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Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace 

za rok 2019 

1) Základní údaje o organizaci 

 

Název: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 

Sídlo: Pod Vrchem 3421, Mělník, PSČ 276 01 

IČ: 495 18 917 

Číslo organizace (dle SK): 10602 

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce: hostinská činnost – 

vaření obědů.  

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31. 12. 2019 
a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 52,44 

Z toho:  

 - kmenových zaměstnanců: 52,44 

 - externích zaměstnanců: 0 

b) Přepočtený počet kmenových zaměstnanců: 48,07 

 

Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 29 807,-  Kč 

 

c) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 32 370,- Kč. Ke zvýšení průměrné mzdy došlo 

především z důvodu stále rostoucích platů pro zaměstnance, čerpáním odměn z grantu 

a odměňováním pracovníků za doplňkovou činnost.  

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 

a) Komentář k výsledku hospodaření k 31. 12. 2019 

Výsledek hospodaření za rok 2019 skončil ziskem ve hlavní činnosti výši 99 050,97 Kč a ve 

výši 724,58 Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný výsledek 99 775,55 Kč a bude použit na 

posílení rezervního fondu. 

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2019  

Závazné ukazatele rozpočtu se podařilo zcela naplnit, pouze z UZ 008 – provozní prostředky 

došlo k ušetření, které se projevilo i na kladném výsledku hospodaření.  

 

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2019 

 
Ke zvýšení nákladů a výnosů oproti předchozímu roku došlo především navýšením mezd pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky a s tím souvisí i navýšení dotace na přímé náklady 

organizace.  

Významné odchylky nákladů a výnosů oproti rozpočtu: 

502 – díky mírné zimě nedošlo k plánovanému nárůstu spotřeby energií, proto došlo v této 

položce rozpočtu k významnému ušetření.  

511 – opravy nad rámec plánu se hradily převážně z investičního fondu organizace.  
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521, 524 – vzhledem k navýšení mezd ped. i neped. pracovníků došlo k navýšení této položky. 

Spolu s tím byly zaměstnancům vypláceny i odměny z grantu OP VVV.  

 

Opravy majetku mimo běžné servisní činnosti: 

Oprava doskočiště na venkovním hřišti 21 166 Kč - hrazeno z investičního fondu organizace. 

Oprava vzduchotechniky v systému topení 54 204 Kč – z poloviny hrazeno z provozních 

prostředků a investičního fondu.  

Oprava elektrického zařízení v chladicím boxu v kuchyni 35 574 Kč - hrazeno z provozních 

prostředků organizace. 

Oprava venkovní fasády u hlavního vstupu do budovy školy I. etapa 40 370 Kč – hrazeno 

z vrácených příjmů z pronájmu. 

Každoroční malování v objektu školy 109 630 Kč – hrazeno z vrácených příjmů z pronájmu.  

 

Nákup drobného dlouhodobého majetku účtovaného na SÚ 558  

Nákup 2 ks dataprojektorů do učeben v hodnotě 23 658 Kč, nářezového stroje do kuchyně za 

14 000 Kč, zálohovacího zařízení k serveru za 21 475 Kč – vše hrazeno z provozních 

prostředků.  

Z grantu ČEZ Oranžové kolo byla vybavena jedna učebna PC stanicí a dataprojektorem 

v hodnotě 32 086 Kč a sbírky fyziky učebními pomůckami v hodnotě 20 025 Kč.  

Z grantu OP VVV byla pořízena další PC stanice a tři dataprojektory v celkové částce 86 829 

Kč. 

d) Komentář k pohledávkám 

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 0 

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných):0 

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 0 

4) Výsledky kontrol  

a) Vnější kontroly 

V roce 2019 v organizaci žádné vnější kontroly neproběhly. 

b) Vnitřní kontroly 

V organizaci jsou v současné době nastaveny tyto role: 

Příkazce operace – ředitelka školy PhDr. Ilona Němcová 

Správce rozpočtu – role je sloučena s hlavní účetní a vykonává ji účetní organizace Hana 

Ulinovich. 

Vnitřní kontrolní systém vychází ze směrnice o vnitřní finanční kontrole. Na jejím základě 

docházelo k předběžné (fáze před i po vzniku závazku či nároku, průběžné a následné kontrole 

účetních operací. Způsoby schvalování a kontrola těchto operací jsou detailně popsány ve výše 

zmiňované směrnici.  

 

 

Datum: 12. 2. 2020 

Zpracovala: Hana Ulinovich    Schválila: PhDr. Ilona Němcová 


