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Předpokládaný plán nákladů a výnosů PO Rok 2017

VÝNOSY CELKEM 601-672 5 018

Výnosy z hlavní činnosti 601-649 2 069

z toho:  školné 0

čerpání fondů 648 50
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu 

investic) 649 2 019

Výnosy z doplňkové činnosti 601-647 426

Finanční výnosy 661-669 0
Výnosy z transferů 671-672 2 523
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele 600
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení 

dlouhodobého majetku)

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů 1 923
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů 0

NÁKLADY CELKEM 501-558 5 018
Spotřeba materiálu 501 2 316
z toho knihy, učební pomůcky 1
materiál na opravy 5
čistící prostředky 50
kancelářské potřeby 4
ostatní 2 256
Spotřeba energie 502 145
z toho elektrická energie 95
voda 0
plyn 50
pára 0
Opravy a udržování 511 130
z toho opravy strojů a zařízení 100
ostatní opravy 30
Cestovné 512 0
Náklady na reprezentaci 513 0
Ostatní služby 518 232
z toho bankovní poplatky 30
poštovné 1
telefon 26
náklady na školní akce/kroužky apod. 0
služby - revize 20
ostatní 155
Mzdové náklady, ZP, SP vč. VHČ 521,524 148
Jiné zákonné a sociální náklady 525,527 13
Ostatní náklady z činnosti 549 72
z toho ostatní náklady z činnosti 0
pojištění majetku 6
ostatní 66
Odpisy dlouhodobého majetku 551 19
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků 551 12

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017

žlutě označené řádky  znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet 

zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0



Předpokládaný plán nákladů a výnosů PO Rok 2017

část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých 

investičních transferů 551 0

z majetku (svěřeného) zřizovatelem 551 7
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 20

Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)501-558 1 923
Mzdové náklady 521 1 409
z toho mzda 1 401
dohody, vč.náhrad za DPN 8
Zákonné sociální pojištění 524 476
z toho zdravotní pojištění 126
sociální pojištění 350
Zákonné sociální náklady 527 28
z toho preventivní prohlídky 0
ochranné pracovní pomůcky 0
vzdělávání zaměstnanců 0
ostatní 28
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a 

jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele
501-558 10

z toho OPP 10
pov.poj. Za zam.

Výsledek hospodaření 0
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti -35
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti 35


