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1. Údaje o zpracovateli 

 

Název organizace: 

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, Komenského 154 

 

Zřizovatel:               Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Právní forma:           příspěvková organizace 

Zřízena ke dni:         1. 7. 1998 

IČO:                          64988287 

Datová schránka:      yzafcqv 

E-mail:                      reditelka@vuzulova.cz 

Web:                         www.vuzulova.cz 

Telefon:                    584 459 357 

Adresa:                     Komenského 154, Žulová, 790 65 

 

Ředitelka:                              Mgr. Dagmar Bakešová 

Statut. zástupce ředitele:       Mgr. Veronika Sahánková                       

Ekonomka:                            Bc. Hana Leskovjanová 

Účetní:                                   Alena Dekanová 

 

Školské zařízení sdružuje součásti s kapacitou:         

                                   Výchovný ústav:     32 dětí 

                                    Střední škola:         20 žáků 

                                    Školní jídelna:        300 strávníků 

 

Úvodem: 

      Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová, je příspěvkovou organizací 

zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kapacita výchovného ústavu je 

32 dětí.  Hlavní činností je výchova mládeže ve věku 15 – 18, případně 19 let, které byla 

nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova nebo bylo nařízeno předběžné opatření. 

Součástí výchovného ústavu je střední škola, která byla zřízena ke dni 1. září 2008. Je zde 

vyučován dvouletý učební obor  69-54-E/01 Provozní služby. Absolventi obdrží výuční 

list. 

mailto:reditelka@vuzulova.cz
http://www.vuzulova.cz/
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      Výchovný ústav je koncipován jako zařízení pro chlapce a dívky sestávající ze dvou 

samostatných oddělení. V prvním oddělení jsou děti připravující se na povolání, jsou to 

dvě skupiny dívek po osmi dětech.  Druhé oddělení je s výchovně léčebnou péčí pro 

chlapce. Jeho kapacita je šestnáct chlapců, tzn., dvě skupiny po osmi, a jsou zde přijímáni 

chlapci se závažnými poruchami chování, experimentující s návykovými látkami, nebo 

drogově závislí. 

  

     Výchovný ústav je metodicky řízen Diagnostickým ústavem Ostrava. Děti jsou do 

zařízení přijímány na základě rozhodnutí soudu. Do zařízení jsou umísťovány většinou 

děti z krajů Moravskoslezský a Olomoucký, ale není to pravidlem.  

      V průběhu školního roku jsou počty dětí v našem zařízení velmi proměnlivé. Dívky 

připravující se na povolání zůstávají v našem zařízení až do zletilosti, ale chlapci na 

oddělení s výchovně léčebnou péčí zůstávají pouze po stanovenou dobu, jejíž základní 

délka je stanovena na 26 týdnů a může být prodlužována podle stanovených pravidel.  

Potom se chlapci vracejí zpět do svého zařízení, případně do rodiny. 

 

K 1. 7. 2012 došlo ke sloučení Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny, Žulová, 

Komenského 154, IČO 64988287 (dále jen VÚ Žulová) a Výchovného ústavu, střední 

školy, základní školy a školní jídelny, Vidnava, Klášterní 251, IČO 00843024 (Dále jen 

VÚ Vidnava). Stalo se tak na základě Opatření MŠMT č. 10045/2012, vydané pod č. j. 

10045/2012 dne 23. dubna 2012. Nemovitý i movitý majetek, který z důvodu sloučení 

přešel pod VÚ Žulová, byl v péči našeho zařízení. Část movitého majetku byla z důvodu 

nepotřebnosti bezúplatně předána jiným přímo řízeným organizacím. Od doby sloučení 

byl řešen požadavek na vrácení nemovitého majetku v rámci církevních restitucí.  

K samotnému vrácení majetku v souvislosti s církevními restitucemi došlo v únoru 2015, 

kdy byl majetek, který byl předmětem restitucí, vydán Kongregaci Milosrdných sester   

sv. Karla Boromejského. V průběhu sledovaného roku došlo, na základě dodatku, 

k předání jedné položky majetku, podléhajícímu církevním restitucím, Kongregaci 

Milosrdných sester   sv. Karla Boromejského.  

Zbylý majetek bývalého VÚ Vidnava byl k 1. 10. 2018, na základě smlouvy o předání 

majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu ze dne 26. 9. 2018, bezúplatně 

předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

V návaznosti na tyto skutečnosti již naše zařízení nemá žádný movitý i nemovitý majetek, 

se kterým by mělo příslušnost hospodařit na základě Opatření MŠMT č. 10045/2012, 

vydané pod č. j. 10045/2012 dne 23. dubna 2012.  
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     V souladu s příslušnými předpisy, zřizovací listinou a živnostenským oprávněním je  

     předmětem jiné činnosti ve Výchovném ústavu, střední škole a školní jídelně, Žulová,   

     hostinská činnost a příležitostné ubytování cizích osob.  

 

2. Celkové finanční prostředky organizace za HČ 

 

V průběhu roku došlo ke změně rozpočtovaných ukazatelů, a to především na základě 

dohodovacího řízení, kde byly projednány a zdůvodněny potřeby výchovného ústavu. Na 

krytí nákladů se významnou měrou podílelo čerpání rezervního fondu, příspěvek na provoz od 

zřizovatele, dále byly náklady kryty vlastními výnosy. 

 

 Celkové finanční prostředky byly kryty z příspěvku od zřizovatele.                     

 

  Náklady celkem ROZPOČET SKUTEČNOST ROZDÍL 

C
e

lk
em

 V
Ú

,S
Š 

a 
ŠJ

 

 

Platy 20 336 000,00 19 329 354,00 1 006 646,00 

OON 160 000,00 124 994,00 35 006,00 

Náhrady (521) 0,00 315 880,00 - 315 880,00 

Odvody 6 927 648,00 6 532 351,00 395 297,00 

FKSP 406 720,00 392 904,22 13 815,78 

Ostatní náklady 1 580 514,00 4 998 675,08 - 3 734 041,08 

celkem: 29 410 882,00 31 694 158,30 -  2 283 276,30 

Vlastní výnosy: 719 930,10 

Fond odměn-čerpání: 0,00 

Rezervní fond – čerpání: 2 580 000,00 

Hospodářský výsledek: 1 059 082,23 

 

Hospodaření naší organizace se v hodnotícím roce řídilo svým rozpočtem, který byl po 

schválení sestaven jako vyrovnaný. Peněžní prostředky přijaté ze státního rozpočtu jsme 

použili výhradně na financování provozní činnosti, zároveň s prostředky získanými z hlavní 

činnosti a s prostředky svých fondů. 

Vlastní zdroje v hlavní činnosti vznikly zejména z prodeje služeb. 

Prostředky OON byly rozpočtovány na odměnu za provedený interní audit, odměny za práci 

konanou mimo pracovní poměr a produktivní práci žáků. 

V hodnotícím období byl nedočerpán limit počtu zaměstnanců o 0,16.  
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 Ostatní neinvestiční výdaje v hlavní činnosti byly kryty následovně: 

 

Náklady v HČ 

Spotřeba materiálu (501) 1 714 125,17 

Spotřeba energií (502) 614 785,32 

Opravy a udržování (511) 237 851,89 

Cestovné (512) 21 003,00  

Náklady na reprezentaci (513) 2 774,00 

Ostatní služby (518) 586 081,08 

Náhrady za pracovní neschopnost (521) 315 880,00 

Jiné soc. pojištění (525) 80 656,00 

Zákonné soc. náklady (527) 178 112,51 

Daň silniční (531) 8 472,00 

Daň z nemovitosti (532) 750,00 

Jiné daně a poplatky (538) 9 500,00 

Odpisy DM (551) 1 035 648,00 

Opravné položky (556) 32 006,78 

Náklady z vyřazených pohledávek (557) 15 964,00 

Náklady z drobného DM (558) 228 728,23 

Ostatní náklady z činnosti (549) 232 217,10 

NÁKLADY CELKEM: 5 314 555,08 
 
 
  

Vlastní výnosy v HČ 

Příspěvek na péči 156 763,00 

Přídavky na dítě 242 940,00 

Výnosy školní jídelny 215 755,31 

Výnosy z pronájmu 6 000,00 

Výnosy z vyřazených pohledávek 954,19 

Ostatní výnosy 97 517,60 

VÝNOSY CELKEM: 719 930,10 
 

 
 

 

Zdroje na pokrytí ONIV: 

Příspěvek od zřizovatele:                                     1 581  tis. Kč  

Vlastní výnosy                                                        720  tis. Kč  

Čerpání RF, FKSP                                                2 622 tis. Kč 

Nedočerpané prostředky na odvody                        409 tis. Kč 
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3. Přehled o závazcích a pohledávkách 

 

 Závazky: 

Celkové závazky výchovného ústavu činily ke konci účetního období 2 319,34 tis. Kč: 

z toho závazky:                 - vůči dodavatelům                                             59,55 tis. 

                                          - vůči zaměstnancům                                     1 227,55 tis. 

                                          - jiné závazky vůči zaměstnancům                     32,00 tis. 

                                          - vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám           473,19 tis. 

                                          - vůči finančnímu úřadu                                    103,52 tis. 

                                          - dohadné účty pasivní                                        34,45 tis. 

                                          - ostatní krátkodobé závazky                            389,08 tis. 

 

Veškeré tyto závazky jsou krátkodobé a ve lhůtě splatnosti.   

 

 Pohledávky: 

Celkové pohledávky výchovného ústavu činily ke konci účetního období 664,57 tis. Kč 

BRUTO: 

 z toho pohledávky:                  - za ošetřovné                                             375,69 tis.  

                                                  - za přídavky na dítě                                    21,74 tis.    

       - za odběrateli                                              13,09 tis. 

                                                  - krátkodobé poskytnuté zálohy                   35,68 tis. 

                                                  - pohledávky za zaměstnanci                       90,23 tis. 

                                                  - náklady příštích období                            128,14 tis. 

 

Z celkových pohledávek 664,57 tis. Kč je 366,61 tis. Kč po lhůtě splatnosti:   

      z toho: - 274,27 tis. Kč činí pohledávky za ošetřovné dětí VÚ Žulová  

                  - 92,34 tis. Kč činí pohledávky za ošetřovné dětí z VÚ Vidnava (převzaté   

                    organizace k 1. 7. 2012) 

  

Pohledávky za ošetřovné vznikly tím, že osoby odpovědné za výchovu neplní své závazky a 

předepsané ošetřovné nehradí. V hodnotícím roce byly, na základě soudních rozhodnutí a 

provedených exekučních a insolvenčních řízení, vymoženy pohledávky ve výši 13,02 tis. Kč. 

Pohledávky za ošetřovné z VÚ Vidnava (převzaté organizace k 1. 7. 2012) jsou řešeny 

advokátní kanceláří JUDr. Kateřiny Radostové, Exekutorským úřadem Praha 5 – JUDr. Juraj 
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Podkonický a Exekutorským úřadem Karviná – Mgr. Pavel Struminský a Exekutorským 

úřadem Ostrava – Mgr. Jiří Král a Exekutorským úřadem Olomouc – soudní exekutor, Mgr. 

Jan Valenta. Pohledávky za ošetřovné, vzniklé v našem zařízení (VÚ Žulová), jsme svěřili 

Exekutorskému úřadu Olomouc, soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Valentovi, který řeší 

problematiku vymáhání. Přes veškerou vynaloženou snahu a náklady na vymáhání jsou 

uvedené pohledávky stále velmi vysoké.  

K pohledávkám za úhradu péče jsme vytvořili opravné položky v celkové výši 292,89 tis. Kč.  

 

 

4. Přehled o čerpání účelových prostředků 

 

V roce 2021 byly naší organizaci poskytnuty, mimořádnou úpravou rozpočtu, účelové 

prostředky na podporu rekreačních pobytů pro děti a mládež – ozdravné pobyty. Celková výše 

příspěvku činila 43 200,00 Kč a byla poskytnuta v závislosti na počtu lůžek v zařízení, kdy na 

jedno lůžko byla stanovena částka 1 350,00 Kč. Naše organizace příspěvek čerpala, dle 

možností chodu jednotlivých výchovných skupin a pandemické situaci, na jednodenní výlety 

dětí. Celkově se podařilo vyčerpat na určený účel čerpáno 34 082,00 Kč.  

Vratka nedočerpaných prostředků ve výši 9 118,00 Kč byla realizována na výdajový účet 

MŠMT (821001/0710) ve stanoveném termínu do 10. 12. 2021. Zároveň bylo předloženo její 

vyúčtování. 

 

 

5. Čerpání účelových prostředků – přehled o prostředcích 

spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční 

programy 

 

Výchovný ústav v r. 2021 neobdržel žádné finanční prostředky od Evropské unie ani na žádné 

jiné zahraniční programy. 

 

 

6. Tvorba a použití peněžních fondů 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb: 
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Ve sledovaném roce byl proveden zákonný příděl ve výši 393 136,22 Kč. Čerpání bylo 

v souladu s vnitřní směrnicí o čerpání FKSP ve výši 471 798,74 Kč. Prostředky byly použity 

především na: 

- stravování zaměstnanců                                                                91 418,00   Kč 

- poskytnuté věcné dary                                                                  17 737,00   Kč 

- příspěvky na penzijní připoj. zaměstnanců                                 134 700,00   Kč 

- rekreace                                                                                         24 800,00   Kč 

- kultura, tělovýchova, sport                                                            42 800,00   Kč 

- ostatní užití fondu                                                                        160 343,74   Kč  

V průběhu roku byly poskytnuty návratné půjčky ve výši 136 707,66 Kč, splaceno bylo 

64 261,66 Kč. Zůstatek nesplacených půjček je 125 433,00 Kč. 

Zůstatek FKSP k 31. 12. sledovaného období je 562 662,99 Kč. 

 

 

Fond odměn: 

V r. 2021 nebyl proveden příděl do fondu a zároveň nebyly z fondu čerpány prostředky na 

krytí mezd.  

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. sledovaného období je 1 667 189,00 Kč. 

 

 

Rezervní fond: 

Do fondu byl v r. 2021 proveden příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku předešlého 

období ve výši 1 236 969,80 Kč. Ve zmiňovaném roce byly z fondu čerpány prostředky na 

krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši 2 580 000,- Kč.  

Zůstatek k 31. 12. sledovaného období je 2 187 008,33 Kč. 

 

 

Fond reprodukce majetku: 

FRM byl řádně tvořen v souladu s odpisovým plánem v celkové výši 1 035 648,00 Kč.  

Ke snížení fondu došlo na základě pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši             

823 993,00 Kč.                                                                                                                                             

Zůstatek k 31. 12. sledovaného období je 5 353 669,86 Kč 

 

Všechny fondy jsou finančně kryty. 
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7. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 

 

Z mimorozpočtových zdrojů byly použity tyto prostředky: 

 

Neinvestiční prostředky: 

a/ Hospodaření naší organizace bylo ve sledovaném období z důvodu výrazného 

dlouhodobého snížení rozpočtovaných prostředků na ONIV  ve ztrátě, proto jsme byli nuceni 

čerpat rezervní fond.   

 

Investiční prostředky: 

a/ Použití fondu reprodukce majetku ve výši 823 993,00 Kč, a to na tyto účely: 

 

 Pořízení plynového sporáku s troubou                                          61 846,00 Kč     

 Rekonstrukce chodby sk. 4                                                            99 143,00 Kč 

 Připojení splaškové kanalizace na tlakovou kanalizaci               668 061,00 Kč 

 Vrácení chybné sazby DPH za investiční majetek v r. 2020           5 057,00 Kč       

                                      

(V roce 2020 byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem byla výroba a 

montáž dvou uzamykatelných vestavěných skříní. Kontrolou bylo zjištěno, že na 

tuto akci byla uplatněna základní sazba DPH 21 % namísto sazby snížené 15 % 

– čímž naše účetní jednotka uhradila o 5.056,80 Kč více. Úhrada  DPH 

17.698,80 Kč místo 12.64,00 Kč. Rozdíl daně byl dodavatelem vrácen na účet 

výchovného ústavu v 08.2021. O tuto částku 5057,00 Kč bylo poníženo čerpání 

rezervního fondu). 

 

8. Programové financování 

 

V roce 2021 nebyla našemu zařízení poskytnuta systémová investiční dotace z programu 

EDS/SMVS. 

 

 

9. Vyhodnocení hospodářského výsledku 
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Výchovný ústav dosáhl ve sledovaném roce kladného hospodářského výsledku, a to v celkové 

výši:                   

                                                             1 061 425,15 Kč 

Z toho: hlavní činnost                          1 059 082,23 Kč 

             jiná činnost                                     2 342,92 Kč 

Kladný hospodářský výsledek je v hlavní činnosti vytvořen úsporou mzdových prostředků.  

Hospodářský výsledek v jiné činnosti je z výnosů za stravování cizích strávníků a ubytování 

cizích osob. 

 

 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů je následující: 

- do rezervního fondu      1 061 425,15 Kč 

- do fondu odměn                          0,00 Kč 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku odpovídá předpokládaným potřebám rozpočtu 

roku 2022. 

Ztrátu z minulých let k pokrytí výchovný ústav nemá.  

 

 

10. Přehled o vnějších kontrolách 

 

V roce 2021 byly v našem zařízení provedeny tyto kontroly: 

 

 Ve dnech 19. 4. 2021 – 30. 4. 2021 byl proveden, pro účely řádného schválení účetní 

závěrky, interní audit. Audit provedl auditor, který byl schválen MŠMT odborem 22.  

Závěr auditu – bez nálezu. 

 

 V období od 29. 6. 2021 do 13. 9. 2021 byla provedena kontrola MŠMT, odboru 

kontroly a dozoru ve veřejné správě. Předmětem kontroly bylo „Hospodaření 

s majetkem a prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a účinnost vnitřního 

kontrolního systému“.  

Kontrolní orgán vydal protokol, který obsahoval kontrolní zjištění. Ředitelka 

organizace na základě těchto zjištění vydala opatření k jejich odstranění. 

Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 
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 Dne 4. – 5. 11. 2021 a 8. – 9. 11. 2021 byla v organizaci provedena kontrola ČŠI 

Olomouckým inspektorátem zaměřující se na „Kontrola dodržování vybraných 

ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských 

služeb“. Z inspekční zprávy vyplynuly doporučení. Nebyly porušeny právní předpisy. 

 Dne 15. 10. 2021 proběhla v našem zařízení kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Kontrolovány byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. Ze závěrečného protokolu vyplynulo, že nebyly 

zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.         

 

 

Korupční jednání nebylo zjištěno. Pracovníci při nástupu do zaměstnání podepisují 

prohlášení, kde je uvedena povinnost na podezření protizákonného jednání upozornit svého 

přímého nadřízeného nebo ředitelku výchovného ústavu. 

 

 

11. Vnitřní kontroly 

 

Vnitřní kontroly probíhaly průběžně v rámci celého kalendářního roku. Zaměřeny byly na  

pedagogiku, ekonomiku a provoz, i ostatní úseky hospodaření výchovného ústavu. V rámci 

finanční kontroly byly prováděny kontroly předběžné, průběžné a následné. Zaměřeny byly na 

oprávněnost vynakládání finančních prostředků v souladu se zákonem o finanční kontrole a 

zákonem o účetnictví – v průběhu celého roku.  Dále byly prováděny namátkové kontroly 

v průběhu celého roku v rámci celé činnosti výchovného ústavu. 

 

 

12. Majetek, se kterým výchovný ústav hospodaří 

 

Výchovný ústav má právo hospodařit s objektem č. 154 v k.ú. Žulová a pozemky p.č. 76, 77 a 

78 také v katastrálním území Žulová. Na objekt jsou uplatňovány měsíční odpisy. Objekt byl 

v předešlých obdobích výrazně rekonstruován a v současné době odpovídá platným 

hygienickým předpisům i potřebám, které vyplývají z činnosti výchovného ústavu. 

Naše organizace se stala k 1. 7. 2012 nástupnickou organizaci zrušeného VÚ Vidnava a tím 

měla právo hospodařit také s objekty č.p. 238 dílny OV a údržbářskou dílnou bez č.p.,  

v katastrálním území Vidnava a s pozemky náležejícími k zastavěné ploše a ostatní plochy. 
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Majetek převzaté organizace jsme po převzetí průběžně nabízeli, v souladu s Opatřením 

MŠMT, k bezúplatnému převodu ostatním příspěvkovým organizacím, které si postupně 

movitý majetek, o který měly zájem, bezúplatně přebíraly.  

O nemovitosti převzatého výchovného ústavu Vidnava se v církevních restitucích přihlásila 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Ke konci roku 2014 došlo 

k rozhodnutí o navrácení majetku. K tomu došlo dne 4. 2. 2015, kdy naše účetní jednotka 

předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského.  

K 1. 10. 2018 byly bezúplatně předány zbylé nemovitosti Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.    

V návaznosti na tyto skutečnosti již naše zařízení nemá v současné době žádný movitý i 

nemovitý majetek, se kterým by mělo příslušnost hospodařit na základě Opatření MŠMT č. 

10045/2012, vydané pod č. j. 10045/2012 dne 23. dubna 2012.  

 

Majetek, který byl předán v rámci  církevních restitucí 2015 a 2018:                                 v Kč                                  

Druh majetku členění PC korekce ZC 

Pozemky - zastavěná plocha 108 221,00  108 221,00 

 - osatní plocha          49 959,00  49 959,00 

Stavby - budovy - služby obyvatelstvu 13 703 456,00 4 925 631,00 8 777 825,00 

 - budovy – ostatní 294 954,00 42 325,00 252 629,00 

SMV a SMV  998 662,00 954 002,00 44 660,00 

CELKEM: DHM a DNM 15 155 252,00 5 921 958,00 9 233 294,00 

CELKEM: DDHM 72 956,00  72 956,00 

 

Majetek,  který byl bezúplatně předán ÚPZSVM k 1. 10. 2018                                            v Kč                                                                                                                                                                                                                    

Druh majetku členění PC korekce ZC 

Pozemky - zastavěná plocha 42 289,00  42 289,00 

 - osatní plocha          9 951,00  9 951,00 

Stavby - budovy - služby obyvatelstvu 11 553 736,00 3 811 625,00 7 742 111,00 

 - budovy – ostatní 85 933,00 9 756,00 76 177,00 

SMV a SMV  0,00 0,00 0,00 

CELKEM: DHM a DNM 11 691 909,00 3 821 381,00 7 870 528,00 

CELKEM: DDHM 0,00  0,00 

 

Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2021 

 

Výchovný ústav Žulová: 

                                       - Budovy a haly:              42 819 599,00 Kč 

                                       - Stavby ostatní:                 2 811 298,00 Kč 

                                          Celkem:                         45 630 897,00 Kč 
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                                       - Zastavěná plocha:                 27 025,00 Kč 

                                       - Pozemky ostatní:                  35 181,00 Kč 

                                          Celkem:                               62 206,00 Kč 

 

 

13. Provedení řádných a mimořádných inventarizací majetku a  

závazků 

 

Tak jako každý rok byla provedena ve výchovném ústavu řádná inventarizace majetku  

a závazků k rozvahovému dni 31. 12., a to jak fyzická, tak dokladová. 

Fyzická inventarizace k rozhodnému dni 30. 11. byla prováděna od 6. – 17. 12. 2021. 

Fyzická inventarizace k rozvahovému dni 31. 12. byla prováděna od 3. – 5. 1. 2022. 

Dokladová inventura byla provedena dne 28. 1. 2022. 

Výstupem provedených inventarizací byla inventarizační zpráva, jejíž závěrem bylo zjištění, 

že nedošlo k inventarizačním rozdílům. Jednotlivými dílčími komisemi byly podány návrhy 

na převody majetku v rámci zařízení či návrhy na vyřazení z důvodu poškození. 

 

Dále byly provedeny mimořádné předávací inventury na úseku správy, školní jídelny  

a skladu, a to z důvodu ukončení pracovního poměrů, či dlouhodobé nemoci odpovědných 

zaměstnanců. Jedna mimořádná inventura byla provedena v souladu s kontrolní činností. 

Inventarizace byly provedeny v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb.  

o účetnictví v platném znění. 

Dále naše účetní jednotka provádí k poslednímu dni každého čtvrtletí inventarizaci cenin, 

pokladní hotovosti, pohledávek a závazků. 

 

 

14. Mezinárodní konference, semináře a obdobné akce 

 

       V roce 2021 se nikdo ze zaměstnanců výchovného ústavu nezúčastnil mezinárodní 

konference, semináře, či podobné akce. 

        Mezinárodní spolupráce v r. 2021 neprobíhala. 
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15.  Závěr 

 

Ze závěrečného zhodnocení hospodaření výchovného ústavu sledovaného roku vyplynulo toto 

stanovisko: během roku nebylo nutné řešit žádné vážnější problémy a hospodaření skončilo 

vyrovnaným hospodářským výsledkem. Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy. 

V následujícím období se organizace zaměří, aby udržela i nadále vyrovnané hospodaření, za 

podmínky čerpání rezervního fondu, případně fondu odměn.  Bude nutné i nadále hledat 

rezervy v čerpání energií /zemní plyn, elektrická energie/ i ostatních nákladů vzhledem ke 

stálému růstu cen.  

Jiná činnost bude pokračovat vařením pro cizí strávníky a příležitostným ubytováním cizích 

osob, výsledek hospodaření bude zdrojem finančních prostředků pro následné použití v hlavní 

činnosti prostřednictvím rezervního fondu. 
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