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Komentář k hospodaření a činnosti příspěvkové organizace 

za rok 2017 

 

1) Základní údaje o organizaci 
 
Název: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421     
    
Sídlo: Pod Vrchem 3421, Mělník, PSČ 27601     
IČ: 495 18 917 
Číslo organizace (dle SK): 10602 
 
Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce: doplňkovou činnost 
organizace neprovozuje.  

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2017 
 

a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 49 

Z toho: 

 - kmenových zaměstnanců: 47 

 - externích zaměstnanců: 2 

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 42,873 
- k navýšení počtu zaměstnanců došlo z důvodu otevření nové tělocvičny,   kde byl potřeba 

zajistit  provoz a úklid.  
 

c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 28 132,-Kč 
 
d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 28 908,-Kč 

 

(v případě nárůstu/poklesu o více než 1000,-Kč změnu okomentujte). 

  

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2017 

Výsledek hospodaření za rok 2017 skončil ziskem ve výši 356 912,08 Kč, který poslouží ke 
krytí ztráty z minulého roku ve výši 86 027,35 Kč, zbytek částky bude použit na posílení 
rezervního fondu a fondu odměn.  
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V červnu roku 2017 byla do majetku školy předána budova nové tělocvičny. Škola tělocvičnu 
využívá ke své tělovýchovné činnosti, ale také na základě schváleného záměru pronajímá. Na 
žádost PO došlo k navýšení provozních prostředků do rozpočtu školy z důvodu navýšení 
nákladů na provoz této tělocvičny. Tyto se podařilo také částečně snížit pomocí výnosů z režií 
při pronájmu. Vzhledem k tomu, že škola musela počítat s krytím ztráty z minulého roku, 
snažila se své náklady minimalizovat jen na ty nejnutnější, proto došlo k  úspoře provozních 
prostředků.  
Většina oprav a udržování byla financována z provozních prostředků zřizovatele např. 
dokončení opravy kanalizace, oprava běžecké dráhy v areálu školy, která během stavby nové 
tělocvičny sloužila jako úložiště materiálu, výkopové práce při havárii horkovodu a 
každoroční malování učeben a kabinetů.  
Z provozních prostředků školy byly financovány pouze běžné menší opravy většinou 
kuchyňského vybavení a školních počítačů a tiskáren.  
Z investičních prostředků z rozpočtu zřizovatele byl nakoupen mycí stroj na podlahu v nové 
tělocvičně, nový server školy a došlo k technickému zhodnocení budovy školy na základě 
výměny vstupních dveří a montáže bezpečnostního zařízení.  
Všechny tyto opravy a investice jsou detailně rozepsány v příloze „Přehled investičních a 
neinvestičních akcí v roce 2017. 
 

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2017  

Přímé NIV – prostředky na platy a jejich navýšení byly téměř zcela vyčerpány, pouze díky 
nemocnosti zaměstnanců nebylo zcela vyčerpáno navýšení mezd pod ÚZ 33073 ve výši 
28 715,-Kč. Tato částka byla v roce 2018 vyúčtována a vrácena na účet zřizovatele.  
Přímé ONIV -  v rozpočtu PO byla zahrnuta záloha na projekt OP VVV pod ÚZ 33063 ve výši 
402 579,-Kč, která bude čerpána až v roce 2018. Proto nebyly přímé ONIV zcela využity a 
celá částka byla na konci účetního období převedena do rezervního fondu.   
Provozní ONIV – vzhledem k úsporným opatřením a mírné zimě, kdy nedošlo k plánovaným 
spotřebám tepelné energie, mohly být provozní prostředky ušetřeny.  

 
c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2017 

 
Celkové hospodaření ve sledovaném období je velmi úsporné. Základní příspěvek na provoz od 
zřizovatele byl ve výši 2 285 tis. Kč. V konečné výši 4 329 tis. Kč je zahrnuta účelová dotace od 
Středočeského kraje na o prostředky na provoz nové tělocvičny ve výš 610 tis. Kč., nákup perlátorů 
ve výši 37 tis., ochranných sítí ve výši 33 tis. Kč, navýšení ÚZ 008 ve výši 345 tis. Kč, opravy a 
udržování po UZ 012 ve výši 860 tis. Kč, platy hrazené z prostředků zřizovatele pod UZ 019 ve 
výši 10 tis. Kč, prostředky na pokrytí odpisů pod ÚZ 008 ve výši 146 tis. Kč 
 
Tržby jsou téměř výhradně z prodeje stravenek ve školní jídelně, menší část tvoří dary a pronájmy.  
 
V roce 2017 jsme obdrželi peněžní dary ve výši 2 x 20 000,-Kč, účelový dar od SRPŠ ve výši 
29 191,-Kč a dále drobnější peněžní dary od fyzických osob ve výši 19 601,-Kč. 
V roce 2017 jsme obdrželi nepeněžní dary ve formě 3D tiskárny v hodnotě 18 990,-Kč a 4 kusů 
tabletů Lenovo ve výši 6 097,18 Kč.  
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Neprovádíme opravy, které nejsou nezbytně nutné, vnitřní prostory byly vymalovány do výše, 
kterou nám dovolují vrácené příjmy z pronájmů. Nakupujeme pouze základní potřeby pro hygienu, 
úklid a psací potřeby. Omezujeme spotřebu materiálu na nejnižší možnou míru. 
Spotřeba energie je podmíněna počasím a nedá se dopředu přesněji odhadnout. Plánované roční 
spotřeby energie byly překročeny z důvodu energetického napojení nové tělocvičny na budovu 
školy. Odpisy jsou z provozního rozpočtu kryty. 
 

 
účet 501 – spotřeba materiálu – zahrnuje převážně nákup potravin pro školní jídelnu, drobné nákupy 
pro údržbu školy, nákupy čisticích prostředků a kancelářských potřeb, učebnic a učebních pomůcek a 
ochranných pomůcek pro zaměstnance školy, rozpočtový plán byl téměř splněn.  

účet 502 – spotřeba energií -  položky narostly díky již zmiňovanému napojení nové tělocvičny na 
budovu školy, rozpočet byl překročen o 2,6 %.  V následujícím roce doufáme, že díky namontovaným 
perlátorům dojde k úspoře spotřeby vody.  Oproti tomu bohužel ceny energií nadále stoupají.  

účet 511 – opravy a údržba – rozpočet nedodržen o 40% a to z důvodu přesunu plánované opravy 
venkovního schodiště k objektu školy na rok 2018. V tomto roce byly prováděny běžné opravy a 
udržování ve školní kuchyni a opravy PC techniky, které byly hrazeny z rozpočtu PO.  V případě 
větších oprav jsme žádali o finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele např. dokončení výkopových 
prací při opravě kanalizace, oprava běžecké dráhy, malování učeben a kabinetů, výkopové práce při 
havárii horkovodu.  

účet 512 – cestovné  - zvýšené nároky na kvalifikaci zaměstnanců školy a zvýšené cestovní náhrady. 
Rozpočet překročen o 111,4 % k čemuž přispělo i větší množství zahraničních exkurzí, kde jsou 
cestovní náhrady podstatně vyšší.  V této sumě jsou, ale také zahrnuty cestovní náhrady hrazené 
z finančních darů.  

účet 549 – jiné ostatní náklady – položku tvoří převážně pojistné školy a odměny maturitní komisy. 
Rozpočet překročen o 2 %.  

účet 558 – nákup dlouhodobého hmotného majetku – v tomto roce byl nakoupen tento dlouhodobý 
majetek: ochranné sítě do nové tělocvičny, přenosný telefon, chladnička a vpichovací teploměr  do 
školní jídelny, rozšíření účetního softwaru pro účetní školy, tlaková myčka a bruska pro údržbu školy. 
Rozpočet byl překročen o 69 %, jenže chladnička a ochranné sítě byly hrazeny z pozdějšího navýšení 
provozních prostředků zřizovatelem a tento nákup byl nutný z hlediska zabezpečení v nové tělocvičně 
a zajištění bezproblémového chodu ve školní jídelně. Také v této sumě jsou zahrnuty učební pomůcky, 
které byly hrazeny z finančních darů. Proto si myslím, že v podstatě byl původní rozpočet dodržen.  

d) Komentář k pohledávkám 

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností):   

Pohledávka za pronájem nové tělocvičny ve výši 500,-Kč splatná 22. 6. 2017. Odeslány již 
dvě upomínky, ale dlužník na ně nereaguje.  

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): žádné nejsou.  

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): žádné nejsou.  
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4) Výsledky kontrol  

a) Vnější kontroly    
Kontrola z Krajského úřadu: V roce 2017 proběhly dvě kontroly z odboru kontroly 
Středočeského kraje (únor a září). Na základě výsledků byla přijata nápravná opatření 
k odstranění nedostatků. Viz Protokol 4/S/2017 a protokol 71/S/2017. 
 
Kontrola z OSSZ Mělník probíhala od 8. 6. 2017 – 30. 8. 2017, kontrolované období od 1. 9. 
2014 do 31. 7. 2017. Kontrolováno přihlášky zaměstnanců k pojištění, oznámení o nástupu do 
zaměstnání (ukončení), pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní 
činnosti, mzdové listy 2014,2015,2016, 2017 do zúčtovaného období, sestavy zúčtovaných 
náhrad mezd při dočasné pracovní neschopnosti vyplacené zaměstnavatelem za jednotlivé 
měsíce.  
Na základě této kontroly byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 9 360,-Kč, který byl vrácen 
OSSZ na účet školy. Tento přeplatek vznikl chybným zaúčtování mzdy, kdy se mělo jednat o 
ZMR a nemělo být odvedeno sociální pojištění jak za zaměstnance tak zaměstnavatele. 
Přeplatek byl vrácen zaměstnavateli i zaměstnanci. 
 
Kontrola z hygieny proběhla v měsíci listopad, kontrola školy a školní jídelny. Nebyly 
shledány žádné závady. Viz Protokol o kontrole Čj.: KHSSC 62834/2017 a Čj.: KHSSC 
62833/2017. 

b) Vnit řní kontroly 

Vnitřní kontrolní systém vychází ze směrnice o vnitřní finanční kontrole. Na jejím základě docházelo 
k předběžné, průběžné a následné kontrole účetních operací. Způsoby schvalování a kontrola těchto 
operací jsou detailně popsány ve výše zmiňované směrnici.  

 

 
Datum: 12. 2. 2017       Zpracoval: Hana Ulinovich             Schválila: PhDr. Ilona Němcová  
 


