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Zpráva o činnosti organizace 
 

 

Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 24. 9. 2009. 

 

 

Charakteristika organizace: 
 

Název organizace:  Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99  

 

Adresa:    Karlovarská 99, Plzeň, PSČ 323 00     

 

telefon:    377 520 253, 377 822 313 

fax:          377 532 431, 377 444 869 

e-mail:      dopskopl@dopskopl.cz 

      skola@dopskopl-kr.cz  

 

IZO:     610100530 

IČ:        69457930     

 

Právní forma:   příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj 

Právní forma:   Kraj, IČ 70890366 

Adresa:    Škroupova 18, 306 13  Plzeň 

 

 

Součásti školy :  

 

Název školy IZO součásti Kapacita 
Střední  škola  110100549 2080 

Domov mládeže 110100565 819 

Školní jídelna 110100573 1850 

 

 

Místa poskytovaného vzdělání:    

 
    Karlovarská 99, 323 00 Plzeň 

    Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice 
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Vzdělávací  programy školy:  
 
 

Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou (1. až 4. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 
1. 23-45-M/01 Dopravní prostředky – diagnostika a opravy vozidel 

2. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením: 

- letecká doprava 

- silniční doprava 

- logistika 

- zasilatelství (jen 4. ročník) 

- dopravní služby v EU 

 

3. 41-45-M/01 Mechanizace a služby 

- ekologie 

- požární prevence 

- výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb  

(jen 3. a 4. ročník) 

4.       39-41-L/01 Autotronik 

 

 

Obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou (1. – 3. ročník): 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1. 23-55-H/02 Karosář 

2. 23-61-H/01 Autolakýrník 

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

4. 33-59-H/01 Čalouník 

5. 37-52-H/01 Železničář 

 
 

Nástavbový obor vzdělávání zakončený  maturitní zkouškou  (1. – 2. ročník) 
(výuka probíhá dle RVP) 

 

1.       64-41-L/51      Podnikání (denní nástavbové studium) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled tříd: 

 
Třídy: PLD1, PLG 1,  PSD1,  PLD2, PLG2,  PSD2, PLD3, PLG3, PSD3, PDZ4, PLD4,   

          PLG4, PSD4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY 37-41-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle  ŠVP Provoz a ekonomika dopravy, vypracovaného         

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008 pod č. j. 6 907/2008-23 s platností    

od 1. 9. 2008 

 

 

Třídy:  DP1, DP2A, DP2B, DP3A, DP3B, DP4A, DP4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – DIAGNOSTIKA A OPRAVY VOZIDEL  23–45–M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Diagnostika a opravy vozidel, vypracovaného          

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností   

od 1. 9. 2007 

 
 

Třídy:  MEK1, MPP1, MEK2, MPP2, MEK3, MPV3, MEK4, MPV4 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením: 

MECHANIZACE A SLUŽBY 41-45-M/01 

Výuka od 1. ročníku probíhá podle ŠVP Mechanizace a služby, vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007 pod č. j. 12 698/2007-23 s platností                

od 1. 9. 2007 

 

 
Třídy: AT1A, AT1B, AT2A, AT2B, AT3A, AT3B, AT4A, AT4B 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

AUTOTRONIK 39 – 41 – L/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 (1. 9. 2011) podle ŠVP Autotronik, vypracovaného 

na základě  RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 8. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: A1A, A1B, A2, AZ2, A3A, A3B 

Obor vzdělání s výučním listem:  

MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23 – 68 – H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Automechanik, vypracovaného                

na základě RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

  

 

Třídy: K2, K3  

Obor vzdělání s výučním listem:  

KAROSÁŘ 23–55–H/02  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autoklempíř vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

 



 

 

Třídy: CLZ1, CL2 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ČALOUNÍK 33–59–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Čalouník, vypracovaného na základě  

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 28. 6. 2007  pod č.j. 12 698/2007-23. 

 

 

Třídy: CLZ1,CL2, LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem: 

AUTOLAKÝRNÍK 23–61–H/01 

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Autolakýrník vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: CLZ1, AZ2, LZ3 

Obor vzdělání s výučním listem:  

ŽELEZNIČÁŘ 37–52–H/01  

Výuka  probíhá s účinností od 1. 9. 2009 podle ŠVP Železničář vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 29. 5. 2008  pod č.j. 6 907/2008-23. 

 

 

Třídy: N1, N2 

Obor vzdělání s maturitním vysvědčením:  

PODNIKÁNÍ (denní  nástavbové studium) 64–41–L/51  

Výuka probíhá s účinností od 1. 9. 2010  podle ŠVP Podnikání vypracovaného na základě 

RVP, který vydalo MŠMT ČR dne 6. 5. 2009  pod č.j. 9325/2009-23. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Přehled všech oborů vzdělání 

 

Název oboru Číslo oboru 
Schválená 

kapacita 

Vyučován ve  školním roce 

2012/2013 2013/2014 

Dopravní prostředky 

Diagnostika a opravy vozidel 
23-45-M/01 264 166 152 

Provoz a ekonomika dopravy 

(denní studium) 
37-41-M/01 480 374 319 

Mechanizace a služby 41-45-M/01 264 213 209 

Autotronik 39–41–L/01 312 210 178 

Karosář 23–55–H/02 102 59 30 

Autolakýrník 23–61–H/01 45 45 41 

Mechanik opravář 

motorových vozidel 
23–68–H/01 180 179 176 

Čalouník 33–59–H/01 45 17 14 

Železničář 37–52–H/01 90 30 21 

Podnikání 

(denní nástavbové studium) 
64-41-L/51 68 55 59 

Podnikání 

(dálkové nástavbové studium) 
64-41-L/51 102 0 0 

Celkem  
 

 
2174 1348 1199 

 

Doplňková činnost školy a školského zařízení 
 

Název doplňkové činnosti Realizovaná v roce 2013 

1. Výroba, obchod a služby (neuvedené v přílohách 1. – 3. ŽZ)  

    - Ubytovací služby ano 

- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,  

       včetně lektorské činnosti 
ano 

2. Hostinská činnost ano 

 

 

Údaje o zaměstnancích 
 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2013 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

Z toho počet pedagogických pracovníků 

(fyzický stav / přepočtený stav) 

215/203 146/138 

    

 



 

Údaje o počtech žáků 

  

Údaj k 31. 8. 2013 
Údaj podle statistických výkazů  

pro školní rok 2013/2014 

Počet žáků 1300 1199 

Počet tříd 49 44 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2012/2013 – 1. pololetí školního roku (v %) 
 

Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

 1319 2,58 62,47 29,49 5,23 0,23 0,00 2,72 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2012/2013 – 2. pololetí školního roku (v %) 
 

 
Počet 

žáků 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Neklasifikováni Vyloučeni 

Zanechali 

studia 

1291 2,94 90,24 6,51 0,00 0,31 0,00 2,55 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2012/2013  

– 1. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1319 68 (5,16 %) 24 (1,82 %) 3524 (2,67 hodiny na žáka) 

 

 

Chování žáků a docházka žáků ve školním roce 2012/2013  

– 2. pololetí školního roku  
 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

Neomluvené hodiny 
2. stupeň 3. stupeň 

1291 
51 (3,95 %) 21 (1,63 %) 

2185 (1,69 hodiny na 

žáka) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Počet absolventů školy s maturitní zkouškou ve školním roce 2012/2013 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola                            224 

Absolventi, kteří vykonali MZ  

později než 30. září  
2 

Celkem 226 

 

 

Počet absolventů školy se závěrečnou zkouškou  ve školním roce 2012/2013 
 

Součást Počet absolventů 

Střední škola 97 

Absolventi, který vykonali ZZ 

později než 30. září  
13 

Celkem 110 

 

 

Přijímací řízení  (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2013/2014) 
 

Číslo a název oboru 
Počet uchazečů 

přihlášených přijatých 

23-45-M/01   Dopravní prostředky 

                      Diagnostika a opravy vozidel                      
40 30 

37-41-M/01   Provoz a ekonomika dopravy                     117 90 

41-45-M/01   Mechanizace a služby                                66 60 

39-41-L/01    Autotronik  52 52 

23-68-H/01    Mechanik opravář motorových  

                       vozidel 
85 60 

26-57-H/01    Autoelektrikář  0 0 

23-55-H/02    Karosář 9 9 

23-61-H/01    Autolakýrník 16 16 

33-59-H/01    Čalouník  0 0 

37-52- H/01   Železničář  8 0 

64-41-L/51     Podnikání 40 30 

Celkem 433 347 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kurzy k doplnění vzdělání  
 

Počet kurzů k doplnění základního vzdělání  Počet absolventů ve školním roce 2013/2014 

0 0 

 

 

Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2013 
 

ČŠI provedla ve dnech 2. – 4. 9. a 12. – 13. 9. 2013 na Karlovarské Plzeň a Průkopníků 290 

Křimice   kontrolu zaměřenou na plnění povinností  ředitele školy podle ustanovení § 80 odst. 

5 písm. a), b) a c) školského zákona. Složení zkušební maturitní komise při ústní dílčí zkoušce 

společné profilové části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2013 podle ustanovení           

§ 80a odst. 1 školského zákona (Protokol čj. ČŠIP-640/13-P o státní kontrole podle § 174 

odst. 2 písm. D) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Kontrolovaným obdobím byl rok 2012/2013.  

 

Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola, zda ředitel školy zajistil podmínky pro řádný průběh maturitní zkoušky    

ve škole, jmenoval hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury a 

zadavatele, jmenoval členy zkušební maturitní komise, vyjma jejího předsedy        

podle § odst. 1 písm. a), b, c) školského zákona.  

Ředitel školy splnil své povinnosti v souladu s vybranými ustanoveními školského zákona. 

 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisu. 

 

2. Kontrola složení a činnosti zkušební maturitní komise při ústní dílčí zkoušce společné 

části maturitní zkoušky podle ustanovení § 80a odst. 1 školského zákona. 

 

    Ředitel školy předložil jmenování pedagogických pracovníků – zadavatelů, hodnotitelů     

     pro maturitní zkoušku v podzimním termínu 2013 v souladu s ustanovením § 80 odst. 5     

    písm. b) školského zákona. Zadavatelé i hodnotitelé absolvovali odbornou přípravu     

    CERMATu pro výkon svých funkcí. Zkušební komise nerozhodovaly o návrzích členů  

    zkušební komise hlasováním.  

 

   V tomto bylo zjištěno porušení uvedených ustanovení právních předpisů. 

 

3. Kontrola, zda ředitel školy jmenoval členy zkušební maturitní komise pro maturitní 

zkoušku v podzimním termínu 2013, vyjma jejího předsedy tak, jak mu ukládá 

ustanovení § 80 odst. 5 písm. c) školského zákona. 

 

Ředitele postupoval v souladu s výše uvedenými ustanoveními právních předpisů. 

 

V tomto bodě nebylo zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisů. 

 



 

 

Závěr: 

ČŠI v souladu s § 175 odst. Č. školského zákona byla zaslána zpráva opatření ke zlepšení 

nedostatků uvedených k kontrolním zjištění, ze kterého vyplynulo, že ředitel školy nemůže 

vůči předsedům maturitní komise přijmout žádná opatření pokud nepostupovali                

dle ustanovení zákonů a není oprávněn zasahovat do hodnocení zkoušek. Předseda 

maturitní komise není v pracovněprávním ani jiném odborném vztahu ke škole, odpovídá 

za činnost maturitní komise a za řádný průběh zkoušek a klasifikaci.  

 

 

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím  

Rok 2013 

 

Počet podaných žádostí o informace 

celkem 
0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Počet vydaných rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti 
0 

Počet podaných odvolání proti 

rozhodnutí 
0 

Výdaje vynaložené v souvislosti se 

soudními řízeními o právech a 

povinnostech podle zákona 

106/1999 Sb., a to včetně nákladů   

na zaměstnance školy a nákladů na 

právní zastoupení 

0 

Výčet poskytnutých výhradních 

licencí a odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradních licencí 

OPERAČNÍ SYSTÉMY 
Windows 7 - operační systém  

Windows XP - operační systém  

Windows Vista - operační systém 

Windows Server 2008 - serverový operační systém 

Karlovarská 

Windows Server 2012 - serverový operační systém 

Křimice (2013) 

 



KANCELÁŘSKÝ SW 
MS Office 2000 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2003 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2007 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2010 Proffesional - kancelářský balík Office 

MS Office 2013 Proffesional - kancelářský balík Office 

(2013) 

 

ANTIVIROVÝ SW 
AVG 2012 - Antivirový program (2012) 

Avast - Antivirový program pro DM 

 

 

VÝUKOVÝ SW 
ATF -All ten fingers - výukový program pro psaní všemi 

deseti 

Smart Notebook Software - software pro interaktivní 

tabule a tvorbu interaktivních výukových materiálů 

(2012) 

Zoner Callisto 5 - výukový program pro vektorovou 

grafiku 

Zoner Photostudio - výukový program pro rastrovou 

grafiku a úpravy obrázků 

Lego Mindstorms a Edubase - výukový SW (2012) 

Autodesk Inventor 2010 - CAD systém pro 3D 

modelování a kreslení 

Autodesk Mechanical Desktop 2010 - CAD systém pro 

2D modelování a kreslení 

ProgeCAD - CAD systém pro 2D modelování a kreslení 

(2013) 

Eric - výkový program pro obor logistika  

Corel Graphic Suite 8 - balík pro výuku vektorové 

grafiky 

Anglický a Německý překladový slovník Lingea - pro 

jazykáře 

WinFire Office - program pro výuku oboru požární 

prevence 

Route 66 - mapy a navigace 

MapFactor Navigator Evropa - mapy a navigace 
PC Control Zlatá - program pro podporu výuky v PC učebnách 

(2013) 

Autodata – výukový program pro diagnostiku vozidel  

(technická data vozidel)  

Vivid – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(vyhledávání závad) 

Esi tronic – výukový program pro diagnostiku vozidel 

(opravy) 

 

 



AGENDA ŠKOLY A OSTATNÍ SW PRO 

ZAMĚSTNANCE 
BAKALÁŘI - komplexní evidenční SW pro školy 

JUmp - účetnictví pro EKO úsek školy 

OKMzdy - program pro mzdovou účtárnu 

Portlink - komunikace s ČSSZ - elektronické posílání 

údajů - MZDOVÁ ÚČTARNA 

JASU PC výkaznictví - účetní program pro EKO úsek 

AbraG2 - program pro agendu odborové organizace 

školy 

VIS Strava - program pro školní jídelnu 

Zákony ČR Online - zákonné normy pro EKO úsek 

Legislativa školy - zákony týkající se školství - vedení 

školy 

Účetní poradce - pro EKO úsek 

Zákon 4.0 - pro EKO úsek 

SAFEQ - software pro inteligentní centralizovaný tisk, 

kopírování a skenování 

Symantec Ghost - program pro správu PC v čebnách 

(klonování disků, hromadná a centralizovaná obnova 

OS+programů) 

AuditPro - program pro elektronickou evidenci 

SWRuckus Wireless ZoneDirector - program pro 

administraci WiFi sítě školy (2013) 

Počet stížností podaných podle §16a 0 

a) z toho důvodných 0 

b) z toho částečně důvodných 0 

c) z toho nedůvodných 0 

Důvod podání stížnosti podaných 

podle §16a 
0 

Popis stížnosti podané podle §16a  0 

Vyřízení stížnosti 0 

Další informace vztahující se 

k uplatňování zákona 106/1999 Sb. 
0 

 

 

 

 

 

 



 

Závěrečné hodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena 
 

V roce 2013 se pedagogové naší školy podíleli na realizaci projektů z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze školám“, „Praxe hrou – fiktivní firma 

servisního typu provozovaná žáky SPŠD Plzeň“, ve které bylo zatím profinancováno více než 

dva miliony Kč. Krajský úřad Plzeňského kraje vyhodnotil tento projekt jako zajímavý a 

úspěšný, tedy hodný reprezentace našeho kraje v komunikační mediální kampani projektů 

v rámci OP VK. Posléze řídící orgán OP VK, tedy MŠMT vybralo náš projekt v rámci osy 

1.1. jako reprezentativní pro celou republiku. V programu „Umět a řídit svůj život“ vytvořilo 

mnoho pedagogů šablony, které se úspěšně využívají při zkvalitňování výuky. Realizace 

programu ROP s názvem „ Odbornost k profesnímu úspěchu“ byla velmi významným 

přínosem pro školu. Díky těmto aktivitám jsme pořídili kvalitní vybavení dílen pro praktickou 

výuku, které představuje skutečnou špičku v opravárenské činnosti. Celková výše finanční 

podpory z projektu činila 6 626 000 Kč. 

 

S velkým ohlasem byl ukončen dotační titul „Zelené školní zahrady“ s názvem „Ekologická 

zahrada na SPŠ dopravní – areál Křimice“. Slavnostního otevření se mimo jiné zúčastnil 

starosta ÚMO Křimice pan Otásek, který ve svém projevu ocenil ekologicky zaměřený 

projekt s tím, že bude přínosem i pro občany Křimic a žáky místní ZŠ. 

 

Rok 2013 byl opět ve znamení mnoha úspěchů našich žáků v odborných soutěžích. V soutěži 

„Zelená škola“, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj jsme obsadili druhé místo s finančním 

oceněním 3 500 Kč. Částka byla využita k úhradě odborné exkurze pro žáky školy. Nutno též 

ocenit postup do celostátního kola našich žákyň Terezy Homolkové a Anety Dortové 

v ekologicky zaměřené soutěži „Enersol 2013“ a též postup do celostátního kola 

„Středoškolské odborné činnosti“ žáků Slavína Laskova a Daniela Aubrechta. Velmi si 

ceníme čtvrtého vítězství našich žáků v celostátní soutěží „Logistik – junior.“ Za pochvalu 

určitě stojí i cena za nejzajímavější prototyp vozítka na elektrický pohon, kterou získali naši 

žáci v soutěži vyhlášené Západočeskou univerzitou „Postav si vozítko na elektrický pohon“. 

Malý krůček chyběl i žákovi Petru Mrhalovi k třetímu místu v celostátní soutěži „Autotronik 

– Junior“. Třetí místo ovšem získal v soutěži vyhlašované Plzeňským krajem „Řemeslo má 

zlaté dno“ žák prvního ročníku oboru Čalouník Jakub Praun za výrobek zámecké židle. 

 

Hospodářský výsledek školy v roce 2013 byl kladný a též výnosy z doplňkové činnosti byly 

velmi pozitivní. Bohužel nám byl po odvolání vyměřen Finančním úřadem pro Plzeňský kraj 

za porušení rozpočtové kázně platební výměr na odvod do státního rozpočtu ve výši 1 533 

579 Kč a 26 070 839 Kč do Národního fondu za chyby v zadávacím řízení při výběru 

dodavatele na zateplení budov v areálu Křimice v roce 2008. U vyšší částky se chyby dopustil 

právník smluvně zavázané agentury na vyhlášení a realizaci výběrového řízení, který 

v požadavcích na reference uvedl omylem dobu tří let místo zákonem stanovenou dobu pěti 

let. V současné době je podána žádost na Generální finanční ředitelství v Praze na prominutí 

či zmírnění sankce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

V závěru lze konstatovat, že škola v roce 2013 splnila úkoly a požadavky na ni kladené, pro 

které byla zřízena. Děkuji touto cestou zaměstnancům a žákům školy, kteří se podíleli svým 

odpovědným přístupem k plnění pracovních a studijních povinností na šíření dobrého jména 

naší školy na veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Svoboda 

ředitel školy 

 

 

 
 

 

Datum zpracování zprávy:             21. února 2014 

 

Datum projednání v Radě školy:      25. února 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 
 

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč): 
 

a) příjmy (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

dotace na přímé výdaje 75092  75092  

dotace na provozní výdaje   18976  18976  

dotace na projekty financované z EU  1415  1415  

příjmy z pronájmu majetku  1497  1497  

ostatní příjmy 9850  9850  

příjmy z doplňkové  činnosti  5944  5944  

příjmy z fondů 1143   1143  

 

b) výdaje (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

Investiční 9749  9749 

Neinvestiční 135083 5400 140483 

z toho:    

- přímé náklady 75092 2758 77850 

     na platy vč. UZ 33034 a UZ 33038 53953  1585 55538 

     ostatní osobní náklady 610  532 1142 

     zákonné odvody + FKSP 19091 630 19721 

     náklady na náhrady za nemoc 183 5 188 

     náklady na učeb.pomůcky a učebnice 23  23 

     přímé ONIV(cestovné, úraz.poj.zaměst.) 1232 6 1238 

 - provozní náklady 59991 2642 62633 

     energie vč. stočného 11467 1627 13094 

     opravy a údržba nemovitého majetku 1538 14 1552 

     odpisy majetku 4336 8 4344 

     ostatní náklady    41248 993 42241 

     náklady na projekty financované z EU 1402  1402 

 

c) hospodářský výsledek  dosažený za kalendářní rok 2013 (v Kč):  
 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

HV před zdaněním  -27,110.398,53 

 

629.333,30 

 

-26,481.065,23 

Daň   -84.750,00 -84.750,00 

HV po zdanění  -27,110.398,53 544.583,30 26,565.815,23 

 

 

 

 

 

 



 

d) návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 
Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0 0 0 

 

 

e) přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí   

   (stav k 31. 12. 2013 v tis. Kč): 
 Fond 

odměn 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FO 

Fond 

investiční 

Stav 

finančních 

prostředků na 

účtu FI 

Fond 

rezervní 

z ost.titulů  

Stav 

finančních 

prostředků 

na účtu FR 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

C.II. ř.1 

 
 C.II.  ř. 5    C.II. ř.4    

 381,16 381,16 16.923,84 16.269,31 2.093,15 2.093,15 
 

 

FKSP- č.účtu 412 
Nesplacený zůstatek 

půjček z FKSP 

Stav finančních 

prostředků na účtu 
ROZDÍL 

Výkaz „Rozvaha“ 

 C.II. ř. 2  
Výkaz „Rozvaha“ 

  B.II. ř. 10  
Výkaz „Rozvaha“ 

 B.III. ř.10+pokl.FKSP  
 

1 2 3 (sl.l – sl.2) – sl.3 

342,79 0 310,51 -32,28 

 

 

f) přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2013 (v  Kč): 

Celkem 

Z toho   

do lhůty 

splatnosti 

Z toho  

 po lhůtě 

splatnosti 

Z toho 

s 

upomínkou 

Z toho 

zažalované 
Z toho 

odsouzené 

Z toho 

nevymahatelné 

Výkaz 

„Rozvaha“ 

B.II. ř.1 

             

807.696,02 613.719,52 0   193.976,50 0 

 

 

g) plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013) 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet zaměstnanců 213.66 191,54 -22,12 

mzdové prostředky na platy vč.rozvoj.programů 53952939  53952939   0 

mzdové prostředky – OON bez projektů 610000  610000  0 

ostatní NIV celkem 20528957  20528957  0 

 

 

 

 

 

 

 



 

h) Zpráva o použití prostředků na DVPP  
 

Vzdělávání Počet pedagogických pracovníků. Kč  

Vedoucích pracovníků 2 1478 

v oblasti cizích jazyků 4 4220 

k prohloubení odbornosti 16 20164 

Celkem 22 25862  

 

 

ch) Dotace poskytnuté ze SR prostřednictvím zřizovatele 
 

 Poskytnuto Využito Vráceno 

UZ 33034 podzimní maturity 77571  75064  2507  

UZ 33038 exelence středních škol  3832 3832 0 

UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání   75013000 75013000 0 

Celkem 75094403 75091896 2507 

 

 

Zdůvodnění hospodářského výsledku - ztráty  za rok 2013 
 

Ztráta dosažená za rok 2013 ve výši 26.565.815,23 Kč byla ovlivněna                    

proúčtováním platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně                                

č. j.1099094/13/2300-04705-402662 ve výši 1.533.579  Kč a platebního výměru                     

č.  j. 1099095/13/2300-04705-402662 ve výši 26.070.839  Kč. Odvod za porušení rozpočtové 

kázně byl vyměřen za administrativní pochybení ve výběrovém řízení na dodavatele stavby   

na akci hrazenou z dotace SFŽP „Zateplení Křimice“ uskutečněnou v roce 2009/10.  

 

Oba platební výměry vydal Finanční úřad pro Plzeňský kraj a naše organizace se proti těmto 

platebním výměrů odvolala nejprve k místně příslušnému finančnímu úřadu,                    

posléze k Odvolacímu  finančnímu ředitelství,  které potvrdilo rozhodnutí Finančního úřadu             

pro Plzeňský kraj.  

 

Finanční úřad pro Plzeňský kraj vydal dne 14. 1. 2014 rozhodnutí                                             

č. j. 161265/14/2300-04705-402662 o posečkání úhrady  daně - odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 26.070.839  Kč splatnost nejdéle do 30. 6. 2014 a rozhodnutí           

č. j. 161098/14/2300-04705-402662 o posečkání úhrady daně - odvodů za porušení 

rozpočtové kázně  ve výši 1.533.579 Kč splatnost nejdéle do 30. 6. 2014.  

 

V případě  neexistence těchto platebních výměrů by organizace dosáhla za rok 2013 kladného 

hospodářského výsledku ve výši 1.040 tisíc Kč. 

 

Dne 15. 1. 2014 byla zaslána  na  Generální finanční ředitelství  prostřednictvím Finančního 

úřadu pro Plzeňský  kraj žádost o prominutí odvodu a penále  za porušení rozpočtové kázně. 

Vyjádření organizace dosud neobdržela. 

 


