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1 Základní údaje o organizaci 
 
 

1.1 Identifikační údaje 
 
Název školy  Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
Sídlo  Husova 283, 735 81 Bohumín 
Zřizovatel  Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
 IČ: 70890692 
Právní forma  příspěvková organizace 
IČ  66932581 
IZO  110 036 611 
Identifikátor  600 016 668 
Telefon  596 097 911, 596 097 901, 596 097 999 
Fax  597 579 902 
E-mail  sekretariat@sosboh.cz 
 SSBO@po-msk.cz 
Webové stránky www.sosboh.cz 
Náplň činnosti  vzdělávání žáků a uchazečů pro získání středního vzdělání 
 s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem 
Škola sdružuje  střední odbornou školu 
                                střední odborné učiliště      
 školní jídelnu 
 
Místo poskytovaného vzdělávání  

 Husova 283, 735 81 Bohumín 

 Husova 289, 735 81 Bohumín 

 Vrchlického bez č. p., 735 81 Bohumín  

 Revoluční 32, 735 81 Bohumín 

 Revoluční 65, 735 81 Bohumín 

 Revoluční 70, 735 81 Bohumín 

 Čáslavská 420, 735 81 Bohumín 

 Revoluční 1234, 735 93 Bohumín – dílny v areálu ŽDB, a.s. 

 nám. T. G. Masaryka 938-9, 735 81 Bohumín 
 

mailto:sekretariat@sosboh.cz
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1.2 Organizační struktura 
 

 

ŘEDITELKA 
4. stupeň řízení

SEKRETÁŘKA 
PERSONÁLNÍ 
REFERENTKA

STUDIJNÍ 
REFERENTKA

ZŘ PRO  TV, 
statut. zást.               

3. stupeň řízení 

výchovný  
poradce

školní     
psycholog

učitelé TV

ZŘ  PRO TV                 
1. stupeň 

řízení

učitelé TV

VED. UČITEL OV                        
1. stupeň řízení

učitelé OV

VED.UČITELKA OV

1. stupeň řízení

učitelé OV

SPRÁVCE BUDOV  
1. stupeň řízení

uklízečky

školníci

údržbář

VED. EKON. ÚSEKU          
2. stupeň řízení 

vedoucí RaK                 
1. stupeň řízení

šéfkuchař          
0. st. řízení

kuchaři

provozní

číšníci

uklízečka

správce 
ubytovny

1. stupeň řízení

recepční

údržbář

uklízečky

domovník 

údržbář -
správce

metodik
finanční a 
mzdová 
účetní

účetní referent
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1.3 Doplňková činnost 
 
Doplňková činnost dle zřizovací listiny 
 

 Provádění rekvalifikačních kurzů, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných 
vzdělávacích akcí včetně zprostředkování 

 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 Obráběčství 

 Truhlářství 

 Zámečnictví 

 Obchodní činnost včetně zprostředkování 

 Ubytovací služby 

 Pronájem majetku 

 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti 

 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a jejich prodej 

 Hostinská činnost 

 Holičství, kadeřnictví 

 Vodoinstalatérství, topenářství 

 Opravy silničních vozidel 

 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a 
školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí 

 Kopírovací práce 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

 Reklamní činnost a marketing 

 Pořádání kulturních produkcí, zábav, přehlídek a obdobných akcí 

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a 
sportovní kurzy 

 
 

1.4 Základní charakteristika 
 
Střední škola Bohumín se sídlem Husova 283, 735 81 Bohumín je příspěvkovou organizací zřízenou 
Moravskoslezským krajem za účelem zajišťování výchovy a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání 
středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
 
Vzdělávání žáků probíhá podle školních vzdělávacích programů v souladu s plánovanou kapacitou školy 
a se zápisem v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, je součástí Výroční zprávy za 
šk. rok 2020/21, která byla projednána Školskou radou dne 13. 10. 2021. 
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Výuka probíhala v těchto oborech: 
 
Studijní obory 

- 37-41-M/01     Provoz a ekonomika dopravy 
- 75-41-M/01     Sociální činnost 

Učební obory 
- 23-51-H/01      Strojní mechanik 
- 23-56-H/01      Obráběč kovů 
- 23-56-H/01      Obráběč kovů – dálková forma  
- 23-68-H/01      Mechanik opravář motorových vozidel 
- 26-51-H/01      Elektrikář 
- 37-52-H/01      Železničář (od 1. 9. 2021)  
- 65-51-H/01      Kuchař-číšník 
- 69-51-H/01      Kadeřník 

Nástavbové obory 
- 64-41-L/51       Podnikání - denní forma 
- 64-41-L/51       Podnikání - dálková forma 

 
Teoretická výuka probíhala ve dvou budovách teoretického vyučování na ul. Husova 283 a ul. Čáslavská 
420 a v tělocvičnách na ul. Husova 283, ul. Vrchlického, ul. Revoluční 32 a Revoluční 65. 
 
Odborný výcvik technických oborů probíhal v budově dílen v areálu ŽDB, a. s. a na pracovištích 
sociálních partnerů, službových oborů ve cvičné kuchyni na ul. Husova, na učňovském pracovišti 
Restaurace a kavárna, ve dvou školních kadeřnických provozovnách (ul. Husova, ul. Revoluční), 
v učebně na ul. Čáslavská a rovněž na pracovištích sociálních partnerů. 
 
Hodnota nemovitého majetku představuje k 31. 12. 2021 částku 86 070 438,17 Kč v pořizovacích 
cenách. Všechny objekty (mimo Restaurace a kavárny) jsou ve vlastnictví kraje.   
 
 
 
 

1.4.1 Vývoj počtu žáků 
 
Stavy žáků jsou uvedeny vždy k 30. 9.: 
 

ROK 2019 2020 2021 

studijní obory  117 115 114 

nástavbové studium 100 96 101 

učební obory 303 268 274 

CELKEM 520 479 489 

 
Tabulka 1 - Vývoj počtu žáků 

 
Z přehledu je zřejmé, že počty žáků zůstávají na přibližně stejné úrovni. Organizace předpokládá 
stabilizaci, event. mírné zlepšení tohoto stavu rovněž vzhledem k nově otevřenému oboru Železničář 
od 1. 9. 2021. 
 
 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
 

5 

 

 
Vývoj počtu žáků je přehledný rovněž z následujícího grafu: 
 

 
Graf 1 - Vývoj počtu žáků 

 
 
 

1.4.2 Vývoj počtu zaměstnanců 
 
Výuku žáků v roce 2021 zajišťovalo celkem přepočteně 42,3990 pedagogických pracovníků, z čehož 
1,0000 pracovník byl financován z ostatních zdrojů, konkr. z rozpočtu zřizovatele v rámci dotace na 
školního psychologa.  
 
Provozně chod organizace zajišťovalo celkem přepočteně 34,2597 nepedagogických pracovníků, 
z čehož 17,1781 bylo kryto z ostatních zdrojů a doplňkové činnosti. 
 
Celkem organizace zaměstnávala v roce 2021 přepočteně 76,6587 zaměstnanců, z čehož ze státního 
rozpočtu bylo financováno 59,4806 zaměstnanců. Stanovený normativ počtu pracovníků (59,4900), 
hrazených ze státního rozpočtu byl podkročen o 0,0094. 
 
 

 SOŠ, SOU ŠJ celkem 

Ze státního rozpočtu 56,4806 3,0000 59,4806 

Z jiné činnosti (DČ)  7,4622 0,0000 7,4622 

Z ostatních zdrojů 9,7159 0,0000 9,7159 

Celkem 73,6587 3,0000 76,6587 
 

Tabulka 2 - Průměrný evidenční počet zaměstnanců r. 2021 
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Vývoj počtu zaměstnanců – průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců organizace v jednotlivých 
letech je patrný z následující tabulky: 
 

ZAMĚSTNANEC 2019 2020 2021 

pedagogický 
pracovník 

celkem 39,894 41,854 42,399 

z toho učitel TV 27,891 28,692 28,890 

z toho učitel OV 10,336 12,162 12,509 

z toho spec. ped. 0,667 0,000 0,000 

z toho psycholog 1,000 1,000 1,000 

nepedagogický 
pracovník 

celkem 33,631 34,013 34,260 

CELKEM 73,525 75,867 76,659 

 
Tabulka 3 - Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií 

 
Na počty pedagogů má vliv skladba vyučovaných oborů a tříd a návazně organizace výuky. Pedagogický 
sbor byl v rámci realizovaného projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ I.“ od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 rozšířen 
o speciálního pedagoga. Počty zaměstnanců ovlivňují rovněž zástupy za dlouhodobé nemoci, čerpání 
dovolené po mateřské dovolené a zaměstnávání osob na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
 
Vývoj zaměstnanců zobrazuje následující graf: 
 

 
 

Graf 2 - Vývoj počtu zaměstnanců 
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2 Rozbor hospodaření 
 
Hospodaření školy 
 
Hospodaření střední školy je členěno do dvou základních oblastí, a to do hlavní činnosti, tj. vzdělávání 
žáků, a do doplňkové činnosti, jejímž účelem je využití volné kapacity zařízení. Cílem doplňkové činnosti 
je dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, který v podobě čistého zisku je zdrojem pro krytí 
případné ztráty hospodaření organizace v hlavní činnosti a posléze zdrojem přídělů do fondů. Obě 
oblasti činností jsou vedeny účetně odděleně, odděleně jsou rovněž vyhodnocovány v rámci účetních 
závěrek. 
 
K odpisování majetku je použit systém účetních odpisů odděleně v hlavní činnosti i v doplňkové 
činnosti. V případě, že jednotlivé předměty jsou využívány pro hlavní i vedlejší činnost, jsou tyto 
odepisovány na jednotlivá střediska tzv. „rozkontem sdružených vstupních nákladů“, který odráží jejich 
procentuální poměr využití dle příslušných lokalit. Ke každému jednotlivému odepisovanému 
prostředku jak v oblasti hlavní činnosti, tak i v oblasti doplňkové činnosti, jsou zpracovány celoroční 
odpisové plány. Odpisové plány se 2x ročně aktualizují v návaznosti na nově pořízené hospodářské 
prostředky. Tyto nově zařazené hospodářské prostředky se začínají odepisovat následujícím měsícem 
po zařazení. Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v účtování transferů, kdy příslušné částky měsíčních 
odpisů z účtu 403 nejsou převáděny na rozvahový účet 401, nýbrž na výsledkový účet 672. V tomtéž 
roce byl proveden přepočet odpisů dlouhodobého majetku a zavedena tzv. „zbytková hodnota“, která 
již neměla být odpisována pravidelnými měsíčními odpisy a do nákladů se měla účtovat až při vyřazení. 
Tento systém však byl v závěru roku 2014 přehodnocen s platností od 1. ledna 2015, kdy zásada 
zbytkové hodnoty se ruší a tato se zahrne do pravidelných odpisů. Zároveň s touto změnou byla 
zavedena nová metodika stanovení životnosti dlouhodobého majetku s tím, že minimální délka je dána 
„Zásadami kraje“, avšak delší dobu životnosti si stanoví příspěvková organizace sama, dle 
předpokládané rychlosti opotřebení a předměty, které k 1. 1. 2015 neměly nulovou zůstatkovou 
hodnotu, musí být odpisovány až do jejich vyřazení. K další podstatné změně v této oblasti došlo od    
1. 1. 2016, kdy fond investic se již netvoří z odpisů transferů a zaúčtována tvorba od roku 2013 byla 
v důsledku této změny zpětně stornována; zároveň byl o danou částku upraven i příslušný analytický 
účet běžného účtu tak, aby korespondoval s fondem reprodukce majetku. Tvorba fondu investic se od 
této poslední změny vždy kryje s dotací zřizovatele na odpisy dlouhodobého majetku v rozsahu 
zpracovaného a schváleného odpisového plánu. Tvorba nad limit dotací je pak závislá na ziskovosti 
zejména v oblasti doplňkové činnosti. 
 
Účtování je prováděno podvojným způsobem v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti. K jednotlivým 
syntetickým účtům je zřízena analytická evidence dle potřeb organizace a požadavků výkaznictví. Pro 
důslednou a přehlednou evidenci hlavní činnosti a doplňkové činnosti je zavedeno střediskové členění 
a členění pomocí analytické evidence a dle požadavků zřizovatele také členění do ODPA (oddíl, 
paragraf) a ÚZ (účelový znak). 
 
Při předávání vlastních výkonů mezi jednotlivými středisky v rámci organizace jsou užívány od počátku 
roku 2012 nové aktivační účty 506, 507 a 516 s minusovým zápisem na straně „Má dáti“ souvztažně 
s kladným zápisem rovněž v účtové třídě 5, resp. na účtech 042 či 111.  Účtová osnova organizace 
neobsahuje účty účtové třídy 7 a 8.  
 
Před uzavřením účetního období bylo provedeno časové rozlišení nákladů i výnosů tak, aby byla 
splněna podmínka zákona o účetnictví ve věci časové souvislosti účetních operací s obdobím. Zároveň 
bylo provedeno zúčtování dohadných položek u dodávek, k nimž do doby závěrky nebyly doručeny 
patřičné účetní doklady od dodavatelů. 
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Od 1. 7. 1997 je organizace plátcem daně z přidané hodnoty.  V rámci roční účetní závěrky bylo 
provedeno zúčtování DPH a část daně na vstupu v rozsahu vypočteného koeficientu byla zahrnuta do 
nákladů hlavní činnosti tak, jak stanoví zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších úprav. 
 
 

2.1 Výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele 
 
                                                                                                                                                                   

        Příspěvky a dotace – MŠMT: SOU+SOŠ 
OdPa 3127 

ŠJ 
OdPa 3141 

Celkem 
/Kč/ 

ÚZ 
33353  

Přímé náklady na vzdělávání 
 

41 259 616 1 071 647 42 331 263 

ÚZ 
33084 
 

Projekty v rámci výzvy „Spolu po 
COVIDu“ 

200 000  200 000 

Příspěvky a dotace MŠMT celkem 41 459 616 1 071 647 42 531 263 

Příspěvky a dotace zřizovatele: SOU+SOŠ 
OdPa 3127 

ŠJ 
OdPa 3141 

Celkem 

ÚZ 
00001  

Provozní náklady 8 271 000 250 000 8 521 000 

ÚZ 
00131 

Řešení dopadů optimalizačních 
změn a změny financování RgŠ 

684 000  684 000 

ÚZ 
00137 

Rodilí mluvčí 2021/2022 180 000  180 000 

ÚZ 
00140 

Školní psycholog 635 000  635 000 

ÚZ 
00144 

Financování stipendií 2020/2021 48 000  48 000 

ÚZ 
00144 

Financování stipendií 2021/2022 218 000  218 000 

ÚZ 
00205 

Krytí odpisů DHM a DNM 1 564 000  1 564 000 

Dotace od zřizovatele celkem 11 600 000 250 000 11 850 000 

        Investiční příspěvek: SOU+SOŠ 
OdPa 3127 

 Celkem 

ÚZ 
00206 

Rekonstrukce sociálního zařízení 
Čáslavská 

1 500 000  1 500 000 

        Neinvestiční dotace z veř. rozpočtů: OdPa 3299  Celkem 

ÚZ 
33063 

Projekt „OKAP v MSK II.“ 28 337  28 337 

        Odvod do rozpočtu kraje:   Celkem 

 Odvod z investičního fondu   666 000 
 

Tabulka 4 - Závazné ukazatele r. 2021 
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2.2 Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 
 
ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání 

Dotace použita na platy a OON, zákonné odvody, FKSP a ONIV; dotace obsahovala rovněž finanční 

prostředky k využití na tzv. „podzimní doučování“, z této položky bylo vyčerpáno Kč 7 000,- a 

nevyčerpaná dotace ve výši Kč 15 496,- byla vrácena zpět do státního rozpočtu. 

ÚZ 33084 – projekt v rámci výzvy „Spolu po COVIDu“ 

Dotace použita na financování projektu v rámci výzvy „Spolu po COVIDu“, a to úhradu nákladů 

(materiál, služby, cestovné a školení) v rámci pobytu žáků a pedagogů ve Vzdělávacím a sportovním 

centru Bílá, přísp. org.; vyčerpána v plné výši. 

ÚZ 33063 – projekt „BUMERANG - Šablony pro SŠ a VOŠ II“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016336 

Dotace není uvedena v rozpisu závazných ukazatelů na r. 2021, obdržena v r. 2020 s časovým použitím 

od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022, s prodloužením čerpání do 31. 7. 2022. V roce 2021 bylo na projektové 

aktivity čerpáno Kč 278 730,94. 

ÚZ 33063 – projekt „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II., reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

Tato dotace s časovou použitelností do 30. 11. 2023 bude čerpána až po ukončení projektu 

„BUMERANG - Šablony pro SŠ a VOŠ II.“ 

 

2.3 Mzdové náklady a zaměstnanci           
 
V  roce 2021 byly organizaci stanoveny závazné ukazatele s ÚZ 33353, 00140 a 00131 v oblasti 
mzdových nákladů ve výši Kč 31 262 500,-. V hodnoceném období organizace v hlavní činnosti vyplatila 
na mzdových nákladech, tj. na platech a ostatních osobních nákladech (bez náhrad za dočasnou 
pracovní neschopnost) mimo projekt „Šablony II.“ celkem částku Kč 32 766 813,-, což představuje 
oproti stanovenému limitu navýšení o 1 504 313,- Kč.    
 
Organizace sice překročila stanovené limity prostředků na platy zaměstnanců a na ostatní platby za 
provedenou práci, ale v plné míře dodržela stanovené závazné ukazatele, jelikož celá tato částka, 
včetně souvisejících odvodů, byla kryta vlastními zdroji z oblasti produktivních prací žáků, ze 
spolupráce s polskými školami v rámci nadnárodních mobilit žáků a zejména učňovského zařízení 
Restaurace a kavárna.  
 
 

Rok Kryto vl. a ost. zdroji (Kč) 

2019 1 978 612 

2020 1 211 176 

2021 1 504 313 
 

Tabulka 5 - Mzdové náklady z vlastních a ostatních zdrojů 
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Průměrný měsíční plat za celou organizaci (v Kč): 
 

ZAMĚSTNANEC 2019 2020 2021 

pedagogický 
pracovník 

celkem 39 135 43 207 46 292 

z toho učitel TV 41 146 45 446 48 299 

z toho učitel OV 34 838 38 494 42 334 

z toho spec., psych. 32 110 36 267 37 823 

nepedagogický 
pracovník 

celkem 22 043 24 558 25 577 

CELKEM 31 317 34 846 37 034 

 
Tabulka 6 - Průměrný měsíční plat 

 
Vývoj průměrných platů zaměstnanců je patrný z následujícího grafu: 

 
Graf 3 - Vývoj průměrného měsíčního platu 

 
Vlivem příslušných nařízení vlády a reformy financování RgŠ zaznamenaly všechny kategorie platový 
nárůst. 
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Přehled průměrných měsíčních nárokových a nenárokových složek platu u jednotlivých kategorií 
zaměstnanců za celou organizaci vč. vyčíslení podílu nenárokových složek: 
 

PROFESE 

2019 2020 2021 

nároková 
složka (Kč) 

nenároková 
složka (Kč) 

podíl 
v % 

nároková 
složka (Kč) 

nenároková 
složka (Kč) 

podíl 
v % 

nároková 
složka (Kč) 

nenároková 
složka (Kč) 

podíl 
v % 

učitel TV 37 622 3 524 8,6 40 533 4 913 10,8 42 278 6 021 12,5 

učitel OV 31 869 2 969 8,5 34 430 4 064 10,6 36 447 5 887 14,0 

nepedag. 19 403 2 640 12,0 20 941 3 617 14,7 20 965 4 612 18,0 

CELKEM 28 355 2 962 9,5 30 715 4 131 11,9 31 743 5 291 14,3 

 
Tabulka 7 – Přehled nárokových a nenárokových složek platu 

 
 
Vyjádření vývoje nenárokových složek platu vyjadřuje následující graf: 
 

 
 

Graf 4 - Vývoj podílu nárokových a nenárokových složek platu 

Procento podílu nenárokových složek platu se oproti minulém období zvýšilo zejm. vlivem reformy 
financování RgŠ.   
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2.4 Hodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 
 
ÚZ 0 – provozní náklady 
 
Dotace použita na předepsaný účel (v největší míře na energie); vyčerpána v plné výši. 
 
ÚZ 131 – účelové prostředky na řešení dopadů optimalizačních změn a změny financování RgŠ 
 
Dotace použita na předepsaný účel, a to na částečné krytí mzdových nákladů a souvisejících odvodů 
nepedagogických zaměstnanců; vyčerpána v plné výši.  
 
ÚZ 137 – účelové prostředky na výuku vedenou rodilými mluvčími pro šk. rok 2021/2022 
 
Dotace s časovou použitelností do 31. 7. 2022; za období 09 – 12/2021 vyčerpáno Kč 23 400,-. 
 
ÚZ 140 – účelové prostředky na financování školního psychologa 
 
Dotace použita na předepsaný účel, a to na prostředky na platy, zákonné odvody, FKSP a ONIV; 
vyčerpána v plné výši. 
 
ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve šk. roce 2020/2021 s časovou použitelností do 
30. 9. 2021 
 
Dotace použita na předepsaný účel, a to financování stipendií pro žáky oboru Elektrikář v souladu se 
stipendijním řádem; vyčerpána v plné výši. 
 
ÚZ 144 – účelové prostředky na financování stipendií ve šk. roce 2021/2022 s časovou použitelností do 
30. 9. 2022 
 
Dotace bude využita na financování stipendií pro žáky oboru Elektrikář a Železničář s vyhodnocením za 
1. a 2. pololetí, tj. vyplacena v souladu se stipendijním řádem v únoru a červenci 2022. 
 
ÚZ 205 – účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM 
 
Dotace použita na předepsaný účel – odpisy; vyčerpána v plné výši. 
 
 

2.5 Rozbor příjmů z vlastní činnosti 
 
V oblasti výnosů v hlavní činnosti je vývoj za poslední 3 roky následující: 
 

ROK 2019 2020 2021 

DOTACE 45 489 395,94 51 914 181,34 55 000 312,86 

VLASTNÍ PŘÍJMY 5 182 801,94 2 705 770,20 2 867 311,66 

PŘÍJMY CELKEM 50 672 197,88 54 619 951,54 57 867 624,52 
 

Tabulka 8 - Výnosy z hlavní činnosti 
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Skladba dotací je blíže specifikována uvedena v kapitole 2.1. Největší položku tvoří náklady na mzdy, 
odvody a ONIV. 
 
Položka dotace obsahuje rovněž získané dotace od jiných ÚSC, konkrétně MěÚ Bohumín v celkové výši 
101.696,- Kč, a to na sportovní aktivity žáků (plavání, saunování, bruslení, adventure golf, sportování v 
hale) v rámci sportoviště Bospor (41.696,- Kč) a modernizaci výuky (60.000,- Kč) – nákup učebních 
pomůcek pro nově otevřený obor Železničář.  
 
 
 
 

 2019 2020 2021 

Prodej služeb 3 405 860 1 803 858 1 763 370 

Pronájem movitého majetku 0 5 000 10 000 

Prodané zboží 1 321 369 767 745 747 764 

Prodej materiálu 4 384 2 102 5 104 

Čerpání fondů 304 631 0 15 000 

Ost. výnosy z činnosti 29 793 70 544 292 049 

Úroky 114 528 56 521 34 025 

Jiné finanční výnosy 2 237 0 0 

C e l k e m 5 182 802 2 705 770 2 867 312 
 

Tabulka 9 - Položkové členění vlastních příjmů v hlavní činnosti  

 
Vlastní výnosy v oblasti služeb a zboží jsou běžně tvořeny v největší míře tržbami učňovského zařízení 
Restaurace a kavárna. Dále ze zakázkové činnosti v rámci produktivních prací žáků (kadeřnictví, 
řemeslné a gastro zakázky) a za ostatní služby (administrativní služby v rámci zpracovávání výplat žáků 
pro firmu ŽDB Drátovna, a.s., paušální úhrada za odběr médií dodavatelskou firmou v rámci prací na 
investičních akcích, internetové služby). Výnos z pronájmu movitého majetku se týkal poskytnutí 
reklamní plochy na markýze, zastřešující předzahrádku Restaurace a kavárny.  
 
Ve sledovaném období byl realizován prodej kovového odpadu. 
 
Zúčtování fondů bylo provedeno pouze v oblasti rezervního fondu při proúčtování daru firmy ŽDB 
Drátovna, a.s. 
 
Ostatní výnosy z činnosti obsahují náhradu škody od pojišťovny a zaměstnance, příjmy z partnerských 
projektů v rámci spolupráce se dvěma polskými školami (nadnárodní mobility studentů) a poplatky za 
administrativní úkony. Největší položku tvoří bezúplatné nabytí zásob zejm. v oblasti ochranných 
prostředků a zdravotnického materiálu (antigenní rychlotesty). 
  
Organizace je zapojena do cash poolingu u Komerční banky, a.s., přijaté úroky jsou závislé na 
předepsané úrokové sazbě. 

 
I v roce 2021 značně zasáhla do oblasti vlastních tržeb koronavirová krize, ale podařilo se realizovanými 
výnosy krýt rozsah nutných nákladů. Do budoucna předpokládáme dodržení současné struktury 
výnosové oblasti, objemy budou závislé na vývoji pandemické situace.  
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2.6 Analýza nákladů 
 
Přehled jednotlivých položek nákladů v hlavní činnosti v meziročním srovnání 
 

 
2019 2020 2021 

Materiál 2 784 113 2 227 467 2 254 442 

Energie, ost. neskl. dod. 3 632 925 3 332 905 3 325 249 

Zboží 649 576 371 216 357 446 

Aktivace dl. a oběž. majetku, služeb -894 591 -561 278 - 582 800 

Opravy a údržba 1 760 300 1 435 323 1 231 644 

Cestovné 97 755 69 179 54 254 

Reprezentace 5 206 3 220 1 644 

Služby  2 268 211 2 129 851 2 519 583 

Mzdy vč. náhrad za nemoc 26 966 868 30 835 430 33 093 063 

Sociální pojištění (zákonné, jiné) 8 914 104 10 338 775 11 080 613 

Sociální náklady (zákonné, jiné) 715 622 770 229 889 532 

Poplatky 23 440 13 018 8 620 

Manka a škody 1 380 3 368 25 528 

Ostatní náklady z činnosti  749 155 568 987 356 431 

Odpisy  1 594 887 1 860 509 2 047 979 

Drobný dlouhodobý majetek 1 611 250 1 240 985 1 461 162 

Ostatní finanční náklady, kurz. ztráty 0 193 0 

Daň z příjmu - srážk. daň 21 760 10 739 6 465 

 
C e l k e m 50 901 961 54 650 116 58 130 855 

 

Tabulka 10 - Položkové členění nákladů v hlavní činnosti 

 
Největší položky v oblasti materiálu tvoří potraviny, nakoupené pro Restauraci a kavárnu, materiál pro 
výuku, na OaÚ, čisticí a dezinfekční prostředky, OOPP pro žáky. Náklady na zboží se týkají prodeje 
v provozovně Restaurace a kavárna. Vlivem koronavirové krize a vyhlášeným opatřením došlo ve výše 
uvedených nákladových položkách k poklesu, rovněž dále v oblasti energií, cestovného a nákladů na 
reprezentaci. Opravám se podrobněji věnuje kapitola 5.2. Největší náklady v položce služeb tvoří 
softwarové služby (správa a údržba sítí a SW, upgrade, podpora), školské služby (autoškola, svářečské 
kurzy, výuka rodilými mluvčími), revize a odborné prohlídky. Dále tato položka obsahuje náklady na 
služby spojů, nájemné, přepravné, všeobecné provozní služby, bankovní poplatky, inzerci a propagaci 
a ostatní služby. Největší položkou, která ovlivnila nárůst celkových nákladů, jsou zvyšující se mzdy a 
návazně odvody sociálního pojištění. Sociální náklady tvoří lékařské prohlídky, výdaje BaOZ, školení a 
vzdělávání a největší měrou tvorba FKSP. Položka poplatků zahrnuje nákup dálničních známek a správní 
poplatky. Do mank a škod byla na základě škodních protokolů proúčtována likvidace potravin 
nevyhovující kvality a škodní událost při poškození optického vlákna firmou, která prováděla stavební 
práce na sousedním pozemku. Ostatní náklady z činnosti tvoří největším objemem DPH a vyplacená 
stipendia žákům oboru Elektrikář, dále se jedná o lékařské prohlídky žáků, náklady na maturitní a 
závěrečné zkoušky a technické zhodnocení majetku do 40tis. Na položku odpisů mají vliv nové nákupy 
dlouhodobého majetku, rekonstrukce a modernizace. Do evidence DDHM byl zařazen nábytek do 
učeben teoretického i praktického vyučování a kabinetů, výpočetní, multimediální a telekomunikační 
technika, kamerový systém (budova ul. Čáslavská), provozní zařízení (průmyslový vysavač, pily, 
kávovar). Největší položkou DDHM jsou učební pomůcky zejm. pro odborný výcvik (stojany na motory, 
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hydraulické zvedáky motoru, svěráky, nářaďové vozíky, elektro a kadeřnické nástroje, nářadí a 
pomůcky). Daň z příjmu – srážková daň dle § 36 ZDP je vyčíslována bankou v závislosti na úrokovém 
příjmu z BÚ. 
 
 

2.7 Doplňková činnost 
 
Doplňková činnost organizace byla prováděna v souladu se zřizovací listinou, příloha č. 2, a to v oblasti 
poskytování služeb. 
 

ROK 2019 2020 2021 

Příjmy 4 472 241,35 3 833 554,07 4 121 665,26 

Výdaje 4 158 777,33 3 311 425,92 3 803 506,01 

HV – zisk 313 464,02 522 128,15 318 159,25 
 

Tabulka 11 - Výsledek hospodaření doplňkové činnosti 

 
Graf 5 - Vývoj výsledku hospodaření DČ 

Zisk z doplňkové činnosti roku 2021 byl částečně použit na krytí ztráty v hlavní činnosti, zbývající část 
bude v r. 2022 po schvalovacím řízení přidělena dle aktuálních pravidel do rezervního fondu. 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti pro zdanění daní z příjmů byl navýšen o účetní odpisy. Pro 

výpočet daňové povinnosti za r. 2020 byl základ daně snížen uplatněním §20 odst. 7 zák. o daních z 

příjmů a odpovídající úspora na dani z tohoto titulu byla zaúčtována na podrozvahové účty, avšak 

v následujícím roku 2021 nebyla použita, proto se převádí do roku 2022. Za zdaňovací období roku 

2021 nebyl tento způsob snížení daňového základu použit, jelikož vypočtenou daň z příjmu plně 

pokryla sleva na dani z titulu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. 
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Organizace se snaží co největší měrou využívat volné kapacity prostor (tělocvičny vč. příslušenství, 
učebny, provozní prostory). Oblastí s největším obratem je ubytování.  
 
Doplňková činnost je pro organizaci přínosem nejen tím, že vytváří zisk, který kryje ztrátu v hlavní 
činnosti, ale dochází i k  efektivnějšímu využívání majetku a krytí alikvotní části nákladů hlavní činnosti. 
 
Příjmy v doplňkové činnosti byly v jednotlivých letech tvořeny následujícími zdroji (v Kč): 
 

Tržby 2019 2020 2021 

Prodej služeb (ubytování, služby 
k nájmům a výpůjčkám, odborný 
kurz) 

4 262 829,70 3 701 300,27 3 985 233,85  

Pronájmy nemovitého a movitého 
majetku 

209 411,65 132 253,80 136 431,41 

Celkem 4 472 241,35 3 833 554,07 4 121 665,26 
 

Tabulka 12 - Tržby doplňkové činnosti 

Přehled hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2021 (v Kč): 
 

OBLAST NÁKLADY VÝNOSY HV 

Ubytovací služby 3 224 374,85 3 367 909,83 143 534,98 

Pronájem majetku 311 224,04 428 433,90 117 209,86 

Provozování  tělových. a sport. zařízení 267 907,12 325 321,53 57 414,41 

CELKEM 3 803 506,01 4 121 665,26 318 159,25 

 
Tabulka 13 - Přehled hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti 

 
 

2.8 Výsledek hospodaření 
 
Organizace dosahuje již po řadu let v hlavní činnosti záporný hospodářský výsledek, který je ovšem 
vždy kryt zlepšeným hospodářským výsledkem v doplňkové činnosti – viz níže tabulka a graf. V roce 
2020 byl organizaci s ohledem na vývoj ekonomiky a její očekávaný propad zřizovatelem upraven limit 
přebytkového výsledku hospodaření z 300 000,- Kč na 500 000,- Kč k posílení tvorby zdrojů rezervního 
fondu na financování r. 2021. Pro rok 2021 byl tento limit upraven zpět na 300 000,- Kč. 
 
Přehled výsledku hospodaření organizace v jednotlivých letech:   
 

činnost 2019 2020 2021 

hlavní -229 763,18 -30 164,24 -263 230,02 

doplňková 313 464,02 522 128,15 318 159,25 

CELKEM HV 83 700,84 491 963,91 54 929,23 

 
Tabulka 14 - Přehled hospodaření organizace 
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Graf 6 - Vývoj hospodářského výsledku 
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3 Peněžní fondy 
 
 

3.1 Fond odměn 
 
Zdrojem tohoto fondu je příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku a je využíván ke stimulaci a 
motivaci zaměstnanců a zejm. k dokrytí mzdových prostředků při případném překročení. 
 
Počáteční stav  675 997,79 Kč 
Tvorba              0,00 Kč 
Čerpání              0,00 Kč 
Zůstatek 675 997,79 Kč 
 
V roce 2021 nebyl na základě aktuálních pravidel rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příděl do 
fondu proveden. Dotovaný limit mzdových prostředků nebyl překročen a nevznikla tedy potřeba 
čerpání fondu odměn. Prostředky jsou ponechány jako rezerva pro budoucí období.  
 

3.2 Rezervní fond 
 
Rezervní fond obsahuje součtově položky rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, který 
byl do fondu v roce 2021 přidělen v plné výši a rezervního fondu z ostatních titulů. Zdrojem fondu 
z ostatních titulů jsou finanční dary, které jsou využívány k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Tento 
fond rovněž kryje veškeré zásoby. 
 
Počáteční stav                                            862 035,60 Kč 
Zlepšený výsledek hospodaření 491 963,91 Kč 
Přijaté dary účelové     15 000,00 Kč 
Čerpání        45 114,00 Kč 
Zůstatek       1 323 885,51 Kč 
 
V roce 2021 organizace na základě darovací smlouvy obdržela účelové peněžní prostředky ve výši 
15 000,00 Kč, a to od firmy ŽDB Drátovna, a. s., tento dar byl rovněž ve stejné výši použit na pořízení 
učebních pomůcek strojních oborů. Dále byl fond čerpán ve výši Kč 30 114,-  k úhradě vratky části 
dotace na projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I.“, jakožto nezpůsobilých výdajů na aktivitu III/1.6. Školní 
kariérový poradce. 

 
Dary z přechozího období ve výši Kč 105 000,- byly ve fondu ponechány k plánovanému čerpání 
v dalších letech.  
 

3.3 Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen měsíčně přídělem 2,0 % ze mzdového objemu 
prostředků. Použití tohoto fondu se řídí Vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění, a návazně 
rozpočtem FKSP a Pravidly čerpání FKSP. 
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Počáteční stav   262 362,52 Kč 
Tvorba  685 669,00 Kč     
Čerpání  695 618,00 Kč 
Zůstatek  252 413,52 Kč 
 
V roce 2021 byl tento fond čerpán na příspěvky v oblasti: 
 
stravování (§7)   110 704,00 Kč 
pracovní a životní jubilea (§14)   80 000,00 Kč 
kultura (§9)           7 614,00 Kč 
penzijní připojištění  (§12)        326 900,00 Kč 
vitamíny (§4)  164 000,00 Kč 
příspěvek odbor. organizaci  (§13)             6 400,00 Kč 
CELKEM 695 618,00 Kč 
 

3.4 Investiční fond 
 
Investiční fond byl v r. 2021 tvořen odpisy majetku a investičním příspěvkem zřizovatele na akci 
„Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská“. Zdroje tohoto fondu jsou používány k pořízení nového 
majetku, k modernizaci a rekonstrukci stávajícího majetku, ke krytí oprav nemovitého majetku a 
k stanovenému odvodu části odpisů do rozpočtu kraje. 
 
Počáteční stav  3 107 018,78 Kč 
Tvorba odpisy  1 631 839,08 Kč 
Investiční příspěvek  1 500 000,00 Kč 
Odvod do rozpočtu zřizovatele    666 000,00 Kč 
Čerpání  2 504 387,73 Kč 
Zůstatek  3 068 470,13 Kč 
 
V roce 2021 byly fondem kryty tyto akce: 
 

- rekonstrukce sociálního zařízení v budově ul. Čáslavská (1 987 594 Kč) 
- instalace přívodů kamerového systému v budově ul. Čáslavská (13 588 Kč) 
- pořízení konvektomatu do provozovny Restaurace a kavárna pro výuku žáků 

oboru kuchař-číšník (326 458 Kč) 
- rozšíření restauračního SW o objednávkové terminály pro výuku oboru kuchař-

číšník  (176 747 Kč)   
 

Po proúčtování všech těchto akcí činí zůstatek fondu k 31. 12. 2021 Kč 3 068 470,13 a je řádně kryt 
finančními zdroji na běžném účtu organizace. Ve fondu byla ponechána rezerva vzhledem 
k plánovaným investičním akcím v následujících letech. 
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4 Závodní stravování zaměstnanců organizace 
 
 
Stravování zaměstnanců je zajišťováno organizací v prostorách pronajatých od města Bohumín 
na náměstí T. G. Masaryka č. 939, 735 81 Bohumín, kde škola rovněž provozuje praktickou výuku žáků 
oboru Kuchař-číšník. V těchto prostorách, nazvaných „Restaurace a kavárna na náměstí TGM“, 
organizace současně zajišťuje a provozuje školní jídelnu, kde se vaří obědy pro zaměstnance a žáky 
školy. Zařízení nabízí i stravování pro veřejnost. Účetnictví školní jídelny je vedeno odděleně od 
hospodaření celé provozovny.  

Hodnota potravin byla ponechána ve výši 36,- Kč/oběd. Propočet osobních a věcných nákladů (OVN) 
vychází z výsledku hospodaření školní jídelny za rok 2020, který byl značně ovlivněn koronavirovou 
krizí. Enormně vysoké číslo OVN je tedy odrazem nízkého počtu odebrané stravy při zachování nutných 
provozních nákladů. 

Na úhradě stravenky se podílel  zaměstnanec/žák a organizace následujícím způsobem: 
 
- zaměstnanec    20,00 Kč         - žák                                                              36,00 Kč 
- organizace (osobní a věcné náklady)  177,05 Kč         - organizace (osobní a věcné náklady) 177,05 Kč 
- příspěvek z FKSP                 16,00 Kč         - příspěvek z FKSP                                         0,00 Kč 
 
Přehled uvařených obědů v rámci školního stravování je patrný z následující tabulky: 
 

Rok žáci zaměstnanci celkem 

2019 4 215 8 959 13 174 

2020 2 108 7 476 9 584 

2021 2 619 6 973 9 592 

 
Tabulka 15 - Přehled uvařených obědů 

 
Objemy odebrané stravy v rámci školní jídelny vlivem koronavirové krize a souvisejících opatření ve 
srovnání s minulým obdobím zaznamenaly pokles. 
  
Mzdové náklady vč. odvodů a ONIV ve výši Kč 1 105 519,44 Kč byly kryty z přímých dotací MŠMT, 
potraviny ve výši Kč 346 269,90 byly kryty strávníky a příspěvkem z FKSP. Energie a ostatní služby ve 
výši Kč 234 462,41 jsou od r. 2019 nově kryty přímo dotací zřizovatele na provoz oproti minulým letům, 
kdy krytí těchto věcných nákladů bylo realizováno účetními převody finančních prostředků z hlavní 
činnosti prostřednictvím aktivačního účtu služeb střediska školní jídelny.    
 
Výsledky hospodaření jsou podkladem pro vypracování kalkulace stravovací jednotky na následující 
rok. 
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5 Péče o spravovaný majetek 
 
 

5.1 Nemovitý majetek 
 
Ke vzdělávání žáků využívá organizace budovy teoretického vyučování na ulici Husova 283 a Čáslavská 
420, dále velkou tělocvičnu v budově Revoluční 32, gymnastickou tělocvičnu v objektu Revoluční 65 a 
nově vybudovanou posilovnu v budově bez č.p. na ul. Vrchlického. Odborný výcvik strojních a elektro 
oborů se uskutečňuje v učňovských dílnách umístěných v areálu býv. ŽDB, a. s. Kadeřníci mají 
k dispozici dvě školní provozovny umístěné v budově Husova 283 a Revoluční 70, kuchaři a číšníci 
využívají školní cvičnou kuchyni v budově Husova 283 a učňovské pracoviště Restaurace a kavárna na 
náměstí T. G. Masaryka, kterou má škola v pronájmu a poskytuje služby v rámci hlavní činnosti i pro 
veřejnost.  
 
Hodnota nemovitého majetku představuje k 31. 12. 2021 částku 86 070 438,17 Kč v pořizovacích 
cenách. Všechny objekty (mimo provozovny Restaurace a kavárna) jsou ve vlastnictví zřizovatele.   
 
Dílčí prostory, nevyužívané pro činnost organizace, jsou nabízeny k pronajmutí, což se odráží 
v příjmech organizace. 
 

5.2 Investiční činnosti, opravy a údržba 
 
Organizace spravuje svěřený majetek v souladu se zřizovací listinou a pokyny zřizovatele, správou 
tohoto majetku jsou pověřeni zaměstnanci organizace, kteří o svěřený majetek pečují a provádějí jeho 
pravidelnou kontrolu a zajišťují jeho údržbu a opravy. Na veškerém majetku jsou prováděny periodické 
revize a je pravidelně udržován, opravován, rekonstruován a modernizován.  
 
Vzhledem ke značné amortizaci nemovitého i movitého majetku a potřebě jeho oprav bylo k tomuto 
účelu vynaloženo 1 359 228,84 Kč (opravy a údržba vč. materiálu na opravy).  Z větších akcí v hodnotě 
nad 40 000,- Kč se jednalo v budově ul. Čáslavská o opravu elektro instalace v 1. NP (599 790,- Kč) a 
odstranění havárie prasklého vodovodního potrubí (117 700,- Kč), v budovách ul. Husova a ul. 
Čáslavská byly opraveny podlahy vybraných místností (129 450,- Kč), provedeny související malířské 
práce (51 260,- Kč) a v učebnách obměněny umyvadla a baterie (60 440,- Kč).  
 
Další náklady byly vynaloženy na částečné výmalby v prostorách budov, vodoinstalatérské a 
topenářské práce, opravy čerpadel, elektroinstalací a osvětlení, čalounění sedacích boxů, služebních 
vozidel, zahradní techniky a gastro vybavení, elektronického zabezpečení budov, drobné stavební 
úpravy aj. 
 
Další investiční činnosti jsou podrobně uvedeny v kapitole 3.4. 
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5.3 Pojištění majetku 
 
Veškerý majetek obhospodařovaný naší organizací, jakož i její činnosti, jsou pojištěny zřizovatelem, tj. 
Moravskoslezským krajem u ČESKÉ POJIŠŤOVNY přes makléře zřizovatele – SATUM CZECH s.r.o., 
Porážková 424/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava. 
 
V r. 2021 byla zaznamenána pojistná událost: 
  

Lokalita a popis škody Datum vzniku 
pojistné události 

Vyčíslení 
škody (Kč) 

Plnění 
pojišťovny (Kč) 

Stav 

Ul. Husova – poškození 
optického vlákna  

06/2021 24 340,- 24 340,- opraveno 

 

Tabulka 16 - Přehled pojistných událostí 

 

5.4 Inventarizace majetku 
 
K inventarizaci majetku jsou každoročně zpracovávány plány inventarizací s určením zodpovědných 
pracovníků, stanovení inventarizačních komisí a termínů provádění inventarizací. O provedených 
inventarizacích jsou zpracovány inventurní soupisy majetku, které jsou řádně podepsány 
zodpovědnými pracovníky a členy inventarizačních komisí a předány koordinační komisi k projednání. 
Koordinační komise organizace je stanovena Směrnicí a Pokynem ředitelky Střední školy, Bohumín. 
 
Řádná inventarizace byla v organizaci provedena k datu 31. 10. 2021, a to fyzickou kontrolou 
hospodářských prostředků a porovnáním s účetní evidencí.  
 
V ústřední inventarizační komisi byly projednány všechny inventarizační zápisy. Inventurní rozdíly mezi 
účetním a skutečným stavem nebyly zjištěny, a proto nebyly podány k projednání v koordinační komisi 
žádné návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů nebo přijatých opatření. 
 
K 31. 12. 2021 byla provedena rozdílová inventura přírůstků a úbytků hospodářských prostředků 
za období od 31. 10. do 31. 12. 2021. 
 
Rovněž k 31. 12. 2021 byla provedena dokladová inventarizace všech účtů organizace, pohledávek 
a závazků a rovněž zde nebyly zjištěny žádné rozdíly a tudíž nebylo nutno přijímat žádná opatření. 
 
Zápisy o provedených inventarizacích jsou založeny v dokladových materiálech organizace. 
 
Závěrečná inventarizační zpráva včetně rekapitulace inventarizovaných účtů byla ve stanoveném 
termínu zveřejněna na Portálu kraje. 
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5.5 Pronájem nemovitého majetku 
 
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu maximálně jednoho roku. Jedná se o nájmy v objektech a 
přilehlých areálech: 
 

- ubytovacího zařízení (Domov mládeže) – gymnastická tělocvična, učebny, 
kanceláře, provozní prostory (prodejna potravin, autodílna), skladové prostory, 
tenisové kurty 

- velká tělocvična – tělocvična, vzpírárna, posilovna, kulturní místnost, přístřešek 
pro zájmovou činnost „Věcha“ 

- budova dílen v areálu ŽDB – provozní prostory (bufet) 
- budovy škol ul. Husova, ul. Čáslavská, ul. Vrchlického – tělocvična, posilovna, 

zasedací místnost, učebny, provozní prostory (bufet, technologické zázemí 
provozovatele služeb v oblasti přenosu dat) 

 
Mimo to jsou prostory využívány jednorázovými nájmy bezsmluvního charakteru (tělocvičny a tenisové 
kurty). 
 
Při kalkulacích nájmů je používána cena obvyklá, stanovená MěÚ Bohumín pro danou oblast. 
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6 Pohledávky a závazky 
 

6.1 Pohledávky  
 
Účet       Částka Kč 
311 – odběratelé     133 107,31 
314 – krátkodobé poskytnuté zálohy   1 037 167,57 
335 – pohledávky za zaměstnanci                70 360,00 
377 – ostatní krátkodobé pohledávky 31 942,00 
381 – náklady příštích období   59 247,38 
388 – dohadné účty aktivní 547 114,31 
Celkem    1 878 938,57 
 
Všechny účty pohledávek podléhaly dokladové inventarizaci k 31. 12. 2021, kterou nebyly shledány 
žádné rozdíly skutečných stavů oproti stavům účetním. 
 
Položka 133 107,31 Kč - odběratelé - je tvořena vystavenými fakturami, u kterých dosud neprošel 
termín splatnosti, příp. jsou po splatnosti.  
 
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 1 037 167,57 Kč tvoří předepsané zálohové faktury dodavatelů 
za dodávky energií a služeb. 
 
Pohledávka za zaměstnanci (70 160,- Kč) se týká vyplacené provozní zálohy na činnost provozovny 
Restaurace a kavárna a chybně přijaté gastrostravenky (200,-). 
 
Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 31 942,00 představují nedoplatky žáků za odebranou, příp. 
neoprávněně odebranou stravu (1 869,- Kč), neuhrazený přeplatek vzniklý při vyúčtování energií 
(14 543,- Kč) a neproplacené přijaté gastrostravenky (5 829,- Kč). Dále se jedná o neuhrazené platby za 
ubytování (9 701,- Kč), které byly vyrovnány až po 31. 12. 2021.  
 
Náklady příštích období ve výši 59 247,38 Kč, které jsou zúčtovávány dle příslušnosti k danému 
účetnímu období, se týkaly nákladů v oblastech nájmů plynových lahví, SW služeb a nevyčerpaných 
PHM ve služebních vozidlech.  
 
Dohadné účty aktivní ve výši Kč 547 114,31 se týkají projektu „Šablony pro SŠ a VOŠ II.“ a účelové 
dotace na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích. Tyto akce budou 
proúčtovány ke dni schválení vyúčtování a ukončení realizace v následujícím období. Položka obsahuje 
rovněž nedoručené zásilky. 
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6.2 Závazky  
 
Účet      Částka Kč 
321 – dodavatelé  130 417,72 
324 – krátkodobé přijaté zálohy 19 744,00 
331 – zaměstnanci  2 686 350,00 
333 – ostatní záv. vůči zaměstn. 14 433,00 
336 – sociální zabezpečení 1 004 279,00 
337 – zdravotní pojištění    433 777,00 
342 – ostatní přímé daně 262 374,00 
343 – daň z přidané hodnoty 96 326,00 
374 – krátkodobé zálohy na transfery 413 496,00 
378 – ostatní krátkodobé závazky 10 228,00 
384 – výnosy příštích období 99 928,73 
389 – dohadné účty pasivní 771 569,64 
472 – dl. přijaté zálohy na transfery 1 649 677,00 
Celkem                       7 592 600,09 
 
Krátkodobé závazky organizace se týkají měsíce prosince 2021, jedná se o přijaté faktury dodavatelů, 
kterým ještě neprošel termín splatnosti, přijaté zálohy žáků na obědy, nevyplacené mzdy zaměstnanců 
za prosinec 2021, závazky vůči zaměstnancům vzniklé zaokrouhlováním výplat, předpis zákonných 
odvodů, daní, exekucí a členských příspěvků odborovým organizacím.  Položku na SÚ 374 tvoří zálohy 
na přidělené dotace s časovou použitelností do 31. 7. 2022 (resp. 30. 9. 2022) a položku vratky části 
dotace na tzv. „podzimní doučování“. SÚ 389 tvoří dohady nevyfakturovaných energií. Dlouhodobý 
závazek na SÚ 472 zahrnuje obdržené dotace v rámci projektů „BUMERANG - Šablony pro SŠ a VOŠ II.“ 
a „OKAP v MSK II.“. 
 
Všechny účty závazků podléhaly dokladové inventarizaci k 31. 12. 2021, kterou nebyly shledány žádné 
rozdíly skutečných stavů oproti stavům účetním. 
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7 Výsledky kontrolní činnosti 
 
 

7.1 Externí kontroly 
 

1. Kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů – ubytovací zařízení, ul. Revoluční 
65, 70 (Krajská hygienická stanice MS kraje) – zjištěny provozní závady v oblasti 
používaného typu dezinfekčních prostředků, bez finančního postihu, závady 
odstraněny 

2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného (VZP ČR) – bez závad 

 
               

7.2 Interní kontroly 
 
V rámci řídících kontrol, vyplývajících ze Směrnice ředitelky školy č. 7/2015 k oblasti řízení rizik a ze 
Směrnice ředitelky školy č. 7/2016 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému, jsou v organizaci 
prováděny jak předběžné, tak průběžné i následné kontroly, zaměřené na hospodaření s přidělenými 
veřejnými prostředky. Dále jsou prováděny jednotlivými útvary namátkové kontroly dle plánu kontrol, 
příp. dle požadavků ředitelky školy. V případech zjištění závad je přijato a následně vyhodnoceno 
opatření k nápravě. 
 
Zápisy z kontrol jsou uloženy v dokumentaci organizace. 
 
 



VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA Č. 435/2004 SB. 

 

 

8 Vyhodnocení  plnění  povinného  podílu      dle  zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců               76,65 osob 
 

- z toho povinný podíl 4% 3,06 osob 
 
Plnění povinnosti zaměstnáváním u zaměstnavatele 5,89 osob 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že organizace plní povinný podíl osob se zdravotním postižením, a to 
zaměstnáváním u zaměstnavatele. 
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9 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 
Údaje o poskytování informací: 
 
V roce 2021 byly podány žádosti o poskytování informace podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a to ústně, telefonicky, e-mailem a prostřednictvím webových stránek školy. Všechny 
žádosti byly vyřízeny. Písemná informace nebyla vyžádána.  
 
Nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném 
přístupu k informacím. 
 
Škola neobdržela žádný rozsudek od soudu, kterým by došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 
informace. 
 
S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, vztahující se k naší škole, je možné získat na internetových stránkách školy na adrese: 
www.sosboh.cz 
 

http://www.sosboh.cz/


ÚDAJE O PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE 
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10 Údaje o projednání zprávy o činnosti organizace 
 
 
Zpráva bude projednána školskou radou dne 4. 4. 2022 a následně zpřístupněna elektronicky na webu 
školy www.sosboh.cz a rovněž na vnitřním informačním portále školy. Zaměstnanci z řad pedagogů 
budou se zprávou seznámeni na poradě dne 20. 4. 2022, ostatní zaměstnanci na svých úsekových 
poradách během měsíce dubna 2021. 
 
 
 
 

http://www.sosboh.cz/


TABULKOVÁ ČÁST 

31 

 

11 Tabulková část vč. příloh 
 
 
Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti  
Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření, vč. komentáře 
Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů – formulář EKO007, vč. přílohy 
Tabulka č. 4: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti – formulář EKO002 
Tabulka č. 5: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů – formulář EKO003 
Tabulka č. 6: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd – formulář SK405 
 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Příloha 
 
 
 


