Popis struktury věty souboru výkazu P1-04 na rok 2013
1) datová věta je definována elementem <PAM>
2) na pořadí jednotlivých elementů uvnitř elementu <PAM> nezáleží
3) kolik druhů pam, tolik datových vět
4) ve složených závorkách jsou uvedeny požadované datové typy
položky s datovým typem float musí být uvedeny s přesností na 3 desetinná místa
u datových typů char je uvedena délka textového řetězce
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<P01-04>
<PAM DRUH="{char;2}">
// druh školského zařízení (viz číselník činností škol a škol.zařízení metodického
pokynu)
<ROK>{char;2}</ROK>
// poslední dvojčíslí roku
<MES>{char;2}</MES>
// číselné označení posledního měsíce ve čtvrtletí
<ICO>{char;8}</ICO>
// IČO přidělené ČSÚ
<HOSP_DRUH>{char;1}</HOSP_DRUH> // druh hospodaření (viz číselník k údajům v záhlaví metodického pokynu)
<PLAT_RAD>{char;1}</PLAT_RAD> // platový řád (viz číselník k údajům v záhlaví metodického pokynu)
<ORG_NAZ>{char;40}</ORG_NAZ>
// název organizace (bude upraveno podle rejstříku)
<MISTO>{char;40}</MISTO>
// místo (bude upraveno podle rejstříku)
<ULICE>{char;40}</ULICE>
// ulice (bude upraveno podle rejstříku)
<R102>{float}</R102>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty celkem
<R103>{float}</R103>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty ze státního rozpočtu
vč.ESF
<R104>{float}</R104>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty z jiné činnosti
<R105>{float}</R105>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty z ostatních zdrojů
<R130>{float}</R130>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - přepočtené počty z ř. 0103 na ESF
<R106>{float}</R106>
// průměrný evidenční počet zaměstnanců - fyzické osoby celkem
<R107>{float}</R107>
// platy zaměstnanců celkem
<R108>{float}</R108>
// platy zaměstnanců celkem ze státního rozpočtu vč. ESF
<R109>{float}</R109>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - platové tarify
<R110>{float}</R110>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - náhrady platu (nepatří sem náhrada za
pracovní neschopnost)
<R111>{float}</R111>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - osobní příplatky
<R112>{float}</R112>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - odměny
<R113>{float}</R113>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - příplatky za vedení
<R114>{float}</R114>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - zvláštní příplatky
<R131>{float}</R131>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - odměny za přespočetné hodiny
pedagogických pracovníků
<R116>{float}</R116>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu- platy za přesčasy
<R117>{float}</R117>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - ostatní příplatky
<R134>{float}</R134>
// platy zaměstnanců ze státního rozpočtu - smluvní platy
<R118>{float}</R118>
// platy zaměstnanců celkem - z jiné činnosti (dříve HČ)
<R119>{float}</R119>
// platy zaměstnanců celkem - z fondu odměn
<R120>{float}</R120>
// platy zaměstnanců celkem - z ostatních zdrojů
<R132>{float}</R132>
// z řádku 0108 platy státního rozpočtu na kofinancování ESF
<R121>{float}</R121>
// ostatní platby za provedenou práci - celkem
<R122>{float}</R122>
// ostatní platby za provedenou práci - ze státního rozpočtu vč. ESF
<R123>{float}</R123>
// ostatní platby za provedenou práci - ze stát. rozpočtu - ostatní osobní výdaje
<R124>{float}</R124>
// ostatní platby za provedenou práci - ze stát. rozpočtu - odstupné
<R126>{float}</R126>
// ostatní platby za provedenou práci - ze stát. rozpočtu - ostatní platby

<R127>{float}</R127>
<R128>{float}</R128>
<R133>{float}</R133>
<R201>{integer}</R201>
<R202>{integer}</R202>
<R203>{integer}</R203>
<R204>{integer}</R204>
<R205>{integer}</R205>
<R206>{float}</R206>
<R207>{float}</R207>
<R302>{float}</R302>
<R350>{float}</R350>
<R303>{float}</R303>
<R304>{float}</R304>
<R305>{float}</R305>
<R306>{float}</R306>
<R307>{float}</R307>
<R308>{float}</R308>
<R309>{float}</R309>
<R351>{float}</R351>
<R311>{float}</R311>
<R312>{float}</R312>
<R357>{float}</R357>
<R352>{float}</R352>
<R340>{float}</R340>
<R341>{float}</R341>
<R360>{float}</R360>
<R313>{float}</R313>
<R314>{float}</R314>
<R315>{float}</R315>
<R316>{float}</R316>
<R317>{float}</R317>
<R318>{float}</R318>
<R353>{float}</R353>
<R354>{float}</R354>
<R319>{float}</R319>
<R355>{float}</R355>
<R320>{float}</R320>
<R321>{float}</R321>
<R322>{float}</R322>
<R323>{float}</R323>
<R324>{float}</R324>
<R325>{float}</R325>
<R326>{float}</R326>
<R328>{float}</R328>

// ostatní platby za provedenou práci - z jiné činnosti (dříve HČ)
// ostatní platby za provedenou práci - z ostatních zdrojů
// z řádku 0122 ostatní platby za provedenou práci na kofinancování ESF
// evidenční počet zaměstnanců - fyzické osoby celkem k 31.12.(v celých číslech)
// evidenční počet zaměstnanců - fyzické osoby - ženy k 31.12.(v celých číslech)
// evidenční počet zaměstnanců - fyzické osoby se ZPS (vč. TZP) k 31.12.(v celých
číslech)
// počet žen na mateřské dovolené k 31.12.(v celých číslech)
// počet zaměstnanců na rodičovské dovolené k 31.12.(v celých číslech)
// čerpání rezervního fondu v tis. Kč - mzdy a platy
// čerpání rezervního fondu v tis. Kč - OON
// pedagogičtí pracovníci celkem - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozp.vč. ESF)
// z řádku 0302 prům.ev.počet přepočtený pedagogických pracovníků na ESF
// pedagogičtí pracovníci - celkem platy ze státního rozpočtu vč. ESF
// pedagogičtí pracovníci - platové tarify (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - náhrady platu (nepatří sem náhrada za pracovní
neschopnost)
// pedagogičtí pracovníci - osobní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - odměny (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - příplatky za vedení (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - zvláštní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - odměny za přespočetné hodiny (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - platy za přesčasy (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - ostatní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// pedagogičtí pracovníci - smluvní platy (jen ze stát.rozp.)
// z řádku 0303 platy státního rozpočtu na kofinancování ESF
// pedagogičtí pracovníci - prům.ev.počet přepočtený bez vedoucích zaměstnanců
// pedagogičtí pracovníci - platy celkem bez vedoucích zaměstnanců
// ostatní platby za provedenou práci vyplacené pedagogickým pracovníkům ze státního
rozpočtu
// učitelé - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// učitelé - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// vychovatelé - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// vychovatelé - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// učitelé odborného výcviku - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// učitelé odborného výcviku - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// ostatní pedagogové - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// ostatní pedagogové - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// nepedagogičtí pracovníci celkem - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozp.vč.
ESF)
// z řádku 0319 prům.ev.počet nepedagogických pracovníků na ESF
// nepedagogičtí pracovníci - platy celkem vč. ESF
// nepedagogičtí pracovníci - platové tarify (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - náhrady platu (jen ze stát.rozp.) nepatří sem náhrada platu
za pracovní neschopnost
// nepedagogičtí pracovníci - osobní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - odměny (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - příplatky za vedení (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - zvláštní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - platy za přesčasy (jen ze stát.rozp.)

<R329>{float}</R329>
<R358>{float}</R358>
<R356>{float}</R356>
<R342>{float}</R342>
<R343>{float}</R343>
<R361>{float}</R361>
<R330>{float}</R330>
<R331>{float}</R331>
<R332>{float}</R332>
<R333>{float}</R333>
<R334>{float}</R334>
<R335>{float}</R335>
<R338>{float}</R338>
<R339>{float}</R339>
<R501>{float}</R501>
<R502>{float}</R502>
<R503>{float}</R503>
<R504>{float}</R504>
<R518>{float}</R518>
<R505>{float}</R505>
<R506>{float}</R506>
<R507>{float}</R507>
<R508>{float}</R508>
<R509>{float}</R509>
<R510>{float}</R510>
<R511>{float}</R511>
<R520>{float}</R520>
<R521>{float}</R521>
<R512>{float}</R512>
<R519>{float}</R519>
<R513>{float}</R513>
<R514>{float}</R514>
<R515>{float}</R515>
<R516>{float}</R516>
<R517>{float}</R517>
<R601>{float}</R601>
<R602>{float}</R602>
<R603>{float}</R603>
<R604>{float}</R604>
<R606>{float}</R606>
<R701>{float}</R701>

// nepedagogičtí pracovníci - ostatní příplatky (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci - smluvní platy (jen ze stát.rozp.)
// nepedagogičtí pracovníci z řádku 0320 platy stát.rozpočtu z ESF
// nepedagogičtí pracovníci - prům.ev.počet přepočtený bez vedoucích zaměstnanců
// nepedagogičtí pracovníci - platy celkem bez vedoucích zaměstnanců
// ostatní platby za provedenou práci vyplacené nepedagogickým pracovníků ze
státního rozpočtu
// THP-prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// THP-platy zaměstnanců celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// provozní pracovníci - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// provozní pracovníci - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// obchodně provozní pracovníci - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// obchodně provozní pracovníci - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// ostatní pracovníci - prům.ev.počet přepočtený (jen ze stát.rozpočtu)
// ostatní pracovníci - platy celkem (jen ze stát.rozpočtu)
// počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet (celkem bez ohledu na zdroje
financování)
// počet zaměstnanců - fyzické osoby - průměrný stav (celkem bez ohledu na zdroje
financování)
// celkové mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč (celkem bez ohledu na zdroje financování)
// pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet
// pedagogičtí pracovníci k 30.9. (v přepočtu na plnou pracovní dobu)
// pedagogičtí pracovníci - mzdy a platy v tis. Kč
// učitelé - průměrný přepočtený počet
// učitelé - mzdy a platy v tis. Kč
// vychovatelé - průměrný přepočtený počet
// vychovatelé - mzdy a platy v tis. Kč
// učitelé odb.výcviku - průměrný přepočtený počet
// učitelé odb.výcviku - mzdy a platy v tis. Kč
// ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet
// ostatní pedagogové - mzdy a platy celkem
// nepedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet
// nepedagogičtí pracovníci k 30.9. (v přepočtu na plnou pracovní dobu)
// nepedagogičtí pracovníci - mzdy a platy v tis. Kč
// vyplacené ostat.platby za provedenou práci v tis. Kč
// vyplacené ostat.platby za provedenou práci v tis. Kč - pro pedagogické pracovníky
// vyplacené ostat.platby za provedenou práci v tis. Kč - pro nepedagogické pracovníky
// mzdy, platy a ost. platby za provedenou práci v tis. Kč
// počet zaměstnanců pobírajících osobní příplatky k poslednímu dni sledovaného
období (jen ze stát. rozpočtu)
// počet zaměstnanců pobírajících příplatky za vedení k poslednímu dni sledovaného
období (jen ze stát. rozpočtu)
// počet zaměstnanců pobírajících zvláštní příplatky k poslednímu dni sledovaného
období (jen ze stát. rozpočtu)
// počet zaměstnanců pobírajících ostatní příplatky k poslednímu dni sledovaného
období (jen ze stát. rozpočtu)
// počet zaměstnanců pobírajících smluvní plat k poslednímu dni sledovaného období
(jen ze stát. rozpočtu)
// prům.evid.počet zam.- přepočt.počty celkem z ř.0103,odd.I. (OPVK-vyjmuto ze
mzdové regulace)

<R702>{float}</R702>
<R703>{float}</R703>
<R704>{float}</R704>
<R705>{float}</R705>
<R706>{float}</R706>
<R707>{float}</R707>
<R708>{float}</R708>
<R709>{float}</R709>
<R710>{float}</R710>
</PAM>
</P01-04>

// celkové platy zaměstnanců v tis. Kč z ř.0132,odd.I.(OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// prům.evid.počet přepočt.pedagogičtí prac. z ř.0350,odd.III (OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// celkové platy pedagog.prac. v tis. Kč z ř.0352,odd.III.(OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// prům.evid.počet přepočt.nepedagogičtí prac. z ř.0355,odd.III (OPVK-vyjmuto ze
mzdové regulace)
// celkové platy nepedagog.prac. v tis. Kč z ř.0356,odd.III.(OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// vyplacené ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč z ř. 0133 odd.I (OPVK-vyjmuto
ze mzdové regulace)
// vyplacené OPPP pedagogických pracovníků v tis.Kč (OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// vyplacené OPPP nepedagogických pracovníků v tis.Kč (OPVK-vyjmuto ze mzdové
regulace)
// celkem platy a ostatní platby za provedenou práci (r0702+r0707) (OPVK-vyjmuto ze
mzdové regulace)

