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A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem   
ke dni 01.10.2001 na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/230/2001. Organizace            
je právnickou osobou. Ze zřizovací listiny vyplývá, že hlavním účelem zřízení organizace                     
je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. 

Předmět činnosti je poskytování středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní 
zkouškou, také poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, 
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších 
odborných škol, zajišťuje těmto žákům školní stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému 
využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje stravování žáků a také stravování 
vlastních zaměstnanců organizace. 

Organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace zanikne s účinností od 
01.01.2020. K tomuto datu dojde ke sloučení organizace Střední škola automobilní, Krnov, 
příspěvková organizace a organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. 
Přejímající organizací je Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Více informací 
viz výpis z usnesení 13. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 12.09.2019 č. 13/1628. 

 

Základní charakteristika organizace 

Název organizace Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková 
organizace 

Sídlo Opavská 499/49, 794 01 Krnov 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ 637 31 371 

DIČ CZ63731371 

Statutární zástupce Ing. Věra Predikantová 

Odloučené pracoviště teoretického vyučování Opavská 34, 794 01 Krnov 

Součásti školy 

Střední odborná škola 
Střední odborné učiliště 
Domov mládeže 
Školní jídelna 

Celková kapacita školy 600 žáků 

Celková kapacita domova mládeže 180 žáků 

Celková kapacita školní jídelny 700 strávníků 
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Informace o zaměření školy a složení oborů vzdělávání 

Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání žáků ve dvou studijních oborech zakončených státní maturitní 
zkouškou a v učebním oboru, který je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem. Nabízíme 
variantu 3-letý  a 1-letý. 

K 01.09.2019 byla zajištěna výuka v šesti třídách denního studia 4-letých maturitních oborů: 
 

Počet 
tříd Kód oboru Název oboru 

2 
 

41-45-M/01 
Mechanizace a služby – Dopravní a servisní služby 

Mechanizace a služby – Technická administrativa 

4 39-41-L/01 Autotronik  

 
K 01.09.2019 byla zajištěna výuka ve třech třídách denního studia učebního oboru  s výučním 
listem: 

Počet 
tříd Kód oboru Název oboru 

3 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 

 
Údaje o počtech žáků v letech  2000 -  2019 

ROK Počet žáků celkem Chlapci Dívky 

2000 421 255 166 

2001 434 274 160 

2002 413 291 122 

2003 396 267 128 

2004 427 289 138 

2005 449 302 147 

2006 482 332 150 

2007 485 357 128 

2008 478 361 117 

2009 473 378 95 

2010 460 363 97 

2011 425 336 89 

2012 406 326 80 

2013 377 312 65 

2014 348 296 52 

2015 324 263 61 

2016 279 234 45 

2017 266 231 35 

2018 227 201 26 

2019 198 184 14 
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Počty žáků k 31.12.2019 v jednotlivých třídách: 
 

 TŘ. Obor vzdělávání Chlapci Děvčata Celkem 

1. 1. T Autotronik 24 2 26 

2. 1. U Mechanik opravář motorových vozidel 30 2 32 

3. 2. T Autotronik 19 0 19 

4. 2. U Mechanik opravář motorových vozidel 27 1 28 

5. 3. A Mechanizace a služby 6 3 9 

6. 3. T Autotronik 26 1 27 

7. 3. U Automechanik 23 0 23 

8. 4. A Mechanizace a služby 5 5 10 

9. 4. T Autotronik 24 0 24 

Celkový počet žáků 184 14 198 

 
 
Údaje o počtech zaměstnanců k 31. 12. 2019: 

 

ZAŘAZENÍ POČET 

Ředitel 1 

Učitelé teoretického vyučování 11 

Učitelé praktického vyučování 11 

Vychovatelé na DM 5 

THP 9 

Školní jídelna 9 

Ostatní pracovníci  9 

C e l k e m 55 
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Organizační struktura školy 

Schéma organizační struktury školy je vyvěšeno na Portále MSK v Rejstříku PO. 

 

b) VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ 

Organizace pečlivě vyhodnotila plnění svých úkolů ve zprávě o činnosti za uplynulý školní rok 
2018/2019. 

 c)  ROZBOR HOSPODAŘENÍ  

 

1.  Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného VH  
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost 

Náklady celkem 42.832.358,90 Kč 1.325.115,57 Kč 

Výnosy celkem 42.850.764,65 Kč 1.506.249,72 Kč 

Výsledek hospodaření 18.405,75 Kč 181.134,15 Kč 
 

V roce 2019 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové 
výši 199.539,90 Kč. Výsledek hospodaření byl tvořen v hlavní činnosti kladným výsledkem 
hospodaření ve výši Kč  18.405,75 a v doplňkové činnosti také kladným výsledkem hospodaření ve 
výši 181.134,15 Kč. Výsledek hospodaření je částečně finančně krytý a to do výše 169.476,12 Kč. 
Část výsledku hospodaření ve výši 30.063,78 je finančně nekryta. Nekrytí je způsobeno historickými 
chybami v FI. Organizace navrhuje, aby nekrytá část výsledku hospodaření nebyla přidělena do 
fondů. 

Organizace navrhuje převést zlepšený výsledek hospodaření takto: 

Fond odměn 29.000,00 Kč 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 140.476,12 Kč 
 

Výnosy z hlavní činnosti 

Výnosy z hlavní činnosti dosáhli téměř 42 mil. Kč. Významnou položku ve výnosech z hlavní činnosti 
tvoří výnosy z transferů ve výši Kč 37 mil. Kč, dále tržby za stravné žáků ve výši 2,8 mil. Kč a tržby 
za ubytování ve výši 957 tis. Kč.  Celkové výnosy z hlavní činnosti se zvýšily o téměř 8,9 % ve 
srovnání s rokem 2018.  

 

Náklady v hlavní činnosti 

Náklady z hlavní činnosti činí 42,8 mil. Kč. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají mzdové 
náklady ve výši 20,6 mil. Kč. Další významnou položkou v nákladech hlavní činnosti je spotřeba 
energií ve výši 2,3 mil. Kč, spotřeba materiálu ve výši 3,9 mil. Kč, opravy a udržování majetku         
ve výši 1,9 mil. Kč, odpisy majetku ve výši 1,4 mil. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti organizace 
se zvýšily o 9,3 % ve srovnání s rokem 2018. 



7 
 

 

2.  Čerpání účelových dotací v roce 2019 
 

Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2019   

Účelový 
znak 

 Kč 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 25.444.841 

33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů 280.356 

33049 RP „Podpora odborného vzdělávání“ 181.160 

33077 Podpora ZŠ a SŠ při zavádění změny systému 
financování RŠ 362.722 

1 Prostředky na provoz 5.184.000 

205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 1.024.000 

146 Na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce 
„Podpora talentů – příspěvkové organizace MSK“ 2.200 

253 Okap  50.000 

33063 Okap 950.000 

 Celkový příspěvek  33.479.279 

 
 
ÚZ 1 – provozní náklady 
Naše organizace obdržela v roce 2019 účelové prostředky ve výši 5.184.000 Kč na provoz. Přidělené 
prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly plně vyčerpány dle stanoveného účelu 
s maximální úsporností a efektivností. Nedostatečná výše prostředků na provozní náklady byla 
doplněna o prostředky z vlastních zdrojů. 
 
ÚZ 205 – účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 
V roce 2019 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši   
1.024.000 Kč v hlavní činnosti. Tyto prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly beze 
zbytku vyčerpány dle stanoveného účelu. 
 
ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 
Organizace hospodařila v roce 2019 s příspěvkem 25.444.841 Kč na přímé náklady na vzdělávání 
z toho na platy 17.903.458 Kč, na ostatní osobní náklady 644.600 Kč, zákonné odvody         
6.305.657 Kč, na základní příděl do FKSP 358.069 Kč a na ONIV 233.057 Kč. Přidělené prostředky 
byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány dle stanoveného účelu s maximální úsporností 
a efektivností.  
 
ÚZ 33076 – Vyrovnání mezikrajových rozdílů  

Organizace získala peněžní prostředky ve výši 280.356 Kč z toho na platy 206.144 Kč pro 
pedagogické pracovníky na osobní hodnocení a odměny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány 
a použity v souladu se stanoveným účelem na platy, zákonné odvody a FKSP. 
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ÚZ 33049 – rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání “ 
V roce 2019 jsme hospodařili s prostředky ve výši 181.160 Kč. Prostředky organizace získala na 
podporu tradičního oboru Mechanizace a služby. Prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a 
byly vyčerpány a použity v souladu se stanoveným účelem na platy, zákonné odvody a FKSP. 
 
ÚZ 33077 – Podpora ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RŠ 
Organizace hospodařila v roce 2019 s příspěvkem 362.722 Kč z toho na platy 267.100 Kč, zákonné 
odvody 90.280 Kč, na základní příděl do FKSP 5.342 Kč. Původně organizace dostala 491.027 Kč,  
bohužel nebylo možné vyčerpat celý příspěvek při dodržení stanoveného účelu čerpání a organizace 
vrátila 128.305 Kč. Přidělené prostředky byly určeny k použití do 31.12.2019 a byly vyčerpány dle 
stanoveného účelu s maximální úsporností a efektivností.  
 
ÚZ 146 – Na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce „Podpora talentů – příspěvkové 
organizace MSK“ 
 
Účelový neinvestiční příspěvek poskytnutý škole za úspěchy v krajských kolech soutěží zařazených 
MŠMT do Programu Excelence a je určen na zlepšení podmínek práce s talenty, např. nákup 
učebních pomůcek. Příspěvek má časovou použitelnost do 31.02.2020. V roce 2019 nebyl vyčerpán. 
 
ÚZ 253, 33063 - Okap 
Organizace je od 2.7.2018 zapojena do tzv. projektu OKAP, což je zkratka pro projekt Odborné, 
kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Organizace obdržela prostředky na 
realizaci projektu ve výši 1.000.000 Kč. Jsou vykazovány pod ÚZ 33063 (95%) a pod ÚZ 253 (5%). 
S použitelností do 31.8.2021. 
 

3.  Mzdové náklady, průměrný plat 
Prostředky na platy hlavní činnosti v roce 2019 činily 17.903.458 Kč a prostředky na ostatní osobní 
náklady byly 644.600 Kč (jen přímé náklady na vzdělávání). Organizace v rámci různých 
rozvojových programů navýšila prostředky na platy o dalších 606.450 Kč.  Organizace použila fond 
odměn ve výši 197,8 tisíc Kč. Průměrný výdělek v roce 2019 činil u pedagogických pracovníků 
33.225 Kč a u nepedagogických pracovníků činil 20.357 Kč. Výše uvedené prostředky byly k použití 
do 31.12.2019 a byly zcela vyčerpány.  

 

 4.  Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření  
Organizace zaznamenala odchylky v plnění plánu.  

511 Opravy a udržování + 96 % 
Organizace původně plánovala běžnou údržbu a opravy ve výši 1 mil. Kč. Vzhledem ke stáří budov 
a vývoji situace bylo nutné použít na údržbu a opravy částku ve výši 1,9 mil Kč.  

512 Cestovné - 19 % 
Organizace v plánu počítala s většími výdaji na cestovní náklady. K úspoře došlo zkvalitněním 
plánování pracovních cest. 

513 Náklady na reprezentaci +163 % 
Organizace v rámci projektu Šablony pořádá setkávání podnikatelů s pedagogy. Při tvorbě plánu 
nebylo myšleno na občerstvení účastníků těchto workshopů. Proto organizace nedodržela plán a 
místo plánovaných 15,5 tisíc Kč utratila 40,7 tisíc Kč.  
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518 Ostatní služby - 30 % 
Organizace při tvorbě plánu vycházela z vyšších cen služeb, než jaké ve skutečnosti byly. Tím 
vznikla úspora ve výši 30 %. 

525 Jiné sociální pojištění -11 % 
527 Zákonné sociální pojištění 61 % 

Organizace při tvorbě plánu vycházela z údajů z minulých let a nesprávně odhadla vývoj těchto 
položek. 

531 Daň silniční - 11 % 
Skutečnost se od plánu odchyluje u silniční daně o 5.086 Kč, tyto prostředky byly ušetřeny tím, 
jeden automobil celý rok nejezdil a v říjnu byl vyřazen z majetku organizace.  

538 Jiné daně a poplatky - 65 % 
Bylo v plánu pořídit 2 dálniční známky, ale zapotřebí bylo jen jedné plus poplatky za elektronické 
podpisy apod. Úspora je ve výši 1.950,42 Kč. 

542 Jiné pokuty a penále + 100 % 
Při tvorbě plánu nebylo počítáno se sankcemi.  Vyúčtování zálohové daně z příjmů bylo zasláno 
datovou schránkou neúčinně. K nápravě došlo až po termínu pro podání vyúčtování a správce daně 
uložil sankci 7.299 Kč a od KHS jsme dostali pokutu ve výši 3.000 Kč za oprýskanou zeď na Opavské 
34 a potrhané čalouněné obložení v tělocvičně.  

548 Tvorba fondů + 100 % 
Organizace prodala nepotřebný majetek a tvořila fond ve výši prodejní ceny. 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 34 % 
Organizace nerealizovala nákup nábytku a dalšího drobného majetku zejména pro projekt Okap. 

549 Ostatní náklady z činnosti 98 % 
Organizace měla nižší koeficient sazby DPH než v době tvorby plánu. Podstatnou část těchto 
nákladů tvoří neuplatněné DPH ve výši 899.573 Kč.  

563 Kurzová ztráta +390 % 
663 Kurzový zisk - 39 % 

Organizace je zapojena do projektu Erasmus. Žáci včetně pedagogického dozoru se zúčastnili stáží 
v zahraničí. Vzhledem k vývoji měnového kurzu došlo k nesprávnému odhadu plánovaných částek 
na výše uvedených syntetických účtech. Kurzová ztráta byla 24 tisíc Kč, kurzový zisk byl 3 tisíce Kč. 

603 Výnosy z pronájmů 23 % 
Výnos z pronájmů byl vyšší o 65 tisíc Kč z důvodu pronájmu trafostanice ČEZu. V době tvorby plánu 
se o pronájmu trafostanice jednalo, ale nebyla známa částka. 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení  100,00 % 
Firma Merkur Toys, s.r.o. měla prodlení s termínem plnění. Vyfakturovali jsme jí sankci ve výši 301 
Kč. 

646 Výnosy z prodeje DDHM -  18 % 
Organizace plánovala prodat nepotřebný dlouhodobý drobný majetek ve výši 5.000 Kč, což se jí 
nepovedlo. O daný majetek nebyl zájem. Utržila o 882 Kč méně. 

648 Čerpání fondů  98 % 
Organizace měla v plánu čerpat fond odměn pouze pro ředitele školy, ale v průběhu roku byly 
vyplaceny z tohoto fondu další odměny. 
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649 Ostatní výnosy z činnosti + 131 % 
Organizace nesprávně odhadla vývoj na tomto účtu. Zaznamenává zde údaje o úhradách za ztráty 
čipů, škody, vystavení opisů vysvědčení, haléřové vyrovnání. 

5.  Péče o spravovaný majetek 

Informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření 

Nemovitým majetkem Střední školy automobilní, Krnov, příspěvkové organizace je osm budov          
a oplocení školy v celkové účetní hodnotě 30.502,36 tis. Kč a 12 pozemků v účetní hodnotě        
1.276 tisíc Kč. 

Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za rok 2019 

V roce 2019 bylo na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku čerpáno celkem    1,15 mil.  
Kč. Byly opraveny zdi a obložení kolem postelí na pokojích na DM A. Byl opraven obklad na 
chodbách dílen. Na DM C byly nově vymalovány chodby. Došlo k opravě kabinetu TV včetně 
sociálního zázemí. Byla kompletně opravena internetová síť, opraven a přestěhován server na 
správu. Opravy byly drobnějšího charakteru.  

Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 

Pojištění majetku je řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého 
nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. 
V průběhu roku 2019 došlo k zaplavení sklepů na Opavské 49 vodou z prasklé přívodní trubky ve 
vlastnictví firmy KVAK. Byly provedeny sanační a vyklízecí práce k nápravě škody. Byly proplaceny 
pojišťovnou ve výši 216 tisíc Kč. 

Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise 

Termín provedení fyzické inventarizace byl k 31.12.2019 byla provedena řádná inventarizace 
veškerého majetku a pohledávek příspěvkové organizace. O provedené inventarizaci byla 
vyhotovena závěrečná inventarizační zpráva. K provedené inventarizaci jsou doloženy úplné              
a průkazné inventurní soupisy, které byly vyhotoveny dílčími inventarizačními komisemi                      
po provedených fyzických a dokladových inventurách. Byla provedena rekapitulace stavu 
inventarizovaných účtů, respektive srovnání konečných stavů účtů k 31.12.2019 v účetnictví se 
stavy účtů zjištěnými při inventarizaci. Při inventarizaci nebyly shledány rozdíly a ani hrubé závady 
v hospodaření se svěřeným majetkem. V dílčích zápisech bylo konstatováno, že s majetkem              
je hospodárně zacházeno. 

Informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku 

Smlouvy uzavřené v roce 2019 o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého 
charakteru a jedná se zejména o pronájmy tělocvičen. Škola spravuje byt, který je pronajat                 
na základě smlouvy uzavřené na jeden rok. Tato smlouva je před uplynutím ročního období 
v případě zájmu a potřeby obnovována. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě 
pronájmu obvyklá. 
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6.  Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 

Tak jako v předchozích letech, byla vedle hlavní činnosti, realizována v roce 2019 rozsáhlá 
doplňková činnost. Naše příspěvková organizace provozovala doplňkovou činnost na základě 
povolených vymezených okruhů zřizovatelem ve zřizovací listině.  

Jedná se o tyto okruhy doplňkové činnosti povolené ve zřizovací listině: 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně 
zprostředkování 

 Hostinská činnost 
 Provozování autoškoly 
 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol         

a školských zařízení zřízených krajem, obcí, svazkem obcí, soukromým subjektem 
nebo církví 

 Svářečské kurzy včetně přezkoušení  
 Ubytovací služby 
 Pronájem majetku 

Na základě těchto uvedených, zřizovatelem povolených okruhů činností a na základě platných 
živnostenských listů, provozovala naše příspěvková organizace v roce 2019 následující doplňkové 
činnosti: 

 Ubytovací služby na domovech mládeže přineslo organizaci výnosy ve výši 22.956,54 Kč  a 
vznikly náklady ve výši 15.426,63 Kč, zisk činí 7.529,91 Kč. V průběhu roku 2019 naše 
organizace zajišťovala ubytování a stravu v měsíci březnu pro účastníky akce Mistrovství – 
hokej - žáci a v měsíci dubnu pro účastníky soutěže TJ Lokomotiva Krnov, z. s.  Organizace 
očekává podobný výnos i v dalších letech. 

 Hostinská činnost ve školní jídelně zajistila organizaci v roce 2019 výnos                                         
ve výši 598.437,76  Kč a náklad byl ve výši 579.000,79 Kč, což přineslo zisk ve výši 
19.436,97 Kč. V průběhu roku 2019 odebíralo stravu několik subjektů pravidelně a také 
jsme zajišťovali stravu pro účastníky akcí ubytovaných u nás na domovech mládeže. 
Organizace očekává obdobný výnos i dalších letech. 

 Pronájem majetku – organizace pronajímá dvě tělocvičny. Tato činnost přinesla organizaci 
zisk ve výši 66.987,30 Kč. Dále organizace pronajímala v roce 2019 jeden školnický byt, 
což přineslo hospodářský výsledek ve výši 13.649,97 Kč a pronájem prostor pro 4 nápojové 
a stravovací automaty, pronájem trafostanice přinesl zisk ve výši 25.405,30 Kč. Organizace 
očekává obdobný výnos i dalších letech. 

 Pořádání svářečských kurzů včetně přezkoušení  –  zisk činil 47.412,89 Kč. V průběhu roku 
2019 se konaly různé druhy svářečských kurzů a přezkoušení. V dalších letech očekáváme 
obdobný vývoj. 

 Provoz autoškoly – organizace svým žákům, jimž se nepodařilo složit zkoušky v řádném 
termínu, poskytuje v rámci této doplňkové činnosti další povinné hodiny jízd a teorie tak, 
aby se jim podařilo složit zkoušku úspěšně v dalším termínu. Tato činnost organizaci 
přinesla zisk ve výši 711,81 Kč. Organizace nepředpokládá žádné výkyvy ve výnosech z 
této činnosti. 

V doplňkové činnosti celkový objem výnosů v roce 2019 činil 1.506.249,72 Kč a náklady činily 
1.325.115,57 Kč. Hospodářský výsledek byl kladný ve výši 181.134,15 Kč. K provozování doplňkové 
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činnosti byly využívány volné kapacity prostor příspěvkové organizace. Výnosy z doplňkové činnosti 
sloužily k úhradě nákladů hlavní činnosti a k vytvoření zlepšeného hospodářského výsledku. 
Využívání kapacit k provozování doplňkové činnosti bylo organizováno tak, aby provozované aktivity 
nenarušily chod hlavní činnosti a to nejen v oblasti výuky, ale také v oblasti volnočasových aktivit 
žáků v rozsahu požadavků ubytovaných žáků na domově mládeže a dalších žáků naší školy 
v zájmových aktivitách. 

 

7.  Peněžní fondy 
Naše příspěvková organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy: 

Fond odměn  

Stav prostředků na fondu odměn k 01.01.2019 činil 230 tis. Kč. V roce 2019 byl fond odměn 
navýšen o příděl z kladného výsledku hospodaření ve výši 29.000 Kč. Fond odměn byl čerpán na 
odměny ve výši 197.854 Kč. K 31.12.2019 byl stav na účtu 61.146 Kč. Fond odměn je finančně 
krytý.    

 
Fond kulturních a sociálních prostředků 

Stav prostředků na FKSP k 01.01.2019 činil 691.939,93 Kč. Tvorba v průběhu roku 2019 činila    
381.566,24 Kč. FKSP byl tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů zúčtovaných              
na platy a náhrady platů. Použití fondu bylo v souladu s kolektivní smlouvou. Čerpání FKSP bylo 
411.574,05 Kč, spočívalo v prostředcích na stravování, rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport, 
peněžní a nepeněžní dary a další aktivity. Konečný stav fondu k 31.12.2019 byl 661.932,12 Kč. 
Fond je plně finančně krytý. 

Fond investic 

Stav prostředků fondu investic k 01.01.2019 činil 7.778.133,80 Kč. Přírůstek fondu byl v průběhu 
roku 2019 tvořen přídělem z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1.055.017 Kč. Došlo k převodu 
z rezervního fondu ve výši 260.000 Kč na investiční akci Nákup konvektomatu. V roce 2019 byl fond 
investic čerpán na pořízení konvektomatu do kuchyně školní jídelny ve výši 486.604,63 Kč. Stav 
fondu investic k 31.12.2019 byl 7.457.259,56 Kč. Fond je finančně krytý. 

Rezervní fond 

Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření k 01.01.2019 činil 520.080,50 Kč. 
V průběhu roku byl tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 260.401,73 Kč. V roce 2019 
došlo k posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele ve výši 260.000 Kč. Vzhledem k tomu, že 
došlo k chybě při stanovení, zda-li je výsledek hospodaření 2016 finančně krytý, byl do fondu 
přidělen zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 240.116,96 Kč, tento příděl nebyl zcela 
finančně krytý a to ve výši 143.394,40 Kč. V roce 2018 byl tento fond zcela krytý a to peněžními 
prostředky do výše 376.686,10 Kč a krátkodobými pohledávkami ve výši 143.394,40 Kč. V roce 
2019 bylo organizaci umožněno napravit chybu minulých let a to takto o tuto částku ve výši 
143.394,40 Kč byl snížen FI. Peněžní prostředky z FI byly převedeny do rezervního fondu.  

Stav k 31.12.2019 byl 520.482,23 Kč a je plně finančně krytý. 

Stav rezervního fondu z ostatních titulů byl k 01.01.2019 23.829,85 Kč.  Stav rezervního fondu 
z ostatních titulů byl na konci roku 201 ve výši 23.829,85 Kč. Tento fond je zcela finančně krytý. 
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8.  Pohledávky 
Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávky 
k 31.12.2019 byly v celkové výši 5.454.095,47 Kč. Jde o krátkodobé pohledávky plynoucí 
z vystavených faktur, poskytnutých záloh za energie, časového rozlišení a dohadných účtů 
aktivních. Po lhůtě splatnosti pohledávky nemáme. 

9.  Závazky 
V závazcích měla organizace k 31.12.2019 dodavatelské faktury ve výši 10.554.663,54 Kč. Po lhůtě 
splatnosti nemá organizace žádný závazek. Podstatnou měrou se na tomto čísle podílejí dlouhodobé 
přijaté zálohy na transfery ve výši 7 mil. Kč. Ostatní závazky jsou krátkodobého charakteru např. 
vůči dodavatelům, přijaté zálohy, dohadné účty apod. 

 

d)    VÝSLEDKY KONTROL V ROCE 2019 

  

V souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím byl v naší organizaci v roce 
2019 veden a dodržován vnitřní kontrolní systém, který má za úkol minimalizovat rizika vznikající 
při hospodaření příspěvkové organizace. V rámci tohoto systému byly v průběhu roku prováděny 
jednotlivé kontroly. V měsíci březnu proběhla kontrola zřizovatele. A průběžně  prováděna kontrolu 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. 

 

e) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA O 
ZAMĚSTNANOSTI 

 

Naše příspěvková organizace v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, splňuje a překračuje 
požadavek § 81 odst. 1 zákona 435/2004 Sb., a zaměstnává dlouhodobě v pracovním poměru 
osoby se zdravotním postižením a dle § 81 odst. 2b) zákona 435/2004 Sb., tj. odebírá výrobky od 
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.         

 

f)  POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

Organizace v roce 2018 nezaevidovala žádnou písemnou žádost o informace podle zákona                  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

g) ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ  

 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla projednána na setkání Školské rady 
organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace do dne 05.03.2020. 
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h) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE  

 

Stravování zaměstnanců bylo v roce 2019 převážně realizováno ve vlastním stravovacím zařízení, 
tj. školní jídelně. Zaměstnanci naší organizace hradili výši stravného v souladu s vyhláškou 84/2005 
Sb., tak, že náklady provozní hradila v plné výši naše příspěvková organizace ze svého rozpočtu. 
Výpočet ceny oběda pro zaměstnance: 

 

Náklad na potraviny bez DPH  26,09 Kč 

DPH a zaokrouhlení 3,34 Kč 

Příspěvek FKSP 10,43 Kč 

Konečná cena pro zaměstnance 
zaokrouhlená na celé Kč 

19 Kč 

 

V době prázdnin školní jídelna svůj provoz přerušila a závodní stravování je zajišťováno náhradním 
způsobem ve veřejných stravovacích zařízeních a to pomocí stravenek firmy EDENRED CZ, s. r. o. 
Při náhradním stravování hradí zaměstnanci za stravenku 17 Kč, příspěvek z FKSP byl 10 Kč a naše 
organizace hradila 55 % z ceny stravenky, což je 33 Kč. Hodnota stravenky byla 60 Kč. 

 

i) TABULKOVÁ ČÁST  

 

Viz přiložené dokumenty na Portálu MSK v Rejstříku PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


