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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane inženýre,
dne 23. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. 9. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

o ročních objemech finančních prostředků na pokrytí nadtarifní složky platu (osobní ohodnocení, odměny apod.)
v letech 2009 až 2019 na naší škole (SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice). V případě poklesu ročních
objemů i o zdůvodnění, proč k tomuto poklesu došlo.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vaší žádosti jsme vyhověli a tabulce Vám zasíláme požadované údaje, které jsou převzaty z Výkazu P 1-04
Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí.
Vykazující organizace: Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 1579/2
Údaje z tabulky: Zaměstnanci a mzdové prostředky podle druhu zařazení

Rok

Osobní příplatky v tis. Kč

Odměny v tis. Kč

2009

1782,877

764,857

2010

1742,985

568,75

2011

1370,835

304,249

2012

722,444

355,299

2013

500,646

264,025

2014

531,045

426,039

2015

573,437

619,818

2016

581,421

419,86

2017

571,195

393,015

2018

559,712

162,622

2019
592,287
1795,575
Údaje obsahují odměny a osobní příplatky hrazené ze státního rozpočtu (bez fondu odměn či ostatních zdrojů).
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Rozpis celkového rozpočtu (bez rozlišení částky na odměny či osobní příplatky) byl v daném období prováděn
vždy normativním způsobem, tedy formou přidělené finanční částky na výkon (na žáka). Výše nenárokových
složek (např. odměn, osobních příplatků) je pak dále z celkového přiděleného rozpočtu plně v kompetenci
ředitele školy, který je vázán pouze výší celkového rozpočtu školy na přímé výdaje. Tento rozpočet je tedy
zásadně ovlivňován zejména počty žáků v daném školním roce v jednotlivých vzdělávacích oborech.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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