
       

MZ ČR - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 

Varech (dále jen KHS) 

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2016 

1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2016 
 

Tabulka č. 1.: Celkové výsledky hospodaření (v Kč) 

  
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

konečný 
rozpočet 

skutečnost 

% plnění 
ke koneč

nému 
rozpočtu 

Objem výdajů na investice 0 280 868 1 190 788  1 190 788  100,00 

  
    

  

Objem neinvestičních  výdajů 38 269 419 39 196 102 40 595 096 36 913 546  90,93 

z toho položka 5011 2 679 135 2 101 461 2 184 723 2 078 016 95,12 

           položka 5013 21 845 526 22 627 572 23 210 515 21 650 633 93,28 

          pojistné  8 408 460 8 477 946 8 772 580 8 067 744 91,97 

          FKSP 367 871 372 287 378 968 356 951 94,19 

          náhrady mezd za nemoc 110 000 110 000 110 000 67 988 61,81 

  
     

Objem příjmů celkem 250 000 250 000 250 000 694 598 277,84 

z toho položka 2132 103 000 103 000 103 000 180 248 175,00 

           položka 4132 0 0 0 0 0,00 

      

 
Rozhodující údaje o výši a čerpání rozpočtu KHS uvádí tabulka č.1. 
 

1a.   Závažné skutečnosti charakterizující tvorbu finančních prostředků v roce 2016 

 
V oblasti mzdových prostředků došlo v září k přesunu prostředků mezi položkami 5011 a 
5013 na základě změny systemizace na rok 2016. O změnu bylo zažádáno vzhledem ke 
skutečným potřebám finančních prostředků na jednotlivých položkách platů. Dále byl 
rozpočet navýšen o 5% na položkách platů, pojistného a FKSP v měsíci říjnu v souvislosti se 
zněním vyhlášky 327/2016 Sb., která navýšila hodnoty tarifních platů. KHS do mzdových 
prostředků zapojila také nároky z nespotřebovaných výdajů . Vývoj stavu rozpočtových 
prostředků s konkrétními částkami ukazuje tabulka č. 2. 
 

        Tabulka č. 2: Vývoj rozpočtu neinvestičních výdajů na platy, pojistné a ostatní platby: 

  

A-hl 
č. 

5011 5013 5021 5031 5032 Suma 

SR   2 679 135 21 845 526 206 104 6 182 691 2 225 769 33 139 225 

ROP  816 -600 000 600 000 0 0 0 0 

ROP  1 061 22 326 182 046 0 51 093 18 393 273 858 

UR   2 101 461 22 627 572 206 104 6 233 784 2 244 162 33 413 083 

NAR   83 262 582 943 0 216 641 77 993 960 839 

KR   2 184 723 23 210 515 206 104 6 450 425 2 322 155 34 373 922 

 
V oblasti čerpání ostatních neinvestičních výdajů mělo nejvýznamnější vliv navýšení 
provozních prostředků o  625 759 Kč z prostředků MZ na obnovu materiálně-technické 



základny KHS. KHS zapojila do rozpočtu mimorozpočtové zdroje – pojistná plnění a nároky 
z nespotřebovaných výdajů. Dále byl navýšen rozpočet FKSP v souvislosti s navýšením 
rozpočtu platů (zvýšení tarifních platů) a o částku odpovídající výši tvorbě FKSP za náhrady 
platů. Rozpočet byl navýšen také o 24 000 Kč na dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2016 
na tři rezidenční místa (na paragrafu 359200). Ostatní změny výše rozpočtu na jednotlivých 
položkách probíhaly formou přesunů prostředků v závislosti na potřebách KHS v oblasti 
provozních výdajů.    
 
KHS měla v rozpočtu investičních prostředků k 1.1.2016 nulový zůstatek. V nárocích 
z nespotřebovaných výdajů byly investiční prostředky převedené z roku 2015 na úhradu 
investiční akce KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce výtahu, ID č. 235V013001215 ve 
výši 909 920 Kč. V průběhu roku obdržela KHS investiční prostředky na akci KHS 
Karlovarského kraje – osobní automobil – nákup, ID č. 235V013001308 ve výši 300 000 Kč. 
Prostředky byly sníženy pro provedeném výběrovém řízení na konečnou částku 280 868 Kč. 
 
Přehled vývoje rozpočtu ostatních neinvestičních prostředků a investičních prostředků 
ukazuje tabulka č. 3. 
 
          Tabulka č. 3: Vývoj rozpočtu ostatních neinvestičních výdajů a investičních výdajů: 

  

A-hl 
č. 

předmět 

51xx 

6xxx 

celkem 
z toho 
FKSP 

Schválený 
rozpočet     5 130 194,00 367 871,00 0,00 

ROP §359200 631 dotace rezidenti 12 000,00 0,00   

ROP  667 obnova MTZ KHS 625 759,00     

ROP  1 001 investice - vozidlo     300 000,00 

ROP §359200 1 058 dotace rezidenti 12 000,00 0,00   

ROP 1 061 FKSP s navýšením platů 3 066,00 3 066,00   

ROP 1 328 
přesun do FKSP  
(záv.uk.) 0,00 1 350,00   

ROP 1 339 
investice-snížení 
rozpočtu     -19 132,00 

součet ROP     652 825,00 4 416,00 280 868,00 

Upravený 
rozpočet     5 783 019,00 372 287,00 280 868,00 

MRZ   pojistná plnění 298 377,00     

NAR (kromě platů)   celkem 139 778,00 6 681,00 909 920,44 

součet MRZ a NAR     438 155,00 6 681,00 909 920,44 

Konečný rozpočet     6 221 174,00 378 968,00 1 190 788,44 

 

1b.   Hodnocení plnění rozpočtu po změnách 
 

V oblasti platů, pojistného a ostatních plateb došlo v červenci k vyčerpání celé částky 
960 839 Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. V říjnu byly platy navýšeny dle 
novelizované vyhlášky č. 304/2014 Sb.. Celkové čerpání rozpočtu bylo ovlivněno 
probíhajícími výběrovými řízeními, ze kterých vyplynulo v průběhu roku několikeré 
neobsazení služebních míst, stejně tak bylo čerpání ovlivněno dlouhodobými 
onemocněními čtyř zaměstnanců. V ročním průměru má KHS neobsazena dvě 
služební místa, reálně bylo neobsazeno místo ředitele odboru HDM 3 měsíce, místo 



vedoucího oddělení HDM v Karlových Varech  4 měsíce, jedno referentské místo na 
oddělení  HDM 12 měsíců, referentské místo na oddělení HP 4 měsíce, referentské 
místo na oddělení HV a PBU 6 měsíců. Jedna zaměstnankyně odešla do důchodu, tři 
na mateřskou dovolenou. Jedna zaměstnankyně po ukončení mateřské dovolené 
pokračovala ve výkonu služby na jiném služebním úřadě. KHS shání zaměstnance na 
služební místa poměrně složitě, protože v Karlovarském kraji není jediná vysoká škola, 
která by připravovala absolventy na obory služby potřebné pro výkon odborných 
činností na KHS. 
 
Na položce 5013 zůstalo nevyčerpáno 1 559 882 Kč a na položce 5011 částka 
106 707 Kč. K tomu byly ušetřeny odpovídající prostředky na položkách pojistného. 
Část nespotřebovaných rozpočtových prostředků zůstala díky úspoře dané vyplacením 
nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016. Ušetřené prostředky jako součást 
nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017 využije jako rezervu na úhradu všech 
složek platu dle příslušných předpisů. KHS si je vědoma, že při plném naplnění 
struktury služebních a pracovních míst by na případnou výplatu řádných a 
mimořádných odměn, odměn vyplácených při pracovních a služebních výročích a 
výplatě odměn ředitelce KHS nevyzbyly téměř žádné prostředky. Finanční prostředky 
tedy šetří a převádí do dalšího roku, kdy již předpokládá plné obsazení všech 
služebních míst. Finanční prostředky nebyly vyčerpány ani na   seskupení položek 502, 
kde KHS vyplácí odborníky na problematiku TBC a pohlavních  nákaz ,  
 
Ostatní neinvestiční výdaje KHS byly čerpány rovnoměrně a byly použity výhradně na 
činnosti, pro které je KHS zřízena. KHS hradila provozní potřeby první pololetí plynule. 
V září postihla KHS dvakrát za sebou havárie vody z prasklé vodovodní hadičky. Bylo 
vytopeno cca 30 místností včetně schodišť a chodeb ve třech podlažích, poškozeny 
malby a zničeny podlahové krytiny. V následujících měsících KHS vynaložila 
335 714,10 Kč Kč na opravu vzniklých škod. V několika místnosti musely být obnoveny 
jednotlivé kusy nábytku. KHS řešila záležitost jako pojistnou událost a před 
koncem účetního období získala podstatnou část výdajů (79%) zpět formou pojistného 
plnění. 
 

Další opravy, údržba a revize byly prováděny v nezbytném rozsahu a za účelem  
zachování provozuschopnosti a bezpečnosti vozidel a ostatního majetku.  
 
KHS neobnovovala IT techniku vzhledem k plánu investičních akcí  na roky 2017 až 
2022, kam byla obnova IT techniky zakomponována. Jedná se především o nákup 
serverů, které na KHS dosluhují, jsou často poruchové. KHS počítačovou techniku 
pouze opravovala – např. zařízení na  zálohování dat. Bylo nakoupeno 6 ks 
kancelářských židlí náradou za rozlámané a poškozené. Pro účely státního dozoru byl 
pořízen jeden fotoaparát. Pozitivně je třeba zhodnotit přínos centralizovaného nákupu 
energií, který přinesl úspory ve výdajích na jejich nákup. 
 
Celkem nebylo vyčerpáno 1 185 470,87 Kč na §356200. Došlo k úspoře především u 
prostředků na nákup drobného hmotného majetku a na položce oprav a údržby, a to 
z důvodu, že výdaje na odstranění situace po havárii byly KHS nahrazeny pojistným 
plněním. KHS chtěla původně využít prostředky získané z MZ na obnovu materiálně 
technické základny KHS na vymalování všech kanceláří a v některých místnostech na 
výměnu koberců a dále na nákup IT techniky. Prostředky byly ušetřeny. Další 
významná úspora je za nákup plynu (109 tis. Kč), za nákup elektřiny (66 tis. Kč), za 
nákup služeb (63 tis. Kč) a za opravy a udržování (271 tis. Kč).  
 

1c.   Hodnocení plnění rozpočtu investičních prostředků: 
KHS v roce 2016 realizovala dvě investiční akce. 



KHS realizovala v prodlouženém termínu do 31. 3. 16 investiční akci č. 
235V013001215 „KHS Karlovarského kraje – rekonstrukce výtahu“ zahájenou v roce 
2015. V rámci této akce byl zrekonstruován jeden ze dvou osobních výtahů v hlavní 
budové v centru v Karlových Varech. Celková investovaná částka činila 909 920 Kč a 
byla vyplacena v plné výši z nároků z nespotřebovaných výdajů, z položky 6122. Akce 
je již uzavřena, proběhlo závěrečné vyhodnocení. 
 
Druhou realizovanou akcí byla akce ID 235V013001308 „KHS Karlovarského kraje – 
osobní automobil - nákup“. Rozpočet akce byl celkově stanoven na 300.000 Kč , po 
realizaci výběrového řízení prostřednictvím e-tržiště Tendermarket byla hodnota akce 
snížena na částku 280 868 Kč. Automobil byl dodán a uhrazen v celé výši. 
 
KHS dále eviduje v nárocích z nespotřebovaných výdajů 0,44 Kč na akci ID č. 
235V0130R995 „Podpora rozvoje KHS Karlovarského kraje“. Akce sloužila pouze pro 
převod finančních prostředků, jinak nebyla definována ani administrována. Na osud 
této haléřové částky jsme se dotazovali na odboru investičního rozvoje, ale o případné 
dispozici s ní jsme nebyli informováni. Zůstane nadále součástí nároků 
z nespotřebovaných výdajů i v roce 2017. 
 

1d.   Nespotřebované rozpočtové prostředky v oblasti dotační 
KHS nespotřebovala 6 050 Kč z dotace na tři rezidenční místa. Čerpání dotačních 
prostředků je pozastaveno u jedné zaměstnankyně z důvodu nástupu na mateřskou 
dovolenou. Dotace (na roky 2015 až 2017) byla KHS snížena o částku 4 600 Kč. 
Původně bylo v Rozhodnutí o snížení dotace požadováno vrácení finančních 
prostředků na depozitní účet MZ, následně po dohodě s finančním odborem a Istitutem 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha,  byla částka ponechána do nároků 
z nespotřebovaných výdajů s tím, že bude ponížena v roce následujícím. Ke snížení 
rozpočtu nebylo přistoupeno. Úsporu ve výši 6 050 Kč tvoří cena jednoho 
nerealizovaného školení zaměstnankyně na mateřské dovolené (v plánované výši 4 
000 Kč) a 2 050 Kč je úspora za nižší ceny za vzdělávací akce, než byla rozpočtovaná 
částka (4000 Kč na 1 akci). 
Čerpání neinvestičních a investičních prostředků ukazuje tabulka č. 4. 
 
Tabulka č. 4: Čerpání neinvestičních a investičních prostředků: 

  
50xx 51xx-59xx* 6xxx Suma 

Konečný rozpočet 34 373 922,00 6 221 174,00 1 190 788,44 41 785 884,44 

Skutečnost 31 883 893,00 5 029 653,13 1 190 788,00 38 104 334,13 

Nevyčerpáno 2 490 029,00 1 191 520,87 0,44 3 681 550,31 

*včetně prostředků na § 359200 

 

1e.   Detailní přehled nespotřebovaných rozpočtových výdajů  v roce 2016: 
V roce 2016 nebyly spotřebovány výdaje v celkové výši:                     3 681 550,31 Kč  
Z toho: 
nespotřebované výdaje na platy – pol. 5011                        106 
707,00 Kč 
nespotřebované výdaje na platy – pol. 5013                     1 559 
882,00 Kč 
nespotřebované výdaje sesk. pol. 502             118 604,00 Kč 
nespotřebované výdaje na pojistné – pol. 5031              518 259,00 Kč 
nespotřebované výdaje na pojistné – pol. 5032              186 577,00 Kč 



nespotřebované mzdové výdaje celkem                      2 490 029,00 Kč 
nespotřebované ostatní neinvestiční výdaje:                                 1 185 
470,87 Kč 
nespotřebované nároky zapojené do konečného rozpočtu (iv.)                           0,44 Kč 
nespotřebované výdaje z dotace na rezidenty (§ 359200)                           6 050,00 Kč 

 

1f. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti využití prostředků 

vynaložených na plnění úkolů v roce 2016: 
KHS dbá na dodržování hospodárného využívání prostředků státního rozpočtu, 
povinné komodity nakupuje přes elektronické tržiště TENDERMARKET, na většinu 
ostatních komodit vypisuje výběrová řízení nebo provádí průzkum trhu. Výdaje jsou 
vždy posuzovány a konzultovány s odpovědnými pracovníky z hlediska potřebnosti a 
účelnosti pořízení v souladu s vnitřními směrnicemi a služebními příkazy KHS. 
 

1g.   Využití rezervního fondu: 
Rezervní fond nebyl použit, celý rok vykazuje nulový zůstatek. 

 

1h.   Prostředky na státní zdravotní dozor  
Počínaje rokem 2016 jsou finanční prostředky na financování laboratorních rozborů 
pro účely provádění státního zdravotního dozoru poskytovány přímo Zdravotnímu 
ústavu v Ústí nad Labem (a ostatním v ČR) a na úrovni KHS jsou pouze evidovány. 
Částka určená pro tyto účely byla KHS stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR na 
rok 2016 ve výši 2 847 500 Kč, v průběhu roku byla z rozhodnutí hlavní hygieničky ČR 
navýšena na úroveň roku 2015, tj.  na částku 3 350 000 Kč.  
Čerpání prostředků na státní zdravotní dozor ukazuje tabulka č. 5. Objem objednaných 
a nezpracovaných služeb je uveden v předběžných cenách, objem evidovaných služeb 
v cenách dle sazebníku ZÚ.  
 
Tabulka č. 5 : Přehled služeb ZÚ k 31.12.2016 (v Kč): 

Druh výdaje  Objednáno Evidováno Nezpracováno 

Faktury ZÚ 2 473 651 2  314  720   83 277* 

% plnění 73,84 69,10 
 * Objem služeb převedených k realizaci v roce 2017 

 

Dále byly z rozpočtu KHS uhrazeny rozbory vzorků v celkové výši 1 874 Kč. 
 

1ch. Zapojení mimorozpočtových zdrojů: 
KHS zapojila do rozpočtu mimorozpočtové prostředky  - nároky z nespotřebovaných 
výdajů a přijatá pojistná plnění. Nároky byly zapojeny ve výši  ve výši 2 010 537,44 Kč, 
z nichž bylo vyčerpáno 960 839 Kč na mzdové prostředky, 139 778 Kč na ostatní 
neinvestiční výdaje (úhrada nábytku nevyfakturovaného v prosinci 2015, úhrada 
školících akcí započatých v roce 2015, stavebního dozoru za akci roku 2015, úhrada 
platby za nesplnění povinného přídělu za ZPS a část platby FKSP) a 909 920 Kč za 
investiční akci ID 235V013001215, celkem 2 010 537 Kč..  
 
Pojistná plnění byla zapojena  za tři škodní údálosti - nehodu vozidla v částce 32 909 
Kč a dvě havárie vody v částce 265 468 Kč. Celkem KHS zapojila 298 377 Kč 
z pojistných plnění. 
 

1i.   Vyhodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby s uvedením 

konkrétní věcné náplně těchto příjmů: 
K 31. 12. 16 činila celková výše příjmů 694 598,20 Kč,  rozpočet ve výši 250 000 Kč 
byl splněn na 277,84%. Rozpočet na příjmy z pronájmu byl stanoven ve výši 103 000 
Kč, skutečnost roku 2016 byla 180 248,40  Kč (plnění 175,00%). Příjmy z pronájmu 



jsou oproti roku 2015 o 199 tis. Kč nižší, protože KHS nepronajímá část hlavní budovy 
KHS v Karlových Varech komerčně, ale dle rozhodnutí Regionální dislokační komise 
Plzeň umístila do svých uvolněných nebytových prostor státní organizaci – Krajskou 
správu Českého statistického úřadu. 
 
Příjmy ze sankčních plateb (pokuty) činily 170 468,64 Kč (116,76% plnění) a Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady 45 504,16 Kč (není rozpočtováno). 
 

1j.   Hodnocení prostředků přijatých od EU a z finančních mechanismů v členění  

podle jednotlivých nástrojů,  splnění věcných záměrů programu nebo 

projektu: 
KHS nehospodařila s žádnými prostředky z EU. 

 

2. Výsledky inventarizací – proúčtování inventarizačních rozdílů: 
Inventarizace proběhly bez závad, žádné inventarizační rozdíly nevznikly. 
 

3. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkazech: 
KHS mínusové položky ve výkazech nemá. 
 

4. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2016 v Kč. 
KHS neobdržela darovaný neinvestiční majetek. 
 

5. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2016 v Kč. 
KHS neobdržela darovaný investiční majetek. 

 

6. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k 31.12.2016 celkem:    0 Kč 
       Důvod neproplacení: - 
 

7. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k 31.12.2016 celkem:   0 Kč 
Důvod: - 

 

8. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce neinvestičního 
charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2016) realizovány, včetně 

zdůvodnění těchto plateb: celkem 69.649,- Kč 
      Rozpis jednotlivých zálohových plateb viz příloha č.2. 
 

9. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního 

charakteru, které nebyly v hodnoceném roce (k 31.12.2016) realizovány, včetně 
zdůvodnění těchto plateb:    

Žádné zálohové platby investičního charakteru nebyly uhrazeny (dle pokynů 
k investičním akcím).  
 

10. Celková výše nezaplacených pohledávek k 31.12.2016 v Kč: 237 598,92 Kč 
Pohledávky tvoří pohledávky za přefakturovanými energiemi vůči nájemním subjektům 
(AÚ 311 99) ve výši 92 961,36 Kč, zálohové platby  na dodávky a práce neinvestičního 
charakteru (SÚ 314) ve výši 69.757,- Kč viz bod 9., pohledávky za pokutami a 
náhradami nákladů řízení (SÚ 315) ve výši 56 000 Kč a náklady příštích období (SU 
381) ve výši 18 880,56 Kč. 
 

Výše odepsaných pohledávek během roku 2016:  70 000 Kč 
Částku tvoří  pohledávky ve výši 55 000 Kč, které jsou k vymáhání předávány Celnímu 
úřadu, 7 000 Kč tvoří odepsané částky nákladů řízení (též vymáhá CÚ) a 8 000 Kč je 
odpis pokuty deponované od roku 2015 na depozitním účtu, která byla z rozhodnutí 
KHS vrácena plátci.  



 

11. Zásoby: 
      Stav zásob k 31.12.2015:    0 Kč   
      Stav zásob k 31.12.2016:    0 Kč   
      Odůvodnění: KHS o zásobách neúčtuje. 
 

12. Vyčíslení celkových výdajů na zahraniční pracovní cesty a zhodnocení jejich 
přínosu pro činnost organizace. K datu 31.12. 2016 se vyčíslí konečné zůstatky na 
účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet 
uskutečňovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami.  

KHS nevyslala žádného zaměstnance na zahraniční pracovní cestu. Výdaje na 
zahraniční pracovní cesty jsou nulové. KHS nepoužívá platební karty pro účely úhrad 
při zahraničních pracovních cestách.        
 

13. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření provedených 
v organizaci v roce 2016, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad 
a zhodnocení jejich plnění.  

V roce 2016 byla na KHS provedena vnější kontrola Finančním úřadem pro 
Karlovarský kraj zaměřená na vybírání správních poplatků. 
KHS poplatky nevybírá ve smyslu příjmu státního rozpočtu, ale v souladu s § 10 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 
odst. 6 vyhlášky č. 383/2010 Sb. o kolkových známkách zabezpečuje vybírání a 
placení poplatků kolkovými známkami v souvislosti se zkouškami ze znalostí hub. 
Kontrola neshledala žádné pochybení.  
 
Fotokopie protokolu o kontrole bude zaslána odboru kontroly MZ ve stejném termínu 
jako Doplňující údaje k účetní závěrce. 
 

14. Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí   
(Jedná se např. o převody na církve, neziskové  organizace nebo podnikatelské 
subjekty v podobě restitucí, naturálních darů.) 

V roce 2016 nebyl realizován žádný bezúplatný převod majetku. 
 

15. Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016, skutečné čerpání 
nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 a vyčíslení nároků k 1.1.2017, 
v souladu s Přílohou č. 4 k vyhlášce č. 5/2014 Sb. Komentovány jsou hlavní 
důvody nespotřebování rozpočtových výdajů v roce 2016 a hlavní důvody 
nečerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (tzv. nároky minulých let). Komentář 
dle jednotlivých řádků výkazu NAR 1-12 OSS.  

Čerpání po jednotlivých řádcích a tvorba nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen 
NAR) k 1.1.2017 viz tabulka č. 6.  
 
Tabulka č. 6: Čerpání NAR 2016a tvotba NAR k 1.1.2017: 

č.ř

. 
druh nároku 

hodnota k 

1.1.2016 

zapojené v 

roce 2016 

čerpání 

k 31.12.2016 

stav k 

31.12.2016 

tvorba z 

rozpočtu 

2016 

stav k 

1.1.2017 

1 

Profilující 

výdaje 1 657 684,44 1 576 125,44 1 576 125,00 81 559,44 1 785 193,00 1 866 752,44 

2 na platy st.zam. 582 943,00 582 943,00 582 943,00 0,00 1 559 882,00 1 559 882,00 

3 na platy a ost. 164 821,00 83 262,00 83 262,00 81 559,00 225 311,00 306 870,00 

11 na programy 909 920,44 909 920,44 909 920,00 0,44 0,00 0,44 

14 Neprofilující v. 2 642 465,74 434 412,00 434 412,00 2 208 053,74 1 896 356,87 4 104 410,61 

15 Celkem 4 300 150,18 2 010 537,44 2 010 537,00 2 289 613,18 3 681 549,87 5 971 163,05 

 
 



Čerpání NAR -  komentář podle řádků: 
Řádek 2:  

- plně vyčerpány prostředky na položce 5013 
- v roce 2016 zůstatek 1 559 882 Kč – úspora za neobsazená místa a dlouhodobé 

nemoci 
Řádek 3: 

- ze stavu k 1.1.2016 čerpány prostředky položky 5011 v plné výši 
- zůstatek tvoří prostředky z položky 5021 ve výši 81 559 Kč – KHS 

nezaměstnala žádného zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti nebo 
dohodu o práci nad rámec rozpočtových prostředků roku 2016 

- v roce 2016 je zůstatek k přesunu do nároků ve výši 106 707 z položky 5011 a 
118 604 Kč z položky 5021, celkem 225 311 Kč. 

Řádek 11: 
- Nároky na programy - investiční výdaje: vyčerpány finance na akci 

235V013001215 – rekonstrukce výtahu v plné výši 909 920 Kč. 
- Zůstatek 0,44 Kč – zapojen na pokyn odboru investičního rozvoje, haléřová 

částka nevyčerpána- viz bod 1c 
Řádek 14: 

- neprofilující údaje, podstatnou část tvoří nároky minulých let za nespotřebované 
výdaje na služby ZÚ 

- čerpání ukazuje tabulka č. 7, čerpání je každoročně obdobné v prvních 
měsících roku za výdaje, které nebyly vyfakturovány v roce předchozím, za 
nesplněný podíl ZPS (neodebrané výrobky v předchozím roce) za výdaje věcně 
související s plněním veřejné zakázky (část hrazená v předchozím roce) 

- čerpány prostředky na sociální a zdravotní pojistné a FKSP v souvislosti 
s čerpanými prostředky na platy 

- důvod úspory a nečerpání nároků let minulých: nerealizovány výdaje na obnovu 
IT techniky (plánovaná investiční akce), nerealizovaná opravy střechy, 
chodníků, nerealizovaná pravidelná údržba kanceláří – malování, výměna 
koberců – částečně provedeno po havárii vody a na kompletní provedení 
nebyla z tohoto důvodu časová kapacita 

Konkrétní částky čerpání neprofilových výdajů viz tabulka č. 7. 
 
Tabulka č. 7: Čerpání neprofilujících NAR 2016: 

Neprofilující výdaje celkem 
434 412,00 

z toho položka 5031 216 641,00 

  5032 77 993,00 

  5137 54 846,00 

  5166 17 000,00 

  5167 37 290,00 

  5195 23 961,00 

  5342 6 681,00 

 
 

16. Vývoj nákladovosti OSS v letech 2012 - 2016 – viz příloha č. 1. 
Hodnocení nákladovosti:  
- celková nákladovost činí 551 tis. Kč na jednoho zaměstnance. Ve srovnání s  

rokem 2015 klesla o 15 tis. Kč.  
- v roce 2016 nejsou součástí výdajů prostředky na nákup služeb ZÚ 
- v oblasti provozních výdajů došlo ke zvýšení nákladovosti o 6 tis. Kč, navýšení 

spotřeby výdajů nastalo v porovnání s rokem 2015 hlavně v oblasti výdajů na 
školení, na účastnické poplatky a související výdaje na cestovní náhrady. KHS 



proškolila zaměstnance v počítačových dovednostech, měkkých technikách a 
v souvislosti s přípravou na hodnocení zaměstnanců. Školení objednáváme 
hromadně u Institi pro veřejnou správu a realizujeme v místě sídla KHS. Dále je 
nárůst u výdajů na FKSP, kde povinný příděl do fondu stoupl z 1% na 1,5% 
prostředků na platy. Náklady jsou rozpočítány na nižší počet pracovníků (-2).  

- mzdová nákladovost vzrostla o 15 tis.Kč . Došlo k nárůstu mzdových nákladů 
v souvislosti s novelou nařízení vlády, kterou byly navýšeny tarifní platy. KHS 
vyplatila zaměstnancům roční odměny. Jsou naplňována služební místa dle 
systemizace KHS. 

- nominálně vzrostly mzdové náklady o 517 tis. Kč a ostatní provozní náklady o 336 
tis. Kč.  

- Vlivem nenaplnění systemizované struktury zaměstnanců činí průměrný 
přepočtený (zaokrouhlený) počet zaměstnanců 67 osob ze systemizovaných 69  
(k datu 31.12.2016 je přepočtený stav zaměstnanců 64,60). 

 
 

17. Vyčíslení a komentování daňových a nedaňových  příjmů z titulu správních   

poplatků a pokut. Vyplňte priložené tabulky. 
Samostatně jsou hodnoceny prostředky přijaté od Evropské unie a z finančních 
mechanismů v členění podle jednotlivých nástrojů. Uvádí se věcný účel jejich 
zapojení do rozpočtu příjmů a jejich užití. 
Předmětem vyčíslení a komentáře je předpis, inkaso, přeplatky a nedoplatky: 
 

KHS v roce 2016 předepsala sankční platby - pokuty ve výši 201 000 Kč a vybrala je 
ve výši 170 000 Kč. Výše vybraných pokut uvedených v příloze č. 3  nesouhlasí se 
stavem položky 2212 rozpočtové skladby a to z toho důvodu, že jedna pokuta ve výši 
15 000 Kč byla vrácena a zároveň jsme vybrali smluvní pokutu (za nedodržení termínu 
provedení investiční akce ) ve výši 15 468,64 Kč. Na položce 2212 je tedy stav 
170 468,64 Kč, tj. o 468,64 Kč vyšší. 
Výše pokut předaných k vymáhání Celnímu úřadu činí 55 000 Kč. Se započítáním 
počátečního stavu, resp. zůstatku z roku 2015 (70 000 Kč) činí k 31.12.2016 
nedoplatek na pokutách 46 000 Kč.  
Pokuta, která ve výši 8 000 Kč zůstávala během roku 2016 nevyřešená na depozitním 
účtu, byla vrácena plátci.  
 
Správní poplatky netvoří příjem KHS. Správní poplatky vyměřené KHS jsou zaplaceny 
vylepením kolkové známky (jejíž prodej KHS nezajišťuje) na žádosti o provedení 
zkoušek ze znalostí hub. 
 
 

18. Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR: 
podrobná informace o skutečném čerpání finančních prostředků podle jednotlivých 
programů podle zdroje a nástroje financování za jednotlivá programová období. 
Uvádí se zhodnocení výdajů ve vztahu ke státnímu rozpočtu včetně zdůvodnění 
případného nízkého plnění státního rozpočtu, uvádí se informace o nárocích  
z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. včetně jejich 
skutečného čerpání. Komentují se výdaje na platy a OPPP v rámci společných 
programů ČR a EU. Obdobně se postupuje při hodnocení čerpání finančních 
prostředků v rámci finančních mechanismů. 

 
KHS nečerpá žádné finanční prostředky z programů EU ani v rámci finančních 
mechanismů. 
 
 



Potvrzení správnosti údajů v ročních účetních výkazech: 
Potvrzujeme tímto, že veškeré údaje uvedené v účetním výkaze rozvaha za rok 
2016 odpovídají skutečnosti, že veškeré náklady i výnosy byly řádně proúčtovány, 
takže vykázaný hospodářský výsledek ve výkaze zisku a ztráty odpovídá 
skutečnosti.  

 
 
 
 
 
Údaje vyplnil :                                      Za údaje odpovídá: 
Ing. Helena Laitlová     MUDr. Jitka Landová 
 
Jméno a podpis:                                     Jméno ředitele a  podpis:  
Tel.: 355 328 316               Tel.: 355 328 320 
       
 
 
 
Razítko organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1) Příloha č. 1 – Vývoj nákladovosti 2012-2016 
2) Příloha č. 2 – Rozpis zálohových plateb k 31.12.2016 
3) Příloha č. 3 – Přehled pokut k 31.12.2016 
4) Příloha č. 4 – Přehled správních poplatků k 31.12.2016 


