 

střední škola vyuţila moţnosti slevy na dani dle § 35 odst. 1, zákona o daních z příjmů, 

byla výsledná daňová povinnost nulová. Dosaţený výsledek hospodaření ve výši 

316 589,07 Kč je krytý finančními prostředky, proto bylo navrhnuto provést příděl ve výši 

240 000,00 Kč do fondu odměn a 76 589,07 Kč do fondu rezervního. 

 

Tab. 4.7 Výsledek hospodaření 2011 

Výsledek hospodaření 2011 v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 316 589,07 

 - Hlavní činnost 136 528,00 

 - Doplňková činnost 180 061,07 

Daň 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění 316 589,07 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Peněžní fondy 

Finanční prostředky z fondu odměn v roce 2011 byly čerpány na překročení 

mzdových nákladů ve výši 43 421,00 Kč. Tvorba fondu ve výši 100 000,00 Kč se 

uskutečnila z výsledku hospodaření předcházejícího roku. 

Fondu kulturních a sociálních potřeb byl tvořen z přídělu hrubých mezd ve výši 

217 389,41 Kč. Z tohoto fondu bylo čerpáno 96 900,00 Kč na příspěvek k penzijnímu 

pojištění, příspěvek na zájezdy zaměstnanců, rodinných příslušníků a dětskou rekreaci byl 

ve výši 20 952,00 Kč. Příspěvek na stravování zaměstnanců činil 32 300,00 Kč, dary 

peněţní a jubilejní odměny byly ve výši 32 300,00 Kč a příspěvek na kulturu, tělovýchovu, 

sport a ostatní nákupy ve výši 24 027,00 Kč. 

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů byl v roce 2011 tvořen poskytnutými 

finančními prostředky – dary. Účelové dary střední škola dostala ve výši 100 000,00 Kč od 

firmy Arcelor Mittal a 3 004,00 Kč od firmy POS Media Czech Republic, peněţní dar 

neúčelový byl ve výši 5 000,00 Kč. Čerpání peněţních účelových darů dosáhlo částky 

33 862,00 Kč z prostředků Arcelor Mittal z roku 2010. 
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Rezervní fond tvořený z výsledku hospodaření nebyl v roce 2011 čerpán a tvořil 

se ve výši 25 688,86 Kč z rozdělení hospodářského výsledku za rok přecházející. 

Tvorba fondu investičního (fond reprodukce majetku) z odpisů dlouhodobého 

majetku činila 465 189,00 Kč. Technické zhodnocení budovy Na Jízdárně bylo 

financováno z prostředků zřizovatele a čerpání fondu se uskutečnilo ve výši 25 214,00 Kč 

na technické zhodnocení v podobě ţaluzií. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele proběhl 

ve výši 33 000,00 Kč. 

 

Tab. 4.8 Peněžní fondy 2011 

Název fondu Stav k 1. 1. 2011 v Kč Stav k 31. 12. 2011 v Kč 

Fond odměn 168 944,50 225 523,50 

FKSP 40 594,74 45 440,15 

Rezervní fond tvořený z ost. titulů 33 862,00 108 004,00 

Rezervní fond 1 711 393,00 1 737 081,86 

Fond investiční 1 495 952,98 1 902 927,98 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření střední školy 2010 

 

Majetek 

U nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace došlo v roce 2011 ke 

sníţení z důvodu vyjmutí z hospodaření usnesením zastupitelstva Moravskoslezského 

kraje. Na základě darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a VÍTKOVICKOU 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU a GYMNÁZIEM byly vyjmuty nemovitosti 

v částce 4 964 496,00 Kč, pozemky v hodnotě 12 357,00 Kč a movitý majetek tvořící 

součástí nemovitostí v hodnotě 923 000,00 Kč. 

Na základě darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Těrlicko 

došlo k vyjmutí pozemků v celkové částce 408 100,00 Kč. 

Z projektu „Elektrotechnická centra“ na vybavení učeben praktického vyučování 

byl radou kraje předán majetek k hospodaření v celkové hodnotě 6 007 752,00 Kč. 

Technické zhodnocení budovy „Výměna oken v objektu SŠ elektrotechnické, 

Ostrava“ bylo financováno Moravskoslezským krajem ve výši 3 884 735,00 Kč. Dále se na 

opravy a údrţbu nemovitého majetku z rozpočtu zřizovatele pouţilo 588 714,00 Kč a 

20 833,00 Kč z vlastních zdrojů. 

V roce 2011 příspěvková organizace provedla odstranění škod ve výši 

91 907,00 Kč k pojistné události z důvodu prasklé přítokové hadičky na WC v 1. patře, coţ 

mělo za následek poničení omítek, promočení stropu a zatopení podlahy. 
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4.3 Analýza hospodaření v roce 2012 

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele na přímé náklady uvedené v příloze 

č. 13 na vzdělání ze státního rozpočtu byly dodrţeny a poskytnuta dotace v celkové 

částce 28 507 000,00 Kč byla vyčerpána. Nevyčerpané prostředky na zákonné odvody ve 

výši 36 961,20 Kč se pouţily na překročené náklady na ostatní neinvestiční majetek přímý 

(včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost) v částce 35 632,37 Kč a na fond 

kulturních a sociálních potřeb 1 328,82 Kč. 

Účelové prostředky na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování 

středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním 

období“ v celkové výši 71 550,00 Kč byly vyčerpány v souladu s účelovým určením. 

Příspěvek zřizovatele na provozní náklady v celkové částce 6 770 500,00 Kč se 

vyčerpal a ţádné prostředky dotace se nemusely vracet. Čerpání příspěvku zřizovatele 

tvořily provozní náklady ve výši 6 238 000,00 Kč, příspěvek na provoz účelově určený na 

krytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši 469 000,00 Kč, příspěvek na zajištění přístupu 

k internetu ve výši 50 000,00 Kč a prostředky účelově určené na ocenění pedagogických 

pracovníků ke Dni učitelů 2012 ve výši 13 500,00 Kč. 

Příspěvky na projekty neinvestiční činily 2 991 018,95 Kč. Účelově určené 

prostředky poskytnuty na projekt „TIME“ (tréninkové, inovační, metodické a edukační 

týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání) byly časově pouţitelné do 28. 2. 2013. Z 

toho se v roce 2012 pouţilo celkem 840 935,36 Kč. Další účelově určené prostředky na 

pokrytí výdajů vynaloţených na projekt „Catch your Dreams“ byly časově pouţitelné do 

31. 8. 2014 a v roce 2012 se čerpaly v celkové výši 26 167,66 Kč. Zálohově poskytnuté 

prostředky na financování grantového projektu „Roboti ve škole pro praktickou výuku, 

motivaci i zábavu“ představovaly částku 1 003 628,80 Kč. V roce 2012 náklady na projekt 

činily 1 048 891,76 Kč a časová pouţitelnost byla do 28. 2. 2015. Další účelové prostředky 

střední škola dostala ve výši 1 053 910,80 Kč v rámci Operačního program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost s  určením na projekt „EU peníze školám“. Tyto prostředky 

příspěvková organizace nečerpala a zahájení bylo přesunuto na začátek roku 2013. 

Závazný ukazatel – odvod z odpisů ve výši 70 000,00 Kč byl proveden. 
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Výnosy  

Výnosů v hlavní činnosti bylo v roce 2012 dosaţeno v celkové výši 

42 179 361,89 Kč, z toho 37 802 570,87 Kč tvořil příspěvek na provoz ze státního 

rozpočtu, coţ znamená 89,62 % celkových výnosů. Výnosy z doplňkové činnosti 

představovaly ve výši 1 145 737,89 tis. Kč, coţ tvoří 2,72 %. Podrobný popis jednotlivých 

výnosů je uveden v tabulce č. 4.9. 

 

Tab. 4.9 Výnosy 2012 

Výnosy 2012 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodeje sluţeb 1 358 600,90 536 061,10 3,22 1,27 

Výnosy z pronájmu   227 282,40 0,00 0,54 

Výnosy z prodaného zboţí   382 389,88 0,00 0,91 

Aktivace vnitropodnikových sluţeb 75 303,60   0,18 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 1 182,00   0,00 0,00 

Čerpání fondů 1 250 382,99   2,96 0,00 

Ostatní výnosy 472 557,61 4,51 1,12 0,00 

Úroky 63 165,88   0,15 0,00 

Kurzové zisky 9 680,15   0,02 0,00 

Výnosy ze státního rozpočtu 37 802 750,87   89,62 0,00 

Výnosy celkem 41 033 624,00 1 145 737,89 97,28 2,72 

Výnosy celkem hlavní i doplňková 

činnost 42 179 361,89 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Náklady  

Celkové náklady příspěvkové organizace v roce 2012 z hlavní činnosti představují 

41 079 643,74 Kč. Největší podíl na celkových nákladech tvořily mzdové náklady ve výši 

22 316 198,00 Kč a k nim přiřazené zákonné odvody. Významnou poloţkou podílející se 

na celkových nákladech činila také spotřeba energie ve výši 2 607 716,00 Kč. V roce 2012 

se nově sledovaly náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 

1 535 807,80 Kč, kde největší podíl představoval nákup majetku pořízeného z peněz 

realizovaných projektů EU Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Podrobné členění nákladů na jednotlivé sloţky i činnosti je uvedeno v tabulce č. 4.10. 
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Tab. 4.10 Náklady 2012 

Náklady 2012 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu 2 147 410,58 73 143,79 5,11 0,17 

Spotřeba energie 2 607 716,00 114 000,00 6,21 0,27 

Prodané zboţí   296 900,22 0,00 0,71 

Opravy a udrţování 1 420 692,20   3,38 0,00 

Cestovné 111 046,16   0,26 0,00 

Náklady na reprezentaci 809,00   0,00 0,00 

Ostatní sluţby 1 987 116,35 18 574,74 4,73 0,04 

Mzdové náklady 22 316 198,00 365 984,00 53,13 0,87 

Zákonné sociální pojištění 7 434 441,21 52 372,79 17,70 0,12 

Jiné sociální pojištění 91 318,24 640,76 0,22 0,00 

Zákonné sociální náklady 252 223,18 1 541,44 0,60 0,00 

Jiné sociální náklady 24 242,20   0,06 0,00 

Jiné daně a poplatky 9 020,00   0,02 0,00 

Manka a škody 8 169,00   0,02 0,00 

Odpisy DM 1 010 213,77   2,41 0,00 

Náklady z drobného DM 1 535 807,80   3,66 0,00 

Ostatní náklady 108 329,45 3,81 0,26 0,00 

Kurzové ztráty 14 890,60   0,04 0,00 

Náklady celkem 41 079 643,74 923 161,55 97,80 2,20 

Náklady celkem hlavní i 

doplňková činnost 42 002 805,29 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Doplňková činnost 

Střední škola ze svých doplňkových činností uvedených ve zřizovací listině, v roce 

2012 uskutečňovala ekonomické činnosti ve středisku 

 Obchodní činnost – bufet - celkové trţby za prodané zboţí byly ve výši 

382 389,88 Kč. 

 Semináře - celkové trţby v tomto středisku představovaly částku 

536 061,10 Kč. 

 Pronájmy - celkové trţby byly ve výši 227 282,40 Kč.  

 

Celkové náklady doplňkové činnosti činily 923 161,55 Kč a výnosy z doplňkové 

činnosti 1 145 737,89 Kč. Výsledkem hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 

222 576,34 Kč. 
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Výsledek hospodaření 

Daňová povinnost se vztahovala na výše uvedené příjmy. Organizace vyuţila slevy 

na dani dle § 35 odst. 1, zákona o daních z příjmů, tudíţ neměla ţádnou výslednou 

daňovou povinnost. Dále bylo navrhnuto rozdělení výsledku hospodaření ve výši 

141 000,00 Kč do fondu odměn a 35 556,60 Kč do fondu rezervního. 

 

Tab. 4.11 Výsledek hospodaření 2012 

Výsledek hospodaření 2012 v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 176 556,60 

 - Hlavní činnost -46 019,74 

 - Doplňková činnost 222 576,34 

Daň 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění 176 556,60 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Peněžní fondy 

Čerpání peněţních prostředků z fondu odměn proběhlo na překročení mzdových 

prostředků ve výši 218 284,00 Kč. Tvorba fondu byla ve výši 240 000,00 Kč z výsledku 

hospodaření za rok 2011. 

Fond kulturních a sociálních potřeb se v roce 2012 tvořil z přídělu hrubých mezd 

ve výši 213 760,10 Kč. Čerpáno bylo 95 050,00 Kč na příspěvek k penzijnímu pojištění, 

příspěvek na zájezdy zaměstnanců a rodinných příslušníků činil 52 572,00 Kč, příspěvek 

na stravování zaměstnanců 36 990,00 Kč. Peněţní dary k pracovním výročím a na jubilejní 

odměny představovaly částku 24 500,00 Kč. Část prostředků na odměny do výše moţných 

15% z hrubých mezd, tj. 7 564,00 Kč, bude čerpána na odměny v roce 2013. Příspěvek na 

kulturu, tělovýchovu, sport a ostatní nákupy činil 22 221,00 Kč. 

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – byly poskytnuty finanční prostředky, a 

to peněţní dary účelové ve výši 97 000,00 Kč od firmy Arcelor Mittal a.s. na vybudování 

jazykové učebny a 3 004,00 Kč od firmy POS Media Czech Republic – na financování 

mimoškolní aktivit. Peněţní prostředky z neúčelového daru ve výši 5 000,00 Kč od firmy 

Producentské centrum PROFIL Mariánské lázně, s.r.o., se pouţity na dofinancování 

projektu OKO do budoucnosti. Čerpání účelových peněţních darů proběhlo ve výši 

182 044,00 Kč, a to na dovybavení školícího centra kabelových technologií 100 000,00 Kč 

z prostředků Arcelor Mittal z roku 2011, dále 82 044,00 Kč na vybavení jazykové učebny 

z roku 2012 téhoţ podniku. 
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V roce 2012 nebyly čerpány prostředky z rezervního fondu tvořeného z výsledku 

hospodaření. Tvorba z rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 tohoto fondu činila 

76 589,07 Kč.  

Tvorba investičního fondu (fondu reprodukce majetku) se skládala z odpisů 

dlouhodobého majetku ve výši 469 000,00 Kč. Technické zhodnocení na budovách školy 

bylo provedeno v hodnotě 487 771,20 Kč a čerpání fondu na posílení zdrojů údrţby a 

opravy majetku představovalo 808 064,99 Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 

činil částku 70 000,00 Kč. 

Stav fondů v roce 2012 zachycuje tabulka č. 4.12. 

 

Tab. 4.12 Peněžní fondy 2012 

Název fondu Stav k 1. 1. 2012 v Kč Stav k 31. 12. 2012 v Kč 

Fond odměn 225 523,50 247 239,50 

FKSP 45 440,15 27 865,25 

Rezervní fond tvořený z ostat. titulů 108 004,00 25 964,00 

Rezervní fond  1 737 081,86 1 813 670,93 

Fond investiční 1 902 927,98 1 006 091,79 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření střední školy 2012 

 

Majetek 

Na základě darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním 

městem Ostrava došlo v roce 2012 vyjmutí pozemeku v katastrálním území Hrabůvka ze 

správy příspěvkové organizace v hodnotě 505 627,20 Kč. 

U movitého majetku v roce 2012 nastaly změny především nákupem 

z realizovaných projektů „ROBOTI“, „OKO do budoucnosti“ a bezúplatným převodem 

majetku ze Střední školy technické a dopravní, Ostrava – Vítkovice. 

Dále došlo ke změně způsobu odpisovaní (zrychlení) dle českého účetního 

standardu ČSU č. 708, a to jak u dlouhodobého investičního majetku, tak také u majetku 

nemovitého. Z tohoto důvodu byl k 31. 12. 2012 na účtu č. 406 – Oceňovací rozdíl při 

prvotním pouţití metody zachycen rozdíl ve výši – 9 341 554,13 Kč. 

Z rozpočtu zřizovatele byly provedeny opravy a udrţování nemovitého majetku ve 

výši 691 406,71 Kč a 808 064,99 Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů organizace. 
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4.4 Analýza hospodaření v roce 2013 

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele uvedeny v příloze č. 13 na přímé 

náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu na rok 2013 byly dodrţeny a poskytnutá dotace 

v celkové částce 30 615 000,00 Kč byla vyčerpána.  

Nevyčerpané účelové prostředky vzniklé u ostatních nákladů na rozvojový program 

„Podpora organizace a ukončování středního vzdělání maturitní zkoušky na vybraných 

školách v podzimním zkušebním období“ ve výši 763,00 Kč byly vráceny na příslušný 

účet. 

Příspěvky zřizovatele v celkové výši 7 107 000,00 Kč byly vyčerpány a ţádné 

prostředky se tudíţ nemusely vracet. Čerpání z celkového příspěvku a dotací od zřizovatele 

zahrnovalo 6 340 000,00 Kč na provozní náklady, příspěvek na provoz účelově určený na 

krytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši 490 000,00 Kč, provozní prostředky účelově 

určené na podporu málopočetných tříd 177 000,00 Kč, provozní náklady na zajištění 

internetu ve výši 50 000,00 Kč a prostředky na podporu „Soutěţe odborných dovedností 

ţáků elektrotechnických oborů“ ve výši 50 000,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo na tuto 

soutěţ vynaloţeno 147 525,00 Kč.  

Příspěvky na neinvestiční projekty poskytnuty v celkové částce 1 265 335,52 Kč, se 

však čerpaly ve výši 1 876 658,33 Kč. Čerpání proběhlo na projekt „TIME“. Účelově 

určené prostředky spojené s realizací klíčových aktivit a dosaţení poţadovaných výstupů a 

výsledků projektu byly časově pouţitelné do 28. 2. 2013. Z toho v roce 2013 bylo čerpáno 

celkem 133 348,94 Kč. Vyúčtování dotace se uskutečnilo v souladu s pravidly projektu a z 

poskytnuté zálohové dotace bylo vráceno na určený účet kraje 34 975,76 Kč. Na další 

neinvestiční projekt „Catch your Dreams“ střední škola čerpala v roce 2013 celkem 

14 509,75 Kč, přičemţ časová pouţitelnost byla do 31. 8. 2014. Náklady na projekt 

„ROBOTI ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu“ činily celkem 

800 257,08 Kč. Na projekt „EU peníze školám“ příspěvkové organizaci v roce 2013 

poskytly účelové prostředky ve výši 702 607,20 Kč, avšak škola čerpala náklady ve výši 

1 061 891,50 Kč. 

 

Výnosy 

Střední škola v roce 2013 dosáhla výnosů z hlavní činnosti celkem ve výši 

42 553 073,18 Kč, z toho 40 391 677,15 Kč tvořil příspěvkem na provoz od zřizovatele. 

Výnosy z doplňkové činnosti činily 1 305 208,82 Kč. Podrobnější rozpis výnosů je uveden 

v tabulce č. 4.13. 
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Tab. 4.13 Výnosy 2013 

Výnosy 2013 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků   198 000,00 0,00 0,45 

Výnosy z prodeje sluţeb 1 526 182,01 487 137,20 3,48 1,11 

Výnosy z pronájmu   252 608,10 0,00 0,58 

Výnosy z prodaného zboţí   367 459,15 0,00 0,84 

Výnosy z prodeje materiálu 1 976,00   0,00 0,00 

Čerpání fondů 206 620,00   0,47 0,00 

Ostatní výnosy 354 166,45 4,37 0,81 0,00 

Úroky 53 309,71   0,12 0,00 

Kurzové zisky 19 141,86   0,04 0,00 

Výnosy ze státního rozpočtu 40 391 677,15   92,10 0,00 

Výnosy celkem 42 553 073,18 1 305 208,82 97,02 2,98 

Výnosy celkem hlavní i doplňková 

činnost 43 858 282,00 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

V roce 2013 tvořily výnosy ze státního rozpočtu 40 391 677,15 Kč, coţ představuje 

92,10 % celkových výnosů. Výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 1 305 208,82 Kč, 

coţ znamená 2,98 % celkových výnosů. Mezi hlavní poloţku výnosů z hlavní činnosti 

patří především výnos z prodeje sluţeb. 

 

Náklady  

Celkové náklady příspěvkové organizace v roce 2013 činily 43 738 538,04 Kč. 

Náklady hlavní činnosti byly ve výši 42 646 082,22 Kč, coţ představovalo 97,50 % 

celkových nákladů. Hlavní poloţku nákladů tvořily mzdové náklady  hlavní činnosti ve 

výši 23 624 405,00 Kč a k nim přiřazené zákonné odvody. Další poloţkou významně se 

podílející na nákladech byla spotřeba energie ve výši 2 827 327,33 Kč. Detailní členění 

nákladů jak hlavní, tak také doplňkové činnosti je uvedeno v tabulce č. 4.14. 
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Tab. 4.14 Náklady 2013 

Náklady 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu 2 306 934,37 191 502,98 5,27 0,44 

Spotřeba energie 2 827 327,33 56 000,00 6,46 0,13 

Prodané zboţí   285 117,40 0,00 0,65 

Opravy a udrţování 1 112 080,89   2,54 0,00 

Cestovné 119 963,40   0,27 0,00 

Náklady na reprezentaci 725,00   0,00 0,00 

Ostatní sluţby 1 808 944,10 65 473,24 4,14 0,15 

Mzdové náklady 23 624 405,00 407 872,00 54,01 0,93 

Zákonné sociální pojištění 7 746 309,88 54 268,12 17,71 0,12 

Jiné sociální pojištění 93 505,34 624,66 0,21 0,00 

Zákonné sociální náklady 343 225,48 1 593,42 0,78 0,00 

Jiné daně a poplatky 4 600,00   0,01 0,00 

Manka a škody 1 536,00   0,00 0,00 

Odpisy DM 1 083 596,00 30 000,00 2,48 0,07 

Náklady z drobného DM 1 509 389,93   3,45 0,00 

Ostatní náklady 61 433,85 4,00 0,14 0,00 

Kurzové ztráty 1 577,65   0,00 0,00 

Ostatní finanční náklady 528,00   0,00 0,00 

Náklady celkem 42 646 082,22 1 092 455,82 97,50 2,50 

Náklady celkem hlavní i 

doplňková činnost 43 738 538,04 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Doplňková činnost 

Střední škola ze svých doplňkových činností, které jsou uvedeny v zřizovací listině, 

v roce 2013 uskutečňovala tyto ekonomické činnosti:  

 Obchodní činnosti včetně zprostředkování - ve středisku Obchodní činnost – 

bufet. Celkové trţby za prodané zboţí byly ve výši 367 49,15 Kč. 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení - ve 

středisku Semináře. Celkové trţby v tomto středisku představovaly částku 

487 137,20 Kč. 

 Pronájem majetku – ve středisku Pronájmy byly celkové výnosy ve výši 

252 608,10 tis. Kč. Pronájmy byly na dobu do 1 roku a za ceny v místě obvyklé. 
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 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení na středisku Elektrovýroba. Středisko 

Elektrovýroba dosáhlo výnosů ve výši 198 000,00 Kč. 

 

Celkové náklady doplňkové činnosti činily 1 092 455,82 Kč a výnosy z doplňkové 

činnosti 1 305 208,82 Kč. Výsledem hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 

212 753,00 Kč. 

 

Výsledek hospodaření 

Výsledem hospodaření z hlavní činnosti za rok 2013 byla ztráta ve výši 

93 009,04 Kč, kterou zapříčinilo především hospodářské středisko Jídelna – výdejna – 

stravování a byla kryta výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. 

Daňová povinnost se vztahovala na výše uvedené příjmy. Vzhledem k tomu, ţe 

příspěvková organizace vyuţila slevy na dani dle § 35 odst. 1, zákona o daních z příjmů je 

její výsledná daňová povinnost nulová. Pro dosaţený výsledek hospodaření ve výši 

119 743,96 Kč byl navrhnut příděl do rezervního fondu v plné výši.  

 

Tab. 4.15 Výsledek hospodaření 2013 

Výsledek hospodaření 2013 v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 119 743,96 

 - Hlavní činnost -93 009,04 

 - Doplňková činnost 212 753,00 

Daň 0,00 

Výsledek hospodaření po zdanění 119 743,96 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Peněžní fondy 

Finanční prostředky z fondu odměn a rezervního fondu tvořeného z výsledku 

hospodaření nebyly v roce 2013 čerpány. Tvorba fondu odměn proběhla ve výši 

141 000,00 Kč a rezervního fondu ve výši 35 557,00 Kč, v obou případech se jednalo o 

rozdělení hospodářského výsledku z roku 2012. 

Tvorba z přídělu hrubých mezd do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 

223 827,51 Kč. Tento fond byl čerpán 99 600,00 Kč na příspěvek k penzijnímu pojištění, 

příspěvek na zájezdy zaměstnanců a rodinných příslušníků ve výši 45 147,45 Kč, 

příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 35 510,00 Kč. Peněţní dary k pracovním 
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výročím a na jubilejní odměny byly čerpány v částce 32 500,00 Kč. Část prostředků na 

odměny do výše moţných 15% z hrubých mezd, tj. 1 074,00 Kč, bude čerpána na odměny 

v roce 2014. Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, sport a ostatní nákupy činil 20 995,00 Kč. 

Do rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů byly poskytnuty peněţité 

prostředky, a to účelové dary ve výši celkem 156 154,00 Kč, z toho ve výši 91 254,00 Kč 

od firmy Arcelor Mittal, a. s. a dar ve výši 64 900,00 Kč od Nadačního fondu Šance ve 

vzdělávání. Neúčelový finanční dar poskytla firma POS Media Czech Republic ve výši 

3 004,00 Kč a firma Marketingové centrum Profil s. r. o. ve výši 5 000,00 Kč. Čerpání 

rezervního fondu proběhlo v celkové výši 171 110,00 Kč, z toho byly pouţity účelové 

finanční prostředky ve výši 14 956,00 Kč z roku 2012 od firmy Arcelor Mittal na 

dovybavení jazykové učebny a částka 91 254,00 Kč stejného dárce na realizaci 

Modernizace učebny fyziky. Střední škola nakoupila také rotopedy do školní posilovny 

v částce 64 900,00 Kč. 

Příspěvková organizace v roce 2013 tvořila investiční fond (fond reprodukce 

majetku) z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 529 567,65 Kč, z investiční dotace na 

účelovou investiční akci „Provedení hydroizolace budovy dílen Hlubinská 28“ ve výši 

800 000,00 Kč a z účelové dotace ve výši 48 884,00 Kč na projekt „Energetické úspory ve 

školách MSK – III. etapa – Zateplení objektu dílen SŠE Hlubinská 28“. Čerpání fondu 

bylo v roce 2013 v celkové výši 1 114 493,97 Kč.  

 

Tab. 4.16 Peněžní fondy 2013 

Název fondu Stav k 1. 1. 2013 v Kč Stav k 31. 12. 2013 v Kč 

Fond odměn 247 239,50 388 239,50 

FKSP 27 865,25 17 940,31 

Rezervní fond tvořený z ost. titulů 25 964,00 19 012,00 

Rezervní fond  1 813 670,93 1 849 227,53 

Fond investiční 1 006 091,79 1 270 049,97 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření střední školy 2013 

 

Majetek 

Na základě kupní smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a ČEZ Distribuce, a. s. 

došlo k vyjmutí pozemeku v katastrálním území Moravská Ostrava ze správy příspěvkové 

organizace v hodnotě 3 200,00 Kč. 

U movitého majetku nastaly změny především převodem do správy majetku školy 

z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Elektrotechnická centra“ ve výši 
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775 478,95 Kč a dále bezúplatným převodem majetku ze Střední školy technické a 

dopravní, Ostrava - Vítkovice v částce 145 325,50 Kč. 

Opravy a údrţba nemovitého majetku v celkové výši 1 024 585,51 Kč byly 

provedeny z rozpočtu zřizovatele. Jednalo se především o opravy části fasády budovy 

školy Na Jízdárně 30, malování učeben a dílen, opravy odpadů a ústředního topení a další 

servisní a udrţovací práce na budovách SŠE. 
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4.5 Analýza hospodaření v roce 2014 

Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele uvedené v příloze č. 13 na přímé 

náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu pro rok 2014 byly dodrţeny a poskytnutá 

dotace představovala částku 27 891 000,00 Kč. Střední škola získala účelové prostředky na 

rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 

zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období“ v celkové výši 

67 722,00 Kč, avšak čerpání se uskutečnilo pouze v celkové částce 59 871,00 Kč. Vznikla 

tedy vratka dotace ve výši 2 851,00 Kč, která byla vrácena na určený účet 

Moravskoslezského kraje. Další účelové prostředky z rozvojových programů „Zvýšení 

platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ a „Zvýšení platů 

pracovníků regionálního školství v roce 2014“ příspěvková organizace čerpala v souladu 

s účelovým určením a nevznikla ţádná vratka.  

Příspěvky a dotace od zřizovatele v celkové výši 6 854 500,00 Kč byly vyčerpány a 

prostředky dotace se nemusely vracet. Hlavní část této dotace obsahuje provozní náklady 

ve výši 6 339 000,00 Kč, příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů 

dlouhodobého majetku ve výši 502 000,00 Kč a účelové prostředky na pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním přechodu na nový systém FaMa+ ve výši 13 500,00 Kč. 

Příspěvky na projekty neinvestiční v roce 2014 se vztahovaly na projekt „Catch 

your Dreams“ v celkové výši 50 437,00 Kč a na projekt „ROBOTI ve škole pro praktickou 

výuku, motivaci i zábavu“ ve výši 200 000,00 Kč. U obou projektů byly prostředky 

vyčerpány v souladu s časovou pouţitelností projektu. 

 

Výnosy  

Výnosy v hlavní činnosti v roce 2014 dosáhly v celkové výše 39 825 331,94 Kč, 

z toho výnosy ze státního rozpočtu činí 37 385 297,19 Kč, coţ odpovídá 91,16 % 

z celkových výnosů. Výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 1 186 547,74 Kč a hlavní 

část byla tvořena výnosy z prodeje sluţeb. Podrobnější rozpis výnosů je uveden v tabulce 

č. 4.17. 
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Tab. 4.17 Výnosy 2014 

Výnosy 2014 

v Kč v % 

Hlavní činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Výnosy z prodeje vlastních 

výrobků     0,00 0,00 

Výnosy z prodeje sluţeb 1 043 086,02 807 946,41 2,54 1,97 

Výnosy z pronájmu   89 423,25 0,00 0,22 

Výnosy z prodaného zboţí   289 170,60 0,00 0,71 

Aktivace vnitropodnikových sluţeb     0,00 0,00 

Výnosy z odepsaných pohledávek 6 667,00   0,02 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 1 866,00   0,00 0,00 

Výnosy z prodeje DHM     0,00 0,00 

Čerpání fondů 561 745,00   1,37 0,00 

Ostatní výnosy 793 053,59 7,48 1,93 0,00 

Úroky 31 825,57   0,08 0,00 

Kurzové zisky 1 791,57   0,00 0,00 

Výnosy ze státního rozpočtu 37 385 297,19   91,16 0,00 

Výnosy celkem 39 825 331,94 1 186 547,74 97,11 2,89 

Výnosy celkem hlavní i 

doplňková činnost 41 011 879,68 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Náklady  

Celkové náklady v roce 2014 přestavovaly výši 40 894 248,74 Kč, z toho byly 

náklady z hlavní činnosti ve výši 39 969 849,02 Kč, coţ představuje 97,74% podíl na 

celkových nákladech. Největší podíl na nákladech z hlavní činnosti tvořily mzdové 

náklady ve výši 22 489 009,00 Kč a s nimi spjaté zákonné odvody. Významnou část 

představovala také spotřeba energie ve výši 2 348 443,26 Kč. Celkové náklady 

z doplňkové činnosti dosáhly 924 399,72 Kč, coţ představuje 2,26% podíl na celkových 

nákladech společnosti. 

Detailní rozčlenění nákladů jak v hlavní, tak také doplňkové činnosti je uvedeno 

v tabulce č. 4.18. 
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Tab. 4.18 Náklady 2014 

Náklady 2014 

v Kč v % 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

Spotřeba materiálu 1 757 518,95 134 680,29 4,30 0,33 

Spotřeba energie 2 348 443,26 72 895,00 5,74 0,18 

Prodané zboţí   224 844,23 0,00 0,55 

Opravy a udrţování 1 460 987,70   3,57 0,00 

Cestovné 153 452,04   0,38 0,00 

Náklady na reprezentaci 301,00   0,00 0,00 

Ostatní sluţby 1 898 634,03 9 300,00 4,64 0,02 

Mzdové náklady 22 489 009,00 349 639,00 55,00 0,86 

Zákonné sociální pojištění 7 276 871,42 69 469,58 17,80 0,17 

Jiné sociální pojištění 93 542,94 891,06 0,23 0,00 

Zákonné sociální náklady 333 634,18 1 534,99 0,82 0,00 

Jiné daně a poplatky 12 515,00   0,03 0,00 

Manka a škody 1 936,00   0,00 0,00 

Odpisy DM 1 140 788,43 61 142,57 2,79 0,15 

Náklady z odepsaných pohl. 22 400,00   0,05 0,00 

Náklady z drobného DM 915 295,53   2,24 0,00 

Ostatní náklady 58 755,37 3,00 0,14 0,00 

Kurzové ztráty 5,26   0,00 0,00 

Náklady celkem 39 969 849,02 924 399,72 97,74 2,26 

Náklady celkem hlavní i 

doplňková činnost 40 894 248,74 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z VZZ 

 

Doplňková činnost 

Střední škola ze svých doplňkových činností, které jsou uvedeny v zřizovací listině, 

v roce 2014 uskutečňovala tyto ekonomické činnosti:  

 Obchodní činnosti včetně zprostředkování - ve středisku Obchodní činnost – 

bufet. Celkové trţby za prodané zboţí byly ve výši 289 170,60 Kč. 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení - ve 

středisku Semináře. Celkové trţby v tomto středisku představovaly částku 

807 946,41 Kč. 

 Pronájem majetku – ve středisku Pronájmy činily celkové výnosy ve výši 

89 423,25 Kč. Pronájmy byly na dobu do 1 roku a za ceny v místě obvyklé. 
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Celkové náklady doplňkové činnosti činily 924 399,72 Kč a výnosy z doplňkové 

činnosti 1 186 547,74 Kč. Výsledkem hospodaření z této činnosti byl zisk ve výši 

262 148,02 Kč. 

 

Výsledek hospodaření 

Výsledkem hospodaření z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 138 758,17 Kč, kterou 

způsobilo především hospodářské středisko Jídelna – výdejna – stravování. Ztráta byla 

kryta výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. 

Daňová povinnost se vztahovala na výše uvedené příjmy. Příspěvková organizace 

vyuţila moţnosti slevy na dani dle § 35 odst. 1, zákona o daních z příjmů a tudíţ její 

výsledná daňová povinnost byla nulová. Dále bylo navrhnuto rozdělení výsledku 

hospodaření a to ve výši 90 000,00 Kč do fondu odměn a 27 630,94 Kč do fondu 

rezervního. 

Nový občanský zákoník, který platí od 1. 1. 2014, jiţ nerozlišuje smlouvy o 

běţném účtu a smlouvy o vkladovém účtu. Proto bylo zrušeno ustanovení v zákoně o 

daních z příjmů, podle kterého úroky z běţného účtu u poplatníků daně z příjmů 

právnických osob, kteří nebyli zaloţeni za účelem podnikání – nově označených za veřejně 

prospěšné poplatníky, nebyly zdaňovány a od 1. 1. 2014 jsou úroky z účtu u veřejně 

prospěšných poplatníků předmětem daně z příjmů. U vybraných veřejně prospěšných 

poplatníků jsou úroky zdaňovány podle § 36 odst. 9, zákona o daních z příjmů sráţkovou 

daní ve výši 19%, kdy provedením sráţky je daňová povinnost vyrovnána. Z tohoto 

důvodu měla střední škola poprvé v roce 2014 povinnost odvést daň a to daň z příjmů 

vybíranou sráţkovou daní (z úrokového příjmu z bankovního účtu) ve výši 5 758,91 Kč. 

 

Tab. 4.19 Výsledek hospodaření 2014 

Výsledek hospodaření 2014 v Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 123 389,85 

 - Hlavní činnost -138 758,17 

 - Doplňková činnost 262 148,02 

Daň 0,00 

Daň z příjmů vybíraná srážkovou daní 5 758,91 

Výsledek hospodaření po zdanění 117 630,94 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Peněžní fondy 

Finanční prostředky fondu odměn v roce 2014 byly čerpány z důvodu krytí 

překročení limitu mzdových prostředků ve výši 196 745,00 Kč a fond v roce 2014 nebyl 

tvořen. 

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb proběhla ve výši 206 869,46 Kč 

z přídělu hrubých mezd. Příspěvková organizace čerpala tento fond ve výši 96 000,00 Kč 

na příspěvek k penzijnímu pojištění, dále příspěvek na zájezdy v částce 38 000,00 Kč, 

příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 32 975,00 Kč, peněţní dary k pracovním 

výročím a jubilejní odměny byly čerpány v částce 29 000,00 Kč. Část prostředků na 

odměny do výše moţných 15% z hrubých mezd, tj. 2 030,00 Kč bude čerpána na odměny 

v roce 2015. Příspěvek na kulturu, tělovýchovu, sport a ostatní nákupy v roce 2014 činil 

18 675,00 Kč. 

Střední škole byly poskytnuty finanční prostředky do rezervního fondu tvořeného 

z ostatních titulů, a to účelové peněţní dary od firmy Arcelor Mittal, a. s. ve výši 

165 000,00 Kč. Dále byl přijat neúčelový finanční dar od firmy POS Media Czech 

Republic ve výši 3 004,00 Kč a finanční dar pro ţáky Karla Smuţe a Martina Krejčího za 

účast na celostátní soutěţi Machři roku (1. místo v oboru Elektrikář) v Sokolově, kde 

kaţdý z ţáků obdrţel 7 500,00 Kč, a škola obdrţela 35 000,00 Kč. 

V roce 2014 nebyly čerpány finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného 

z výsledku hospodaření. Tvorba fondu se uskutečnila ve výši 119 743,96 Kč z rozdělení 

hospodářského výsledku předcházejícího roku. 

Tvorba fondu investičního (fondu reprodukce majetku) proběhla z odpisů 

dlouhodobého majetku ve výši 573 142,56 Kč, z investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

na účelovou investiční akci „Sanace stropu dílny PV na ulici Hlubinská 28“ ve výši 

500 000,00 Kč a účelové dotace ve výši 76 230,00 Kč na projekt „Energetické úspory ve 

školách MSK – III. etapa akce Zateplení objektu dílen SŠE Hlubinská 28“. Čerpání fondu 

bylo v celkové výši 1 017 186,85 Kč. 

 

Tab. 4.20 Peněžní fondy 2014 

Název fondu Stav k 1. 1. 2014 v Kč Stav k 31. 12. 2014 v Kč 

Fond odměn 388 239,50 191 494,50 

FKSP 17 940,31 10 160,05 

Rezervní fond tvořený z ostat. titulů 19 012,00 54 012,00 

Rezervní fond  1 849 227,53 1 968 971,49 

Fond investiční 1 270 049,97 54 012,00 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Rozboru hospodaření střední školy 2014 

Majetek 

Opravy a údrţba nemovitého majetku byla provedena v celkové výši 

1 460 987,70 Kč z rozpočtu zřizovatele a jednalo se především o opravy části fasády 

budovy školy na Jízdárně 30, malování učeben a dílen, opravy WC, šaten, odpadů, podlah 

a další opravy a udrţovací práce nemovitého majetku. 
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4.6 Rozbor hospodaření v letech 2010 – 2014 

V předcházejících podkapitolách byly provedeny analýzy hospodaření 

v jednotlivých letech, ale pro zhodnocení celkového hospodaření Střední školy 

elektrotechnické, Ostrava je nepostradatelné zhodnotit celkový vývoj během vybraných 

pěti let. 

 

Výnosy 

Celkové výnosy střední školy, jak jiţ bylo zmíněno, se skládají z dotací a příspěvků 

od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, z příspěvků a dotací od zřizovatele, ale 

také z výnosů z vlastní činnosti. V tabulce č. 4.21 jsou celkové výnosy v letech 2010-2014.  

Podrobný rozpis výnosů rozčleněný na hlavní a vedlejší činnost je uveden v příloze č. 14. 

 

Tab. 4.21 Výnosy v letech 2010-2014 

Výnosy v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 0 0 0 198 000 0 

Výnosy z prodeje sluţeb 1 266 742 1 850 592 1 894 662 2 013 319 1 851 032 

Výnosy z pronájmu 2 450 605 308 350 227 282 252 608 89 423 

Výnosy z prodaného 

zboţí 457 949 415 044 382 390 367 459 289 171 

Aktivace vnitr. sluţeb 56 580 114 230 75 304 0 0 

Výnosy z odepsaných 

pohledávek 496 0 0 0 6 667 

Výnosy z prodeje 

materiálu 1 246 3 132 1 182 1 976 1 866 

Výnosy z prodeje DHM 697 280 300 0 0 0 

Čerpání fondů 710 686 115 648 1 250 383 206 620 561 745 

Ostatní výnosy 572 213 577 722 472 562 354 171 793 061 

Úroky 1 538 71 577 63 166 53 310 31 826 

Kurzové zisky 5 965 11 966 9 680 19 142 1 792 

Výnosy ze státního 

rozpočtu 36 529 550 37 012 123 37 802 751 40 391 677 37 385 297 

Výnosy celkem 42 750 851 40 480 684 42 179 362 43 858 282 41 011 880 

Výnosy z vlastní 

činnosti 6 221 301 3 468 561 4 376 611 3 466 605 3 626 582 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

V roce 2011 nastal pokles výnosů z vlastní činnosti oproti předcházejícímu roku o 

487 717,99 Kč. Tento pokles byl především ovlivněn sníţením výnosů o 390 390,00 Kč 
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důsledkem nečerpání fondu reprodukce investičního majetku, z důvodu investiční akce 

„Výměna oken v budově Na Jízdárně“ nebyly prováděny ţádné další větší plánované 

opravy. Ke zvýšení došlo u výnosů z prodeje sluţeb celkem o 583 849,63 Kč, kde na tom 

měla velký podíl zakázka „Produktivní práce ţáků na generální rekonstrukci 

elektroinstalace SŠSP, Příčná v Ostravě – Porubě“ (ve výnosech 800 000,00 Kč). Na druhé 

straně niţší výnosy byly z pojistných událostí a trţeb z prodaného majetku, kde v roce 

předcházejícím byly oba výnosy jednorázovou záleţitostí. Výnosy z úroků byly 

několikanásobně vyšší z důvodu zapojení běţného účtu do „Dohody o poskytování cash-

poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby mezi Komerční bankou a 

příspěvkovými organizacemi kraje“. 

V roce 2011 došlo k výrazné změně, a to razantnímu poklesu výnosů z pronájmů 

oproti roku 2010 jednak z důvodu darování nemovitostí v Ostravě – Hrabůvce 

Moravskoslezským krajem VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A 

GYMNÁZIU a jednak prodejem nemovitostí v Ostravě – Radvanicích. 

V následujícím roce 2012 došlo k zřetelnému nárůstu především v čerpání fondů 

oproti roku 2011, důsledkem je hlavně pouţití fondu reprodukce investičního majetku na 

opravy a údrţbu majetku. Ke sníţení došlo u výnosů z produktivní práce ţáků a u ostatních 

výnosů, kde se sníţily především výnosy z pojistných událostí. Výnosy z úroků jsou sice 

niţší, ale stále je zde vidět pozitivní vliv zapojení běţného účtu u Komerční banky do 

dohody o poskytování cash-poolingu.  

V roce 2013 je zřetelný pokles celkových výnosů z vlastní činnosti způsoben 

nečerpáním fondu reprodukce investičního majetku na opravy a údrţbu majetku. Ke 

zvýšení došlo především u výnosů z produktivní práce ţáků. 

Při srovnání výnosů v roce 2014 došlo k nárůstu čerpání fondů oproti roku 2012. 

Důvodem bylo čerpání fondu reprodukce investičního majetku na opravy a údrţbu majetku 

– konkrétně na opravu omítky části budovy ve výši 200 000,00 Kč. Dále byl čerpán fond 

odměn ve výši 196 750,00 Kč na překročení limitu mezd a čerpán dar od firmy Arcelor 

Mittal v celkové částce 165 000,00 Kč na vybavení učebny automatického měření. Sníţení 

výnosů se projevilo u produktivní práce ţáků na zakázce „Produktivní práce ţáků na 

generální rekonstrukci elektroinstalace SŠSP, Příčná v Ostravě – Porubě“, která byla v roce 

2014 dokončena. 

V grafu č. 4.1 je zobrazen vývoj nejvýznamnějších výnosů z hlavní činnosti 

organizace v průběhu let 2010 – 2014. 
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Graf 4.1 Vybrané výnosy z hlavní činnosti v letech 2010-2014 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Graf č. 4.2 zobrazuje vývoj výnosů z doplňkové činnosti v letech 2010-2014. Zde je 

patrné razantní sníţení výnosů z pronájmů v roce 2011 oproti roku předcházejícímu. 

Důvodů poklesu jsou uvedený výše. 

 

Graf 4.2 Výnosy z doplňkové činnosti v letech 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Náklady 

Celkové náklady organizace se v průběhu sledovaných pěti let téměř konstantně 

pohybují okolo částky 40 000 000,00 Kč ročně. Největší podíl na nákladech mají 

kaţdoročně mzdové náklady ve výši cca 22 000 000,00 Kč a s nimi spjaté zákonné 

odvody. Rozpis celkových nákladů za roky 2010-2014 je uveden v tabulce č. 4.22, 

detailnější rozpis nákladů s členěním na hlavní a doplňkovou činnost je uveden v příloze 

č. 15. 

 

Tab. 4.22 Náklady v letech 2010-2014 

Náklady v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba materiálu 1 952 651 2 823 083 2 220 554 2 498 437 1 892 199 

Spotřeba energie 4 049 229 2 907 403 2 721 716 2 883 327 2 421 338 

Prodané zboţí 388 916 325 970 296 900 285 117 224 844 

Opravy a udrţování 2 092 058 667 498 1 420 692 1 112 081 1 460 988 

Cestovné 67 064 108 515 111 046 119 963 153 452 

Náklady na reprezentaci 1 109 921 809 725 301 

Ostatní sluţby 1 788 948 1 760 617 2 005 691 1 874 417 1 907 934 

Mzdové náklady 22 081 632 22 896 854 22 682 182 24 032 277 22 838 648 

Zákonné sociální 

pojištění 7 359 466 7 642 835 7 486 814 7 800 578 7 346 341 

Jiné sociální pojištění 0 0 91 959 94 130 94 434 

Zákonné sociální 

náklady 448 336 232 735 253 765 344 819 335 169 

Jiné sociální náklady 61 906 96 001 24 242 0 0 

Jiné daně a poplatky 10 490 4 402 9 020 4 600 12 515 

Manka a škody 6 515 4 355 8 169 1 536 1 936 

Tvorba fondů -2 759 319 0 0 0 0 

Odpisy DM 1 574 704 465 189 1 010 214 1 113 596 1 201 931 

ZC prodaného DNM 5 404 0 0 0 0 

ZC prodaného DHM 3 253 915 0 0 0 0 

Náklady z odepsaných 

pohledávek 7 934 0 0 0 22 400 

Náklady z drobného DM 0 0 1 535 808 1 509 390 915 296 

Ostatní náklady 167 190 193 512 108 333 61 438 58 758 

Kurzové ztráty 17 963 6 058 14 891 1 578 5 

Ostatní finanční náklady 49 052 28 147 0 528 0 

Daň z příjmů 0 0 0 0 5 759 

Náklady celkem 42 625 162 40 164 095 42 002 805 43 738 538 40 894 249 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Významnou poloţkou podílející se na nákladech v roce 2011 jsou náklady na 

energie, které se oproti roku 2010 sníţily o 301 903,70 Kč v hlavní činnosti a o 

839 922,16 Kč v činnosti vedlejší. Hlavní příčinou sníţení, i přes zvýšení cen energií, je 

ukončení provozu praktického vyučování v Ostravě – Radvanicích a darování nemovitostí 

v Ostravě – Hrabůvce. Náklady na opravu a údrţbu nemovitého majetku se sníţily o 

1 424 560,38 Kč. Hlavním důvodem byl předpoklad opravy omítky budovy školy ve výši 

1 000 000,00 Kč, ale z důvodu provádění investiční akce výměny oken, hrazenou 

z prostředků zřizovatele, byla oprava odloţena na následující rok. 

V roce 2012 došlo opět ke sníţení nákladů na spotřebu energie v celkové výši 

185 687,26 Kč oproti roku 2011. Důvodem sníţení nákladů, i přes zvýšení cen energií, lze 

předpokládat výměnu oken za plastové v budově školy Na Jízdárně a mírnější průběh 

zimního období. Náklady na opravy a údrţbu nemovitého majetku se zvýšily o 

753 194,57 Kč, kde byly provedeny opravy části omítky budovy školy, opravy ústředního 

topení, opravy podlah a jiné. Nově se také od roku 2012 sledují náklady na pořízení 

drobného dlouhodobého majetku na samostatném účtu, kde největší podíl představoval 

nákup majetku pořízeného z peněz realizovaných projektů. 

V následujícím roce 2013 došlo ke zvýšení nákladů na spotřebu energie, coţ lze 

přičítat především zvýšením cen energie. Další významné změny v roce 2013 a 2014 

nenastaly. Vývoj vybraných hlavních nákladů z hlavní činnosti je zobrazen v grafu č. 4.4. 

 

Graf 4.3 Vybrané náklady z hlavní činnosti v letech 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Výsledek hospodaření 

Vývoj výsledku hospodaření střední školy v letech 2010 – 2014 je uveden v tabulce 

č. 4.23. Je zde vyčíslen výsledek hospodaření před zdaněním jak v hlavní, tak doplňkové 

činnosti a také celkový výsledek hospodaření po zdanění. 

 

Tab. 4.23 Výsledek hospodaření v letech 2010-2014 

Výsledek hospodaření 

v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Výsledek hospodaření 

před zdaněním 125 688,86 316 589,07 176 556,60 119 743,96 123 389,85 

 - Hlavní činnost 0,00 136 528,00 -46 019,74 -93 009,04 -138 758,17 

 - Doplňková činnost 125 688,86 180 061,07 222 576,34 212 753,00 262 148,02 

Daň 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Daň z příjmů vybíraná 

srážkovou daní         5 758,91 

Výsledek hospodaření 

po zdanění 125 688,86 316 589,07 176 556,60 119 743,96 117 630,94 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V roce 2011 střední škola dosáhla zisku v hlavní činnosti z vlastních zdrojů ve výši 

136 528,00 Kč, v následujících letech jiţ byla organizace ve ztrátě z hlavní činnosti. Zisk 

v roce 2011 byl způsoben především úsporou nákladů na energie a také sníţením nákladů 

na opravy a udrţování, jak je jiţ zmíněno výše. Ztráta byla způsobena především 

hospodářským výsledkem střediska Jídelna – výdejna – stravování, ale vţdy byla kryta 

ziskem v činnosti doplňkové. Vývoj výsledků hospodaření v letech 2010 aţ 2014 

zachycuje graf č. 4.5. Díky tomu, ţe organizace kaţdoročně vyuţila moţnosti slevy na dani 

dle § 35 odst. 1, zákona o dani z příjmu právnických osob, nikdy neměla povinnost 

odvádět daň, tudíţ se hodnota celkového výsledku hospodaření zdaněním v letech 2010-

2013 nezměnila. Výjimkou je však rok 2014, kde byla poprvé zavedena daň z příjmů 

vybíraná sráţkovou daní dle § 36 odst. 9, zákona o daních z příjmů, z úrokového příjmu 

z bankovního účtu. 
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Graf 4.4: Výsledky hospodaření v letech 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.24 Peněžní fondy v letech 2010-2014 

Název fondu v Kč 2010 2011 2012 2013 2014 

Fond odměn 168 944,50 225 523,50 247 239,50 388 239,50 191 494,50 

FKSP 40 594,74 45 440,15 27 865,25 17 940,31 10 160,05 

Rezervní fond 

tvořený z ost. titulů 33 862,00 108 004,00 25 964,00 19 012,00 54 012,00 

Rezervní fond  1 711 393,00 1 737 081,86 1 813 670,93 1 849 227,53 1 968 971,49 

Fond investiční 1 495 952,98 1 902 927,98 1 006 091,79 1 270 049,97 54 012,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Největší výkyvy v letech 2010-2014 byly u fondu investičního neboli fondu 

reprodukce majetku, a to především v roce 2012, kdy došlo k čerpání fondu ve výši 

808 064,99 Kč na opravy omítky budovy Na Jízdárně, opravy ústředního topení, opravy 

vstupního prostoru před budovou školy, malířské a natěračské práce, opravy podlah, 

rozvody teplé vody apod. Technické zhodnocení v daném roce v hodnotě 487 771,20 Kč 

bylo provedeno na budovách Na Jízdárně a Hlubinská zabezpečovacím zařízením a 

ţaluziemi do nových oken. V grafu č. 4.6 lze vidět vývoj peněţních fondů v letech 2010 aţ 

2014. 

 

Graf 4.5: Peněžní fondy v letech 2010-2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Celkové zhodnocení a doporučení do dalších let 

Vývoj výnosů, nákladů, zisků, ztrát a jejich struktury byl popsán v předchozích 

podkapitolách a ze získaných údajů o průběhu hospodaření několika let lze říci, ţe SŠE 

vyuţívá výnosy hospodárně. Ze zmíněných analýz výnosů je zřejmé, ţe škola vyuţívá 

především příjmy získané z dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu svého zřizovatele, 

kterým je Moravskoslezský kraj.   

Ke zvýšení výnosů v dalších letech by mohlo dojít především zapojením 

produktivní práce ţáků na zakázkách při opravách elektroinstalací, tak jako tomu bylo v 

minulých letech např. akci při generální rekonstrukci elektorinstalace SŠSP, Příčná 

v Ostravě – Porubě. 

Významnou poloţkou kaţdoročně zatěţující rozpočet příspěvkové organizace je 

spotřeba energie. Niţších nákladů by mohlo být docíleno sníţením nákladů za energii, 

např. úspornějším vytápěním či větráním s rekuperací apod. Financování těchto změn by 

mohlo být dosaţeno prostřednictví potencionálních dotací. Na nemovitostech příspěvkové 

organizace došlo v minulých letech k výměně oken v budovách školy i praktického 

vyučování a také zateplení budov, coţ příznivě ovlivnilo náklady na spotřebu energií i přes 

stále rostoucí ceny. 

Dalším správným krokem zajisté bylo zapojení běţného účtu do „Dohody o 

poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a spjaté osoby mezi Komerční bankou a 

příspěvkovými organizacemi kraje“, čímţ výrazně poklesly náklady plynoucí z běţného 

účtu. 

Střední škola v posledních letech dosahuje ztráty z hlavní činnosti, která je 

především způsobena střediskem Jídelna – výdejna – stravování. Stravování zaměstnanců a 

ţáků školy je zajišťováno formou dovozu stravy. Dohoda o poskytování stravování pro 

ţáky a zaměstnance je uzavřena se Střední školou společného stravování, Krakovská 1095, 

Ostrava-Hrabůvka. Výdej stravy je zajišťován vlastními zaměstnanci.  

Příspěvková organizace se jiţ delší dobu potýká se stále menším zájmem ţáků o 

studium na dané střední škole. I přes probíhající akce, které mají za úkol zviditelnění 

studijních a učebních oborů nabízené střední školou se tento problém nedaří řešit. 

 Střední škola by se nadále měla zajímat o dotace, které jsou poskytované 

prostřednictvím Evropské unie i státního rozpočtu. Výpis dotací je uveden na 

internetových stránkách příslušných orgánů. 
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5 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na hospodaření Střední školy elektotechnické, 

Ostrava, Na Jízdrárně 30. Cílem bylo zhodnotit hospodaření školy za období pěti let a 

nalezení případného řešení k docílení příznivějších výsledků. 

 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena všeobecně na charakteristiku 

příspěvkových organizací, jejich začlenění do neziskového sektoru a členění. Následně 

byly popsány příspěvkové organizace státní a příspěvkové organizace zřízené územními 

samosprávními celky. Jelikoţ je diplomová práce aplikovaná na příspěvkovou organizaci 

zřízenou Moravskoslezským krajem, byla druhému typu příspěvkových organizací 

věnována větší pozornost.  

 

Praktická část byla věnovaná samotné vybrané příspěvkové organizaci, tedy Střední 

škole elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30. Třetí kapitola se zabývala financováním 

činností školy, byly zde uvedeny zdroje financování a příslušné nakládání s prostředky. 

Střední školy jsou financovány formou vícezdrojového financování. Kromě finančních 

prostředků ze státního rozpočtu má organizace k dispozici prostředky z rozpočtu 

zřizovatele, tedy Moravskoslezského kraje a prostředky z vlastní činnosti. Stát hradí přímé 

náklady na vzdělání, jako jsou např. prostředky na mzdy, výdaje na pomůcky aj., 

prostřednictvím republikových normativů. Ty vytváří kaţdoročně Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Krajské úřady potom tyto finanční prostředky přerozdělují na 

základě krajských normativů školám a školským zařízením, které zřizují nebo právnickým 

osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízní, které zaţádají o dotaci. Střední 

školy dále mohou mít i vlastní příjmy z doplňkové činnosti jako například trţby z prodeje 

sluţeb, trţby z poskytování stravovacích a ubytovacích sluţeb, výnosy z pronájmu majetku 

a další. Důleţitým zdrojem příjmů pro školy mohou být i finance z evropských fondů na 

základě zpracovaných projektů v rámci vyhlašovaných programů. 

 

V následující kapitole byly provedeny rozbory hospodaření školy jednotlivých let a 

následně byly provedeny analýzy jednotlivých ukazatelů v čase. Analýzy v letech poskytly 

obraz o vývoji hospodaření školy v průběhu let 2010 aţ 2014. Celkovou analýzou bylo 

zjištěno, ţe se škola v letech 2012 aţ 2014 potýká se ztrátou z hlavní činnosti. Tato ztráta 

byla způsobena především hospodářským výsledkem střediska Jídelna – výdejna – 
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stravování, ale vţdy byla kryta ziskem činnosti doplňkové. Příspěvková organizace tudíţ 

kaţdoročně dosahuje kladného celkového výsledku hospodaření, tedy zisku. 

 

Z dosaţených výsledků analýz rozvah a výkazů zisku a ztrát bylo zjištěno, ţe 

příspěvková organizace nakládá s majetkem velmi hospodárně a nebyla shledána ţádná 

závaţná pochybení. Střední škola hospodárně nakládá jak se získanými příspěvky a 

dotacemi, tak také se svými vlastními příjmy. 
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Seznam zkratek 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČÚS   české účetní standardy  

DM   dlouhodobý majetek  

DPH   daň z přidané hodnoty  

DVPP   další vzdělávání pedagogického pracovníka  

FKSP   fond kulturních a sociálních potřeb  

EU   Evropská Unie  

HV   hospodářský výsledek  

ISŠ  integrovaná střední škola 

MF   ministerstvo financí  

MSK   Moravskoslezský kraj  

MŠMT  ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy  

NNO   nestátní nezisková organizace  

NO   nezisková organizace  

ONIV   ostatní neinvestiční výdaje  

OON   ostatní osobní náklady  

PO   příspěvková organizac 

PV  praktické vyučování 

SOU  střední odborné učiliště  

SNO   státní nezisková organizace  

SŠE  střední škola elektrotechnická 

SR   státní rozpočet  

ÚSC   územní samosprávný celek  

ZDP   zákon o dani z příjmů  
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