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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

 

Název zařízení: 

Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219 
se sídlem: Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové 
 

Statutární orgán zařízení:  Martin Svátek, ředitel ŠJ 
IČO                                     : 49335499 
DIČ                                     : CZ49335499 
Telefon                              : 495511064, 602 500 052  
E-mail                                : info@jidelnahradecka.cz   
 

ÚVOD 
 
 

Školní jídelna je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který 
zřizovací listinou č. j.: 14690/SM/2009  vymezil hlavní účel a předmět činnosti, kterým je 
poskytování celodenního, školního stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve 
škole a ve školských zařízeních a vlastních zaměstnanců. 
 

V rámci volné kapacity může ŠJ provozovat doplňkovou činnost za účelem zisku, který bude 
následně použit pro posílení financování hlavní činnosti organizace. 
 
Struktura evidovaných strávníků v hlavní činnosti, kteří využívají nebo plánovali využívat 
školní stravování, byla obdobná jako v předcházejících letech. Byli to především žáci 
středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem, dále žáci soukromých a církevních škol.  
 

Struktura strávníků v doplňkové činnosti byla také bez zásadní změny. Kromě pravidelných 
strávníků zaměstnanců okolních škol a Univerzity Hradec Králové, jde většinou  
o zaměstnance soukromých firem a seniory. 
 
Stravování v měsících květen až srpen bylo pozastaveno z důvodů realizace investiční akce 
„Snížení energetické náročnosti budovy“. 
 
 

Evidence strávníků obsahuje celkem 2 556 aktivních strávníků (stav v měsíci říjen 2020) 
z toho 1 819 žáků 
    194 zaměstnanců škol a školských zařízení 
     34 vlastních zaměstnanců 
     509 osob doplňkové činnosti 
Rozdělení skutečných výkonů (vařených jídel) je přibližně  2/3 žáci a 1/3 ostatní strávníci. 
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Plánovaná nabídka byla: výběr ze 3 druhů obědů + 2 diety, večeře ze 2 druhů, rozšířená 
možnost odhlašování do 9 hodin na současný den, možnost dokoupení obědů na současný 
den i během výdeje obědů. 
Skutečná nabídka byla ovlivněna vládními opatřeními přijatými z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti se šířením koronaviru na území České republiky. 
Provoz jídelny byl po celou dobu vládních opatření zachován, ale flexibilně výrazně 
redukován.  
Hospodaření v hlavní činnosti ovlivnilo uzavření všech škol a v doplňkové činnosti 
uzavření provozoven stravovacích služeb pro veřejnost. 
 

Ceny jsme v roce 2020 změnili, a to od 1. 5. 2020. 
Snídaně = 17,- Kč, oběd menší porce = 23,- Kč, oběd 11-14 let = 28,- Kč, oběd 15 a více  
let = 29,- Kč, večeře 11-14 let = 25,- Kč, večeře 15 a více let = 26,- Kč. 
 
Oběd cizí strávníci = 69,- Kč 
snídaně cizí strávníci = 41,- Kč, večeře cizí strávníci = 60,- Kč 
 
  
Porovnání výkonů v HLAVNÍ ČINNOSTI  2019-2020 
 

	 2019	 2020	 Rozdíl	
Snídaně	 14 166 6 472 -7 694 
Obědy	menší	
porce	

23 299 9 913 -13 386 

Obědy	větší	porce	 213 995 94 377 - 119 618 
Večeře	 19 752 8 001 - 11 751  
   
   
Pro školní rok 2019/20 jsme předpokládali přírůstek strávníků vzhledem k demografické 
křivce. Skutečnost dle evidovaných strávníků, nebýt vládních opatření, by tomu odpovídal.  
 
 
 
Porovnání výkonů v DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI  2019 - 2020 
 
	 2019	 2020	 Rozdíl	
Snídaně	 2 183 92 - 2 091 
Obědy	menší	
porce	

- - - 

Obědy	větší	porce	 110 233 50 365 - 59 868 
Večeře	 2 074 170 - 1 904 
	   -  
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Porovnání CELKOVÝCH VÝKONŮ (hlavní i doplňková činnost) 2019-2020 je výsledkem 
předcházejících dvou porovnání: 
 
	 Rok	2019	 Rok	2020	 Rozdíl	
Snídaně	 16 349 6 564 - 9 785 
Obědy	menší	
porce	

23 299 9 913 - 13 386 

Obědy	větší	porce	 324 228 144 742 -179486 
Večeře	 21 826 8 171 -13 655 
    

 
S majetkem svěřeným zřizovatelem do užívání je zacházeno s pečlivostí v souladu se 
směrnicí č. 24 Rady Královéhradeckého kraje, evidence je zajištěna centrálním programem 
FAMA, který byl často postižen výpadky a jeho využívání je omezeno internetovým 
připojením v dané lokalitě. 
  
Energetickou náročnost budovy se změní v roce 2021 dokončením akce: „Snížení 
energetické náročnosti budovy“ obsahující zateplení pláště budovy, střechy, výměnu oken, 
dveří a úpravu vstupní haly a pokladen. 
 
 
 
 

1. VÝNOSY Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI  
     (tab. č. 1) 

HLAVNÍ ČINNOST 

Rozhodující část výnosů Školní jídelny tvoří tržby z prodeje služeb, konkrétně stravování 
žáků škol a školských zařízení a dále účtování věcné režie školám, jejichž zřizovatelem není 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, v našem případě se jedná o školy církevní  
(Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola, 
Střední škola Sion, Základní škola speciální a praktická Diakonie ČCE Vrchlabí). Těmto školám 
je fakturováno měsíčně dle těchto sazeb: snídaně 7,12 Kč, oběd 12,18 Kč, večeře 10,37 Kč, 
oběd vyvážený 9,74 Kč. 
 
Aktuálně máme uzavřené smlouvy o poskytování stravovaní s těmito školami: 

A, Školy – zřizovatel Královehradecký kraj 
Obchodní akademie, Pospíšilova 365 
Domov mládeže, Vocelova 1469/5 
Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova 324 
SŠ profesní přípravy, 17. listopadu 
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Speciální základní škola, Hradecká 1231 
SPŠ stavební, Pospíšilova 787 
SŠ Umělecko-průmyslová hudebních nástrojů a nábytku, 17. listopadu  
B, Soukromé školy 
 SŠ aplikované kybernetiky, Hradecká 1151 
C, Církevní školy 
Biskupské Gymnázium a ZŠ, Orlické nábřeží 1/356 
SŠ Sion, Na Kotli 1201 
ZŠ speciální Diakonie Vrchlabí 

 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Zřizovací listina, vydaná Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a současně i živnostenský 
list, nám umožňují provozovat v rámci volné kapacity doplňkovou činnost, která je tvořena 
výhradně poskytováním stravy. Zajišťujeme stravování zaměstnancům škol a školských 
zařízení, zaměstnancům firem v okolí Školní jídelny, studentům Univerzity Hradec Králové, 
Univerzita Karlova –farmaceutická fakulta a dalším zájemcům. Pro doplňkovou činnost je 
Školní jídelna v provozu i v době školních prázdnin, kromě období, kdy si naši zaměstnanci 
čerpají hromadně řádnou dovolenou. 
Doplňková činnost školní jídelny byla v souladu se zákonem v minulých letech vždy zisková. 
Finanční prostředky, které jsme díky ní získali, tvořily významnou složku mimorozpočtových 
příjmů. V roce 2020 nám nebylo umožněno plně doplňkovou činnost provozovat.  
 
Aktuálně máme uzavřené smlouvy o poskytování stravovaní s organizacemi: 
 
Univerzita Hradec Králové 
MŠ školka Sovička 
SUDOP Praha 
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v HK 
MŠ školka KITTIES Z.S 
MŠ školka SportÍci 

 V následující tabulce jsou uvedeny celkové výnosy zařízení a jejich porovnání s  rokem 
předchozím. Uvádíme výnosy jak hlavní, tak doplňkové činnosti včetně výnosů z dotací. 
 

 (údaje uvedeny v tis. Kč) 

	Celkové	výnosy	
	

	Rok	2019	 Rok	2020	

Hlavní	činnost	
	

18 726,14 15 945,89 

Doplňková	činnost	
	

6 752,48 3 211,72 
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V této tabulce jsou porovnány výnosy za stravování: 

Výnosy	z	prodeje			
služeb	
	

	Rok	2019	 Rok	2020	

Hlavní	činnost	
	

8 680,38 3 937,40 

Doplňková	činnost	
	

6 705,45 3 177,27 

 

Součástí výnosů jsou i dotace na hlavní činnost organizace, kterými jsou hrazeny věcné  
i osobní náklady, spojené se stravováním žáků a studentů. Věcné náklady jsou z převážné 
části financovány provozní dotací, kterou nám poskytuje náš zřizovatel, tedy Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje. Z dotace hradíme náklady na nákup potřebného materiálu, opravy, 
energie, různé druhy služeb, odpisy investičního majetku a také tu část DPH na vstupu, 
kterou nemůžeme uplatnit jako odečet na Finančním úřadu. 
Kromě tohoto zdroje je část věcných nákladů financována i tím, že školám, jejichž 
zřizovatelem je církev, účtujeme věcnou režii dle naší kalkulace a počtu obědů v příslušném 
období. 
Osobní náklady jsou předmětem dotace ze státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím 
zřizovatele.  Jejich čerpání je přísně zúčtovatelné a v účetnictví zvlášť sledované. 

                          
Následující tabulka vyjadřuje výši poskytnutých dotací ve srovnávaných letech: 

	 Dotace	celkem	
	

Z	toho:	
Mzdy,	odvody,	
FKSP	

Přímé	
	NIV	

Nepřímé	
NIV	-provoz	

2019	 9 988 742,00 
 

7 134 579,00 76 763,00 2 777 400,00 

2020	 11 652 146,85 
 

8 312 544,46 250 302,39 3 089 300,00 
 

Rozdíl	
dotací	

 
+1 663404,85 

 
+1 177 965,46 

 
+173 539,39 

 
+311 900,00 

 
 

Dalším zdrojem našich příjmů je fond odměn a rezervní fond, které tvoříme ze zisku a s jejich 
pomocí řešíme nedostatek finančních prostředků. Z fondu odměn nebylo v roce 2020 
čerpáno. 

 

Z fondu investic jsme uhradili částku Kč 212 586,31 na práce v přímé souvislosti s realizací 
akce: „Snížení energetické náročnosti budovy“ (úprava vstupní haly, vybavení šatny 
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strávníků, zabudovaný pult v nové pokladně, nátěry, instalace nerezové ochrany venkovních 
rohů budovy …) dále jsme z fondu investic byli nuceni hradit náklady na přijatá hygienická 
opatření v souvislosti se šířením koronaviru (zabudované plexisklo v obou výdejnách  
a v pokladně) za Kč 55 339,-.  
Dále jsme obdrželi dotaci z FRR na rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů 
(zabezpečení budovy, kamerový systém, centrální hodiny) v částce Kč 272 498,92. 
 
Ve výnosech na účtu 648 (čerpání fondů) je účtována částka Kč 291 463,00. 
 
Výnosy doplňkové činnosti činily Kč 3 211 725,78. Tuto částku tvoří především tržby za 
stravu (Kč  3 177 275,00) cizích strávníků, dále tržba za odprodej nevydané stravy 
zaměstnancům Školní jídelny, úhrada použitého oleje externím odběratelem, výnosy 
z prodeje materiálu (Kč 11 157,02) a tržby za prodané stravovací čipové karty a čipy 
(Kč 6 536,31).  

 

 
Omezující faktory dalšího rozvoje: 
 

1) Stále přetrvává špatná dostupnost dopravou MHD. Blízká zastávka Heyrovského je 
pouze jednosměrná. Strávník je nucen při cestě do jídelny vystoupit na zastávce MHD 
Zimní stadion a vzdálenost 500 m ujít pěšky, při čemž přechází dvě frekventované 
komunikace.  
Jídelna zajišťuje školní stravování také pro školy z Pospíšilovy ulice (Gymnázium Boženy 
Němcové, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola stavební). Poslední dobou se 
snižuje docházka na stravování z těchto škol.  Jeden z hlavních důvodů je neexistence zastávky 
Heyrovského na lince číslo 23 ve směru z centra.  Řešením by byla zastávka MHD na ulici 
Hradecká proti hlavnímu vchodu do Univerzity Hradec Králové, v minimálním časovém 
rozsahu od 11 do 14,30 hodin a jen v době školního vyučování tj. sedm spojů. Žádost na 
Magistrát města s podporou ředitelů výše uvedených škol a Univerzity HK byla odeslána, 
prozatím nebyla vyslyšena. Dále bude důležité prosadit zastávky do projektu rekonstrukce 
křižovatky Mileta.  
 

2) Zaplněné parkoviště jídelny.  
Parkoviště u jídelny bylo v devadesátých letech majetkově převedeno na Magistrát města, 
přestože bylo postaveno jako celek s jídelnou a domovy mládeže. Nyní je parkoviště plně 
obsazené v čase od 7 do 16 hodin. Provozuje ho společnost ISP bez poplatku. Další komplikací 
se stává rekonstrukce vedlejšího panelového domu soukromým subjektem na byty (80 bytů - 
vlastní parkovací plochu nemají). Navrhovaným řešením by bylo zpoplatnění parkoviště nad 
jednu hodinu vysokou částkou a do jedné hodiny zdarma, a dále neuznávat rezidenční 
parkovací karty.  Problém se dotýká také vedlejší Speciální základní školy, neboť školu 
navštěvuje větší množství tělesně postižených žáků a vyhrazená místa nepostačují. Součásti 
je také „Lapol“ - odlučovač tuků pro školní jídelnu nacházející se na parkovišti, ve vlastnictví 
Magistrátu města.  
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2. NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
                                                (tab. č. 2) 

Největší objem nákladů Školní jídelny tvoří náklady na potraviny, které jsou však v plné míře 
hrazeny strávníky a tvoří nejvýznamnější složku výnosů. 

V následující tabulce uvádíme porovnání celkových nákladů.  
 
Porovnání celkových nákladů      (údaje uvedeny v tis. Kč) 

        

Druhou největší položku nákladů tvoří finanční prostředky vynaložené na platy a odvody. 
Dále pak náklady na energie a odpisy dlouhodobého majetku, náklady na opravy a služby. 
Tyto náklady jsou hrazeny z dotací poskytnutých z  rozpočtu  Krajského  úřadu 
Královéhradeckého kraje, dále z podílu na věcné režii, kterou účtujeme dle počtu prodaných 
porcí jídel školám, jejichž zřizovatelem není Krajský úřad Královéhradeckého kraje , a dále   
z doplňkové  činnosti  (po klíčování výkonů, kdy se provede konečné rozúčtování těchto  
provozních nákladů). 
 
 
HLAVNÍ	ČINNOST	 Počet	porcí	 Koeficient	 Přepočtený	

koeficient	
snídaně	 6 472 0,5857 3 790,65 
obědy	malé	porce	 9 913 0,8 7 930,40 
obědy	velké	porce	 94 377 1,0 94 377 
večeře	 8 001 0,85238 6 819,89 
Celkem	 118 763   112 917,94 
 
                 
 
DOPLŇKOVÁ	
ČINNOST	

Počet	porcí	 Koeficient	 Přepočtený		
koeficient	

snídaně	 92 0,5857 53,88 
obědy	malé	porce	          0      0              0 
obědy	velké	porce	 50 365 1,0 50 365 
večeře	 170 0,85238 144,90 
Celkem	 50 627  50 563,78 
 

Náklady 2019 2020 rozdíl
Hlavní činnost 18 430,93 15 927,59 -2 503,34
Doplňková činnost 6 454,77 3 709,35 -2 745,42
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V předcházejících tabulkách jsou uvedeny údaje, na základě kterých byl proveden přepočet 
výkonů. Vzájemný poměr hlavní a doplňkové činnosti za rok 2020 činil 67,4 % a 32,60 %. 
Dle tohoto poměru byly rozklíčovány skutečné režijní náklady. 
 
Mírně stouply náklady na elektrickou energii, teplo, teplou vodu a plyn. Smlouvy na odběr  
el. energie a plynu jsou zadávány centralizovaně.  
Teplo a teplá voda jsou nám dodávány a.s. Tepelné hospodářství Hradec Králové.  
Vodné a stočné zajišťuje a.s. Královéhradecká provozní. 
V souvislosti s pandemií stouply značně náklady na OOPP. 
                       
Částka na odpisy v roce 2020 činila Kč 936 878,00, byla o Kč 3.798,00 vyšší než v roce 2019. 
 
Z fondu investic jsme uhradili: Kč 540 424,23. 
 
Nově jsme v roce 2020 žádné stroje nepořizovali z důvodu s realizací akce: „Snížení 
energetické náročnosti budovy“. 
 
Náklady na opravy činily celkem Kč 804 028,26. V uvedeném roce jsou náklady na opravy 
vyšší v souvislosti s realizací akce „Snížení energetické náročnosti budovy“ 
        
Nezanedbatelnou část nákladů tvoří také náklady na služby, které v roce 2020 činily  
Kč 535 839,60, což je nižší částka než v roce 2019.   
 
Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku na účtu 558 činily Kč 458 759,25,  
tj. o Kč 185 246,05 více než v minulém roce v souvislosti s přestavbou některých místností, 
kdy došlo ke zrušení místností archív, pokladna 1 a pokladna 2, s následným vybudováním 
nové centrální pokladny. Dále došlo ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace v kancelářích 
ředitele a účetní. V důsledku takto rozsáhlých stavebních změn, bylo nutno některé vybavení 
demontovat a hlavně u kusů vyrobených před rokem 1989 nebylo technicky možné  
a ekonomické znovu sestavovat.  Jednalo se také o poškozený nábytek ze zatékající vody 
vadnými okny, jiné díly byly vyrobené na míru již neexistujících místností a tak se použily 
k výrobě nového vybavení. 
 
 
Náklady doplňkové činnosti činily v roce 2020 Kč 3 709 358,00, z nichž podstatnou část 
tvořily náklady za potraviny (Kč 1 371 472,00) a osobní náklady včetně odvodů  
Kč 1 043 595,00. 
 
Všechny finanční transakce se provádějí v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění, na jehož základě předem vyhodnocujeme nutnost jakéhokoliv 
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výdaje a v následných kontrolách zkoumáme jeho oprávněnost a věcnou a formální 
správnost každého kroku. 
 
   

3. PŘEHLED VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A NÁVRH NA 
ROZDĚLENÍ DO FONDŮ PO za rok 2020  (tab. č. 3) 

 
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl vytvořen v částce Kč 18 304,77. 
 
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti byl ovlivněn usnesením vlády České republiky ze 
dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření, kdy byla od 14. března 2020 
zakázána hostinská činnost pro veřejnost.  
 
Hospodářský výsledek činil tedy ztrátu ve výši Kč 497 631,92. 
 
 
 Z následující tabulky je zřejmé meziroční porovnání hospodářského výsledku za roky 2019  
a 2020: 
	 Hlavní	činnost	 Doplňková	činnost	
Rok	2019	 295 216,59 297 713,13 
Rok	2020	   18 304,77 -497 631,92 
Rozdíl	 -276 911,82 -795 345,05 
 
     
Hospodářský výsledek ovlivnily dva faktory:  
 
1, Uzavření provozu v měsících květen až srpen z důvodů realizace investiční akce „Snížení 
energetické náročnosti budovy“. 
2, Vládní opatření z důvodu rozšíření koronaviru.  
 
Hospodaření v hlavní činnosti ovlivnilo uzavření všech škol.  Přesto se nám podařilo udržet 
vyrovnané hospodaření díky provoznímu příspěvku, státní dotaci, výkonům, nepřerušenému 
provozu a zajištění náhradního stravování za uzavřené školní jídelny při Gymnáziu J. K. Tyla  
a ZŠ Všestary.  
 
V doplňkové činnosti uzavření provozoven stravovacích služeb pro veřejnost a pozastavení 
realizací jednorázových akcí nebylo možné nahradit. Nemáme jako příspěvková organizace 
možnost čerpat náhrady v rámci vládních náhrad na rozdíl od soukromého sektoru.  Přitom 
povinnost stravovat zaměstnance škol dle uzavřených smluv nám zůstala a museli jsme ji 
realizovat i v době, kdy to nebylo ekonomicky přínosné. 
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4. ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA PROVOZ DLE JEDNOTLIVÝCH 
SOUČÁSTÍ      (tab. č. 4 ) 
 
Jedinou součástí v rámci hlavní činnosti našeho zařízení je školní stravování. Poskytnutý 
provozní příspěvek činil v roce 2020 částku Kč 3 089 300,00. Z toho částka na odpisy 
dlouhodobého majetku tvořila Kč 936 878,00, což je 30,33 % výdajů určených na provoz 
zařízení.  
Celkové finanční prostředky na provoz činily  Kč 4 026 178,00 (poskytnutá provoz. dotace   
Kč  3 089 300,-- a  věcná režie Kč 645 742,13). 
 
 

5. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ pro rok 2020 
                                (tab. č. 5 . 5a) 
 

Dotace, která byla Školní jídelně v roce 2020 poskytnuta z prostředků státního rozpočtu, byl 
základní příděl přímých NIV, tedy příspěvek na platy a OON, s nimi spojené odvody 
zdravotního a sociálního pojištění, tvorba FKSP a dále ostatní přímé NIV (ÚZ 33353). 
Tato dotace činila Kč 8 709 374,00. Dotace na mzdy činila Kč 6 008 193,00 a OON  
Kč 130 000,00 a nebyla plně vyčerpána o Kč 7,00.  Tabulky č. 5 a 5a vypovídají o tom, jak byly 
čerpány zbývající části dotace tj. částka Kč 2 571 181,00. Z ní vyplývá, že část nevyčerpané 
částky na odvody byla využita na pokrytí tvorby FKSP a zbývající část Kč 146 520,15 vrácena 
poskytovateli. 
Z přímých ONIV jsme hradily: zák. pojištění zaměstnanců: Kč 25 796,00, náhrady nemocí:  
Kč 73 130,00, pracovní oděvy a ochranné prac. pomůcky Kč 98 127,00, školení Kč 43 515,00 
cestovní náhrady, preventivné lékařské prohlídky. 
 
 

6. TVORBA A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU, FONDU ODMĚN 
A FKSP  (tab. č. 6) 
 
V souladu se zákonem a pravidly, která nám stanoví Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 
jsou ze zisku po zdanění tvořeny fondy – fond odměn a rezervní fond. Prostředky na nich 
uložené jsou velmi významným mimorozpočtovým zdrojem financí na nepředvídatelné 
skutečnosti, které mohou v průběhu roku nastat a dále na to, co z rozpočtu nelze zajistit. 
 
Rezervní fond 

Z rezervního fondu jsme v roce 2020 čerpali Kč 559 388,31 a to v přímé souvislosti s realizací 
akce: „Snížení energetické náročnosti budovy“.  
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Fond odměn 
V roce 2020 jsme nečerpali finanční prostředky z FO. 
  
Dalším fondem, který se tvoří dle vyhlášky MF č. 114/2002 Sb. v platném znění, je FKSP. 
Jeho tvorba vyplývá z rozpočtovaných prostředků na mzdy a z mezd vyplacených 
v doplňkové činnosti. Jeho výše je dána zákonem a činí 2 % z vyplacených mezd. Čerpání je 
předmětem plánu tvorby a čerpání FKSP, přičemž máme zpracovanou směrnici, dle které 
posuzujeme všechny výdaje. 
Rozpis tvorby a čerpání jednotlivých fondů je předmětem další části výroční zprávy. 
Finanční prostředky na tomto fondu jsou minimální, postačují nám pouze na příspěvek na 
stravování zaměstnanců Školní jídelny a v roce 2018 jsme začali poskytovat příspěvek na 
penzijní připojištění ve výši Kč 200,00 za měsíc. V roce 2019 jsme tento příspěvek navýšili na 
částku Kč 300,00. V roce 2020 se tato částka nezvýšila.  
 
 

7. FINANČNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 
           (tab. č. 7) 

  
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. v platném znění o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, vytváříme ze schváleného hospodářského výsledku fond odměn, rezervní fond 
a z rozpočtu na činnost organizace a z doplňkové činnosti (z vyplacených mezd) je tvořen 
fond kulturních a sociálních potřeb. Dále hospodaříme s fondem investic. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek  
Kč 466 177,74 a je plně kryt finančními prostředky. 
Fond odměn vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek Kč 978 000,00 a je plně kryt finančními 
prostředky. 
Fond investiční vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek Kč 490 077,76 a je plně kryt finančními 
prostředky.  
FKSP vykazuje zůstatek k 31. 12. 2020 Kč 214 717,55, viz tabulka: 
   
Veškeré příděly i čerpání fondu probíhají v souladu s platnými zákony, schváleným 
rozpočtem a zásadami jeho čerpání a je plně kryt finančními prostředky.  
 
     

8. FOND INVESTIC 
    (tab. č. 9) 
 
Z fondu investičního bylo pro rok 2020 plánováno čerpání:  
Z fondu investic jsme uhradili částku Kč 212 586,31 na práce v přímé souvislosti s realizací 
akce: „Snížení energetické náročnosti budovy“ (úprava vstupní haly, vybavení šatny 
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strávníků, zabudovaný pult v nové pokladně, nátěry, instalace nerezové ochrany venkovních 
rohů budovy …) dále jsme z fondu investic byli nuceni hradit náklady na přijatá hygienická 
opatření v souvislosti se šířením koronaviru (zabudované plexisklo v obou výdejnách  
a v pokladně) za Kč 55 339,-.  
Dále jsme obdrželi dotaci z FRR na rekonstrukci elektroinstalace a datových rozvodů 
(zabezpečení budovy, kamerový systém, centrální hodiny) v částce Kč 272 498,92. 
 
 

9. ZAMĚSTNANCI A PLATY 
    (tab. č. 10) 
 

Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti pro rok 2020 daný rozpočtem činil 22,93 
zaměstnanců, skutečnost však byla 22,63 
V doplňkové činnosti činil průměrný přepočtený stav zaměstnanců 3,14. 
Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců tedy činil 25,77. 
Průměrný fyzický stav zaměstnanců byl 30,84 osob. 
Rozdíl mezi fyzickým a přepočteným stavem zaměstnanců je způsoben tím, že 
zaměstnáváme na některé práce, které nemají charakter celodenní, například mytí nádobí po 
obědě, při večeři a při úklidu mezi výdejem oběda a večeře, pracovníky se zkráceným 
úvazkem. 
Celkové platy zaměstnanců v roce 2020 činily Kč 6 743 410,00, z toho v hlavní činnosti bylo 
vyplaceno z rozpočtu Kč 6 008 193,00 a v doplňkové činnosti činily mzdové náklady  
Kč 701 963,00. 
Dále vyplacené ostatní platby za provedenou práci celkem Kč 152 343,00 z toho  
Kč 129 993,00 v hlavní činnosti a Kč 22 350,00 v doplňkové činnosti. 
Náhrada za nemoc činila celkem Kč 73 130,00 v hlavní činnost a Kč 14 027,00 v doplňkové 
činnosti. 
 
Předepsané kvalifikační předpoklady, tedy u prací nekvalifikovaných je jen základní vzdělání  
a u kuchařských prací vyučení, předurčuje i platovou úroveň našeho zařízení. Značnou část 
zaměstnanců tvoří lidé bez kvalifikace, která je předepsaná pouze u kuchařů, účetní, 
samostatného skladníka, pokladní a údržbáře. Na práce typu mytí nádobí, pomocné práce 
v kuchyni, jako je např. čištění zeleniny, přípravné práce, úklidové práce apod. žádná 
předepsaná kvalifikace není a z toho důvodu jsou zaměstnanci zařazováni již od 1. třídy. 
 
 

10. STAV POHLEDÁVEK A ZAVAZKŮ 
       (tab. č. 11) 
 

Stav pohledávek k 31. 12. 2020 činí Kč 123 864,95 (splatnost  faktur byla 12.1.2021, všechny 
faktury byly do 12.2.2021 uhrazeny) 
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Stav závazků k 31. 12. 2020 činí Kč 3 989 566,27, všechny položky byly uhrazeny v době 
splatnosti. 
 
V průběhu roku dochází ojediněle u některých zákazníků ke zpoždění platby pohledávky, tyto 
bývají do konce následujícího měsíce vyrovnány. 
S našimi klienty máme uzavřeny smlouvy, ve kterých jsou uvedeny i splatnosti pohledávek  
a následné sankce za nesplnění. 
 
Stejně tak naše závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny bez zbytečného prodlení a důsledně 
dbáme na dodržování splatnosti. 
 
Kromě závazků dodavatelsko-odběratelských máme v evidenci krátkodobé závazky  
a pohledávky charakteru přijatých záloh na stravování, jejichž zůstatek po odečtu odvedené 
DPH činí k 31. 12. 2020 Kč 3 638 702,38. Tyto prostředky sledujeme na účtu 324.0010   
 
Dále pohledávky v podobě záloh, poskytnutých dodavatelům tepelné energie a plynu  
a jejichž zůstatek činí k 31. 12. 2020  Kč 870 856,66. 
Pohledávkami a závazky krátkodobého charakteru je rovněž vyčíslená pohledávka 
za finančním úřadem, jelikož jsme plátci DPH. 
Stejně jako k závazkům z obchodních vztahů přistupujeme i k závazkům k  ostatním 
institucím, tedy k Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám a nemáme u nich k 31. 12. 2020 žádné nesplacené závazky po termínu 
splatnosti. 
 
    

11. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 
         (tab. č. 12) 

 
12. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O KONTROLÁCH PROVEDENÝCH 

 ORGANIZACI v roce 2020 
 (tab. č.13) 
        Kontroly provedené v roce 2021 byly, až jednu výjimku, bez závad viz tabulka. 
 

13. AUTOPROVOZ 
 Netýká se Školní jídelny, nemáme žádné vozidlo. 
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