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1 Všeobecná část 

1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 

Název: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Adresa: Havlíčkova 426

IČ: 482 83 142

DIČ: CZ48283142

IZO: 102 145 571

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600 010 040

Zřizovatel: Liberecký kraj

Ředitel školy: Ing. Petr Veselý

Druh školy: střední odborná škola

Datum zařazení: 1952

Kapacita žáků:   560 žáků

Kontakty: tel.: 487 833 123, 487 833 111

fax: 487 833 101

email:sps@sps-cl.cz

web: www.sps-cl.cz

1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a 

doplňkové činnosti

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace, je střední odborná škola s 

právní subjektivitou. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 

461 80 Liberec.

Zřizovací listinou je vymezen hlavní účel a předmět činnosti, statutární orgán organizace, majetek 

Libereckého kraje spravovaný příspěvkovou organizací, finanční hospodaření a doplňková činnost. 

Úkolem školy je poskytovat střední technické vzdělání se zaměřením na strojírenství, připravovat 

absolventy pro výkon technických, a to zejména strojírenských a IT funkcí ve firmách i ke studiu na vysokých 

školách převážně technického zaměření. Činnost organizace je vymezena § 16 zákona č. 29/1984 Sb., O 

soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími 
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předpisy. V okrese Česká Lípa jde o jedinou střední technickou odbornou školu tohoto typu, v Libereckém 

kraji je jednou ze tří škol srovnatelného zaměření.

Na základě rozhodnutí zřizovatele byl ke škole s účinností od 1. 1. 2010 přidružen domov mládeže, který do 

této doby fungoval jako samostatná organizace Domov mládeže, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková 

organizace. Z tohoto důvodu došlo ke změně, resp. Rozšíření zřizovací listiny a účel o předmět činnosti 

domova mládeže a školní jídelny.

Studijní obory (čtyřleté denní s maturitou):

a) Dobíhající (původní) obory

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

b) Nové obory (na základě ŠVP, resp. RVP)

23-41-M/01 Strojírenství

78-42-M/01 Technické lyceum

18-10-M/01 Informační technologie

1.3 Údaje o žácích zařízení k 1. 9. 2012

Základní údaje o třídách a žácích školy

škola počet tříd počet žáků
počet žáků

na třídu

SPŠ 13 317 24,4

Jednotlivé studijní obory a počet žáků

Obor počet tříd počet žáků celkem z toho dívek

Dobíhající obory

Ekonomika a podnikání 1 27 8

Nové obory

Technické lyceum 4 80 18

Strojírenství 5 127 2

Informační technologie 3 83 6

Celkem 13 317 34

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012

Obor počet přijatých z toho dívek

Technické lyceum 16 6

Strojírenství 21 0

Informační technologie 27 3

Celkem 64 9
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Přijímací řízení do 1. ročníků proběhlo ve 3 kolech. Na základě výsledků byly ve školním roce 2012/2013

otevřeny třídy:

 1 třída oboru Technické lyceum

 1 třída oboru Strojírenství

 1 třída oboru Informační technologie

1.4 Údaje o pracovnících organizace

Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru

OPZ
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let

55 let až 
důchodový 

věk

Důchodový 
věk

Celkem / 
žen

celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen

OPZ úplná 3/1 12/8 11/6 4/1 2/0 32/16

OZ 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0

PZ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Žádná 2/1 0/0 2/1 0/0 0/0 4/2

Nově přijatí (0/0) (1/1) (0/0) (0/0) (0/0) (1/1)

Celkem 6/2 13/9 13/7 4/1 2/0 38/19

Nepedagogičtí pracovníci: 12.

2 Hospodářská část

2.1 Hlavní činnost organizace 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2012 skončil ztrátou 277.899,42 Kč, v doplňkové činnosti 

ziskem 295.391,01 Kč. Celkem výsledek hospodaření za rok 2012 je zisk 17.491,59 Kč.

Konečný rozpočet na provozní NIV byl 4.722.621,- Kč (z toho odpisy movitého majetku 225.251,- Kč, odpisy 

nemovitého majetku 303.880,- Kč.

Náklady na energie za rok 2012 činí celkově 3.351.665,- Kč (z toho škola 2.219.959,- Kč a domov mládeže 

1.131.706,- Kč).

Investice – FRM (Fond reprodukce) úč. 416:

Na investiční činnost v roce 2012 nebyla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace.

Počáteční stav Fondu reprodukce majetku (FRM) úč. 416 k 1. 1. 2012 byl ve výši 1.649.219,21 Kč. Tvorba 

FRM byla zajištěna převodem odpisů v celkové výši 529.131,- Kč majetek zřizovatele a z majetku vlastního 

4.156,- Kč. Částka poskytnuta na odpisy nemovitého majetku ve výši 225.251,- Kč byla v rámci odvodu 

odpisů vrácena zpět na investiční účet Krajskému úřadu Libereckého kraje. Zůstatek na FRM úč. 416 

k 31. 12. 2012 je 2.037.410,11 Kč.
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Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost

Dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele na neinvestiční činnost v roce 2012.

Původní rozpočet na přímé neinvestiční výdaje byl k 6. 3. 2012 schválen ve výši 17.073.790,- Kč (z toho platy 

12.560.578,- Kč), poslední úpravou došlo ke snížení na částku 17.033.905,- Kč (z toho platy 12.331.712,- Kč).

U nepřímých výdajů na provoz školy byla původní výše 4.847.370,-Kč (z toho odpisy 653.880,- Kč). Poslední 

upravený rozpočet na provoz je na částku 4.722.621,-Kč (z toho odpisy 529.501,- Kč). Příspěvek na odpisy 

nemovitého majetku ve výši 303.880,- Kč byl na základě pokynu vydaného Ekonomickým odborem KÚ LK 

odveden zpět do Investičního fondu Libereckého kraje v rámci odvodu odpisů.

Finanční prostředky určené na zabezpečení neinvestiční činnosti tak dosáhly výše 21.756.526,- Kč a byly 

v plném rozsahu vyčerpány v hlavní činnosti. Byla dodržena rozpočtová skladba, tj. nedošlo k překročení 

závazných limitů u mzdových prostředků včetně odpovídajících částek pojistného a přídělu FKSP.

Dotace na hlavní činnost Kč

1) Přímé náklady na vzdělání:

Platy

OPPP

Pojistné

FKSP

ONIV přímé

2) Ostatní dotace (MŠMT, KÚLK)

Projekt ESF z OPVK – CAD CAM CNC

Projekt ESF z OPVK – Absolvent

Projekt ESF z OPVK – Základky

Projekt ESF z OPVK - Šablony

33 160 Integrace romské komunity 

33 034 Podpora organizace a ukončování 

vzdělávání mat. zkoušky v podzimním termínu

17.033.905,00

12.331.712,00

208.803,00

4.228.480,00

124.438,00

140.472,00

3.083.355,60

2.143.975,64

318.201,20

235.331,00

266.192,76

- 4.500,00

115.155,00

Dotace na provoz od zřizovatele

Z toho: odpisy

4.722.621,00

529.131,00

Celkem 24.839.881,60

Další zdroje v hlavní činnosti na zajištění provozu školy byly získány ve výši 298.538,- Kč. Celkové zdroje na 

financování neinvestičních výdajů v hlavní činnosti tak dosáhly výše 25.138.219,60 Kč.

Ostatní výnosy 298.538,- Kč

Úroky z běžného účtu 15.334,- Kč

Kopírování 15.745,- Kč

Půjčovné učebnice 5.760,- Kč

Duplikáty vysvědčení 640,- Kč

Ostatní výnosy od žáků 36.259,- Kč

Vyúčtování záloh od žáků – LVVZ 183.400,- Kč

Vyúčtování záloh od žáků – adaptační kurz 41.400,- Kč
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Výdaje na hlavní činnost organizace

V roce 2012 si provoz školy vyžádal celkové neinvestiční výdaje v hlavní činnosti ve výši 27.382.351,57 Kč 

v tomto členění:

Přehled čerpání nákladů v hlavní činnosti v Kč 

Přehled čerpání výdajů v hlavní činnosti Kč

Osobní výdaje:

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady (včetně FKSP)

Ostatní sociální náklady

18.919.209,99

14.010.704,00

4.638.374,00

213.126,80

57.005,19

Spotřebované nákupy

Služby

Odpisy

Ostatní náklady

Drobný dlouhodobý majetek

Daně

4.843.168,32

2.153.861,45

683.947,00

96.779,08

576.945,60

108.440,13

Celkem 27.382.351,57

Z ONIV v celkové částce 149.817,- Kč byly výdaje na DVPP a cestovné s tím spojené ve výši 22.728,- Kč, 

zákonné úrazové pojištění za zaměstnance 54.771,- Kč. Výdaje vynaložené na učebnice, učební pomůcky a 

školní potřeby z ONIV byly ve výši 4.058,- Kč.

Účelové dotace na přímé výdaje byly poskytnuty z MŠMT prostřednictvím KÚLK v celkové výši 115.155,- Kč. 

Jedná se o tyto účelové dotace:

 UZ 33 160 Integrace romské komunity ve výši – 4.500,- Kč (nevyčerpáno)

 UZ 33 034 Podpora organizace a ukončování vzdělávání maturitní zkoušky v podzimním termínu ve 

výši 115.155,- Kč

Účelové dotace na nepřímé výdaje od jiných poskytovatelů byly v celkové výši 10.000,- Kč. Jedná se o tyto 

dotace a granty:

 Účelová neinvestiční dotace na program „Vybavení pro výuku TV a sportovní aktivity“ ve výši 

10.000,- Kč

Příspěvek na provoz na nepřímé neinvestiční náklady poskytnutý zřizovatelem byl vyčerpán v celkové výši 

4.722.621,- Kč (z toho odpisy 529.501,- Kč).

Největší nákladové položky provozu v hlavní činnosti tvořily:

 energie celkem 3.351.665,- Kč (z toho plyn 2.121.437,- Kč, elektrická energie 866.185,- Kč, voda 

364.043,- Kč)

 služby cekem 2.153.561,45 Kč 

 opravy a udržování celkem 200.968,- Kč
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2.2 Doplňková činnost organizace

V roce 2012 byla v souladu se zřizovací listinou realizována doplňková činnost, která velmi významně 

posílila rozvoj hlavní činnosti. Jednalo se o příjmy z pronájmu nebytových prostor, pořádání odborných 

kurzů, ubytování v rámci sportovních a kulturních akcí a hostinská činnost. Bez doplňkové činnosti by se 

nepodařilo zajistit chod školy, neboť poskytnutá provozní dotace není dostačující na pokrytí všech nákladů. 

Škola má vystavené živnostenské listy na tyto činnosti:

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

• Ubytovací služby

• Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

• Pronájem bytových a nebytových prostor

• Hostinská činnost

Výnosy z doplňkové činnosti dosáhly výše 2.553.806,32 Kč, náklady 2.258.415,31 Kč, zisk z doplňkové 

činnosti je 295.391,01 Kč.

Celkové náklady z hlavní i doplňkové činnosti za rok 2012 dosáhly 29.640.766,88 Kč a celkové výnosy 

29.658.258,47 Kč. Výsledkem hospodaření byl zisk ve výši 17.491,59 Kč.

2.3 Výsledky inventarizace za rok 2012

K 31. 12. 2012 byla provedena inventarizace majetku, pokladní hotovosti, cenin a zásob. Nebyly zjištěny 

inventarizační rozdíly, stav skutečný souhlasil se stavem účetním. Hodnoty uvedené v protokolech dílčích 

inventarizačních komisí navazují na hlavní inventarizační zápis a na hodnoty účtů vedených v účetnictví 

organizace. V porovnání skutečného stavu majetku se stavem dle zřizovací listiny došlo ke snížení hodnoty u 

některých položek z důvodu vyřazení nepoužitelného nebo opotřebovaného majetku.

Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2012 dosáhla výše 92.492.258,21 Kč (z toho 

nemovitý majetek 59.514.925,15 Kč), hodnota pokladní hotovosti 65.533,- Kč a cenin 1.020,- Kč.

2.4 Plnění nápravných opatření 

Při projednávání Zpráv o činnosti za rok 2011 nebyla Radou Libereckého kraje škole uložena žádná 

nápravná opatření. 

V kalendářním roce byly provedeny následující kontroly:

 Česká školní inspekce – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání; 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle učebních dokumentů; naplnění školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy

 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Liberci – hospodaření s veřejnými prostředky, 

dohoda o vytvoření chráněných pracovních míst
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 Okresní zpráva sociálního zabezpečení Česká Lípa – plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a 

plnění povinností zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

U žádné z kontrol nebyla uložena následná opatření.

2.5 Přílohy

• Tab. č. 1 – Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2012

• Tab. č. 2 – Finanční vypořádání ostatních vztahů

• Tab. č. 3 – Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2012

• Tab. č. 4 – Peněžní fondy příspěvkové organizace

• Tab. č. 5 – Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním 

fondům

• Tab. č. 6 – Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2012

• Tab. č. 7 – Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012

• Tab. č. 8 – Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy 

příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2012

• Tab. č. 9 – Plán investic organizace na rok 2012 – skutečnost

• Tab. č. 10 – Přehled obdržených darů za rok 2012

2.6 Doklady – Příloha účetní závěrky

• Výkaz zisku a ztráty

• Rozvaha

• Příloha

• Komentář k účetní závěrce

• Test rovnosti aktiv a pasiv

• Transféry

• Výkaz P1-04 za rok 2012

2.7 Doklady – o výsledcích kontrol

 Česká školní inspekce – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání; 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle učebních dokumentů; naplnění školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy

 Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Liberci – hospodaření s veřejnými prostředky, 

dohoda o vytvoření chráněných pracovních míst

 Okresní zpráva sociálního zabezpečení Česká Lípa – plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti
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 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a 

plnění povinností zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých










































































































