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Zpráva o hospodaření za rok 2018. 
 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno dosáhla v roce 2018 
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1.925.598,- Kč, v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 zisku 
ve výši 1.771.274,-Kč a v hospodářské jiné činnosti dosáhla k 31. 12. 2018 zisku ve výši 154.324,- 
Kč. 
 

VÝNOSY: v roce 2018 byly v celkové výši 32. 829.801,- Kč, z toho: 

- dotace z MŠMT: 30.845.597,- Kč (meziroční narůst o 8,86 %). 
- dary: 533.609,- Kč (meziroční nárůst o 65 %). 
- ostatní výnosy: 1.087.470,- Kč (meziroční pokles o 14,5 %). 
- výnosy hospodářské činnosti: 154.324,- Kč (meziroční pokles o 51 %). 

Oproti roku 2017 došlo k celkovému nárůstu výnosů o 3,1 %. 
 

NÁKLADY v roce 2018 byly v celkové výši 30.904.203,- Kč, z toho: 

- materiál: 952.600,- Kč (meziroční pokles o 49 %). 
- energie: 1.013.932,- Kč (meziroční nárůst o 5,5 % - navýšení cen energií a rekonstrukce 

školy). 
- opravy a údržba: 214.592,- Kč (meziroční pokles o 43 % - minimum oprav mimo stavbu). 
- cestovné: 248.221,- Kč (meziroční nárůst o 1,5 %). 
- reprezentace 3.232,- Kč (meziroční  pokles o 96 %). 
- služby: 2.254.173,- Kč (meziroční pokles o 34,4 %). 
- mzdy a odvody: 25.929.663,-  Kč (meziroční nárůst o 10,5 %). 
- ostatní náklady: 137.159,- Kč (meziroční pokles o 4 %). 
- odpisy: 78.227,- Kč (meziroční nárůst o 43 % - nově zařazený majetek). 
- finanční náklady: 21.463,- Kč. 
- náklady oprav: 50.939,- Kč. 

Oproti roku 2017 došlo k nárůstu celkových nákladů pouze o 1,05%.  
 

Výsledek hospodaření za rok 2018 – zisk 1.662.258,- Kč byl přidělen do Fondu na výchovně 
vzdělávací účely a Sociálního fondu. 
 

   Důvodem zlepšeného hospodářského výsledku byla rozsáhlá rekonstrukce školy a vybudování 
půdní přístavby školy v roce 2018. Velký důraz byl tedy kladen na minimální vynakládání dalších 
provozních prostředků, omezení drobných oprav a nákupů a maximální úsporu vynaložených 
nákladů, zejména dodržování úsporných opatření, optimalizaci a průběžné sledování čerpání 
rozpočtu. 

 

   V Brně dne 1. 3. 2019 

                                           
                                                     Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 

                                                                                                 ředitel školy       

Zpracoval: ing. Petr Skácel, ekonom školy 


