P 1-04
Čtvrtletní výkaz
o zaměstnancích
a mzdových prostředcích
v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT
za 1. - __. čtvrtletí 2020
METODICKÝ POKYN
Do nadpisu výkazu se doplní pořadové číslo čtvrtletí v roce.
Kdo výkaz sestavuje
Výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení
v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo
svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými
společnostmi (dále jen „církevní“) nebo jinou právnickou nebo
fyzickou osobou (dále jen „soukromé“), zapsané do rejstříku škol
a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická
osoba (dále jen „organizace“).
Oddíly II. a V. vyplňují všechny organizace. Oddíly I., III.
a VII. vyplňují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109
odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Organizace odešle výkaz P 1-04 nejpozději do
15. kalendářního dne měsíce následujícího po ukončení
každého čtvrtletí v elektronické podobě po síti Internet na server
určený pokyny MŠMT a zároveň zpracovatelskému místu pošle
i výpis dat opatřený razítkem organizace a podpisem ředitele/ky
organizace. Zpracovatelským místem je pro krajské, církevní
a soukromé organizace odbor školství krajského úřadu, v Praze
odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, pro
organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí odbor školství
úřadu obce s rozšířenou působností, pro organizace zřizované
MŠMT je zpracovatelským místem přímo MŠMT.
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Tato zpracovatelská místa poskytnou příslušným
organizacím v případě potřeby metodickou a technickou pomoc.
Bližší informace jsou k dispozici na internetové stránce
MŠMT (www.msmt.cz)  Sběry statistických dat  Regionální
školství  Výkazy PAM.

g)

a žáky se zdravotním postižením se vykazují samostatně
s kódem druhu činnosti 57.
Do kódu druhu činnosti 85 (dětské domovy se školou), 86
(dětské domovy), 87 (výchovné ústavy), 88 (diagnostické
ústavy)
se
nezahrnuje
školní
stravování
v nich
uskutečňované, ale vykazuje se samostatně viz kód 92.
Samostatně se vykazují i speciálně pedagogická centra (55)
a školy zřízené při těchto ústavech pod příslušným kódem
druhu činnosti (61, 64, 66).
Do kódu druhu činnosti 84 (domovy mládeže) se
nezahrnuje školní stravování v nich uskutečňované.
Do kódu druhu činnosti 82 (školy v přírodě) se vedle stálých
zaměstnanců těchto zařízení uvedou i zaměstnanci přijatí jen
na dobu výjezdu školy do školy v přírodě. Neuvádějí se stálí
zaměstnanci škol, kteří do školy v přírodě se svou školou
vyjeli, ti zůstanou vykázáni včetně mezd, platů a ostatních
plateb za provedenou práci na kmenové škole. Školní
stravování uskutečňované ve školách v přírodě se zahrnuje do
kódu druhu činnosti 92.
Tzv. plavecké školy se nezahrnují ani do kódu druhu činnosti
21 (základní školy) ani do kódu druhu činnosti 34 (střední
školy), neboť nejde o školu ve vlastním slova smyslu, ale
o servisní zařízení, které zabezpečuje část výuky pro různé
školy. Zahrnují se do samostatného kódu druhu činnosti 96.
Střední školy se zahrnují do kódu druhu činnosti 34. Nepatří
sem střední školy pro žáky se zdravotním postižením – viz
kód 56, ani školy zřizované při zařízeních pro výkon ústavní
a ochranné výchovy - viz kód 66, ani tzv. plavecké školy –
viz kód 96.
Samostatná speciálně pedagogická centra i speciálně
pedagogická centra zřízená při škole se zahrnují do
samostatného kódu druhu činnosti 55 (speciálně pedagogická
centra).

Začleňování škol a zařízení do druhu činnosti
Organizace, která výkaz sestavuje, rozepisuje zaměstnance
a jejich mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci podle
kódu druhů činnosti, které vykonává, a to důsledně podle podílu
jejich práce v příslušném druhu činnosti (s výjimkou údaje
o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců ve fyzických
osobách, kde se zaměstnanec vykazuje ve fyzických osobách
pouze na jednom druhu činnosti (bez ohledu na výši úvazku),
zpravidla na tom druhu činnosti, kde je jeho úvazek nejvyšší)
nebo podle počtu žáků daného druhu činnosti. U pedagogických
pracovníků je nutno rozdělit jejich úvazek důsledně podle
počtu hodin přímé pedagogické činnosti.
Kódy druhů činností škol a školských zařízení jsou popsány
v příloze tohoto metodického pokynu - viz číselník druhů
činnosti.
a) U mateřských škol s internátním provozem se internát zahrne
společně se školou do kódu druhu činnosti 11 (mateřské
školy). Nevykazuje se samostatně jako kód druhu činnosti 84
(domovy mládeže). Nezahrnují se zařízení školního
stravování v nich zřízené – viz kód 92. Internáty škol pro děti

Společné instrukce k vyplňování výkazu
a) Údaje o průměrných počtech zaměstnanců (přepočtení,
fyzické osoby) se uvádějí v jednotkách s přesností na
4 desetinná místa. Údaje o mzdách, platech a ostatních
platbách za provedenou práci se uvádějí v tisících Kč
s přesností na 3 desetinná místa. Údaje o počtech
zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. příslušného roku
se uvádějí v celých číslech.
b) Podrobnější vysvětlení k obsahu údajů „Mzdy a platy“,
„Ostatní platby za provedenou práci“ (OPPP) a „Průměrný
evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní
dobu“ (dále jen průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců) a „Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve
fyzických osobách“ jsou k dispozici v dokumentu Metodické
vysvětlivky k obsahu údajů na internetové stránce
http://www.msmt.cz – odkaz Sběry statistických dat,
Regionální školství, Výkazy PAM, P 1-04 nebo na
http://sberdat.uiv.cz/login odkaz Informace. Tyto metodické
vysvětlivky vycházejí z Metodických vysvětlivek k vyplnění
čtvrtletního výkazu o práci Práce 2-04, oddíl 005, pro rok

c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

2020 (ČSÚ). Do mezd se nezahrnují náhrady mzdy nebo
platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény placené zaměstnavatelem (§ 192 odst. 1 a 2
zákoníku práce). Údaje výkazu musí navazovat na účetnictví
vykazující organizace.
Příslušné částky ve mzdových údajích vykazuje vždy
zaměstnavatel, u něhož se zúčtovávají k výplatě.
Refundované částky zahrnuje do mzdových údajů ten
zaměstnavatel, který provádí refundaci. V případě, že je před
provedením refundace zahrnul do mzdových údajů
zaměstnavatel, který je vyplatil, po přijetí refundace od
jiného zaměstnavatele tyto částky ze mzdových údajů vyloučí
(resp. sníží objem příslušných ukazatelů v dalším období
(z výkazu P 1-04 je vyloučí).
Opravy výkazu po odeslání je nutné předem oznámit
zpracovatelskému místu a po opravě celý výkaz znovu po
provedení kontrol odeslat.
Chyby zjištěné při zpracování výkazu na dalších
zpracovatelských místech a MŠMT lze opravit pouze
zasláním nových dat po síti.
V případě dílčích nejasností (závažných chyb) musí
organizace doplnit výkaz komentářem, ve kterém blíže
vysvětlí takové údaje, o jejichž správnosti by mohly být při
dalším zpracování pochyby. V případě výskytu některých
závažných chyb si může pořizovací program zápis komentáře
přímo vyžádat.
Vyšší zpracovatelská jednotka, popř. MŠMT, si může od
organizace vyžádat písemné zdůvodnění i dodatečně.
Rozdíl mezi „v tom“ a „z toho“:
- tam, kde se uvádí „v tom“, jde o úplný výčet, tj. součet
dílčích údajů se musí rovnat údaji celkovému,
- tam, kde se uvádí „z toho“, jde o neúplný výčet, tj. součet
dílčích údajů se celkovému údaji rovnat nemusí, dílčí údaj
však nesmí být větší než součet.
Pokud organizace či zařízení vznikne či zanikne v průběhu
sledovaného období, je nutno stanovit průměrný evidenční
přepočtený počet zaměstnanců i průměrný evidenční počet
zaměstnanců ve fyzických osobách za celé vykazované
období (od začátku kalendářního roku), nejen za dobu jejich
existence. Za zaniklou organizaci či zařízení se v takovém
případě nevyplňuje oddíl II. případně ani údaje v ř. 0518
a 0519 v oddílu V. a údaje v ř. 0372 až 0375 a ř. 0376 až
0379 v oddílu III.
Pokud organizace změní v průběhu vykazovaného období
zřizovatele, sestavuje výkazy za každého z nich zvlášť. Do
každého uvede příslušný objem mezd, platů a ostatních plateb
za provedenou práci a příslušné průměrné evidenční počty
zaměstnanců (průměr bude v obou, resp. ve všech případech
vztažen k celé délce vykazovaného období). Ve všech
případech se musí součet údajů z obou, resp. všech
výkazů, rovnat úhrnnému počtu za celé vykazované
období za vykazující organizaci.

Vysvětlivky k údajům
Jednotné záhlaví se skládá ze dvou řádků určených pro
kódové vyznačení identifikací a klasifikací a z textové části.
Údaje záhlaví internetového výkazu jsou automaticky
doplňovány z platného rejstříku škol a školských zařízení včetně
kódu druhu činnosti (PAM) z pomocného pracovního registru
a není nutné je vyplňovat.
V oddílech I., II., III., V. a VII. se ve sloupcích uvádějí
jednotlivé druhy činnosti, z nichž se vykazující organizace
skládá, a jim odpovídající počty zaměstnanců a výše mezd, platů
a ostatních plateb za provedenou práci. Kódy druhů činnosti škol
a školských zařízení jsou popsány v příloze tohoto metodického
pokynu.
Každá organizace vyplňuje za sledované období jeden
formulář.

Oddíl II. a V. - vyplňují všechny organizace.
Oddíl I. a III. - vyplňují pouze organizace, které vyplácejí své
zaměstnance podle § 109 odst. 3 zákoníku práce.
Oddíl VII. - vyplňují pouze organizace, které vyplácejí svým
zaměstnancům platy nebo OPPP z projektů ESF, které jsou
vyjmuté z limitů mzdové regulace.

Oddíl I.
K rozdělení zaměstnanců, platů a ostatních plateb za
provedenou práci podle zdroje financování:
Prostředky státního rozpočtu se rozumí výhradně
prostředky kapitoly 333 státního rozpočtu. Patří sem i prostředky
státního rozpočtu účelově vázané, tj. prostředky přidělené
z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené rozvojové
programy a dotační výzvy MŠMT, dále také prostředky státního
rozpočtu přidělené z kapitoly 333 na spolufinancování
(kofinancování) projektů ESF a na financování realizovaných
podpůrných opatření.
Prostředky přidělené z kapitoly 333 na projekty
spolufinancované z Evropských sociálních fondů (ESF) se
vykazují jak v rámci prostředků státního rozpočtu tak zvlášť na
samostatných řádcích jako výše prostředků vyplacených na
projekty ESF v příslušném kalendářním roce. Na samostatných
řádcích projektů ESF se uvádí celková výše dotace na projekt
(100%), tedy souhrn části financované ze státního rozpočtu
a části spolufinancované z ESF.
Prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu, než je
MŠMT, se zahrnují do ostatních zdrojů (např. dary nebo
prostředky z ESF od jiného ministerstva nebo od příjemce
dotace mimo resort školství, prostředky obcí na dofinancování
provozu škol atd.).
Zaměstnanci placení z prostředků státního rozpočtu jsou
výhradně zaměstnanci v pracovním poměru (s výjimkou
zaměstnanců v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr,
tj. dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce),
zabezpečující výuku, služby a činnosti, jejichž prostředky na
platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu kapitoly 333.
Patří sem i zaměstnanci, kteří vykonávají činnosti na
konkrétních vyhlášených rozvojových programech a dotačních
výzvách MŠMT, na projektech ESF a na podpůrných opatřeních.
Ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP) ze
státního rozpočtu jsou prostředky vyplacené zaměstnancům
zabezpečujícím hlavní činnost organizace na základě dohody
o provedení práce nebo o pracovní činnosti vč. ESF, odstupné
a ostatní platby.
Zaměstnanci doplňkové činnosti jsou zaměstnanci
v pracovním poměru zabezpečující doplňkovou činnost
organizace.
Platy doplňkové činnosti jsou vyplacené platy (bez OPPP),
které se zahrnují do nákladů doplňkové činnosti. Patří sem jak
platy zaměstnanců doplňkové činnosti organizací, tak i odměny
vyplácené zaměstnancům hlavních činností organizací za výkon
v doplňkové činnosti nad rámec jejich pracovních povinností
v hlavní činnosti. Zvlášť jsou vykazovány OPPP hrazené
z doplňkové činnosti.
Prostředky z fondu odměn (dále jen FO) se uvádějí jen
u příspěvkových organizací, které použily fond odměn na
odměny zaměstnancům. Přednostně se z fondu odměn hradí
případné překročení prostředků na platy (§ 32 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů). Vykázaný údaj o vyplacených
prostředcích FO musí být shodný s údajem vykazovaným
v rámci účetní závěrky organizace.

Zaměstnanci z ostatních zdrojů jsou zaměstnanci
v pracovním poměru, jejichž platy (bez OPPP) jsou hrazeny
z ostatních zdrojů (mimorozpočtových grantů, příspěvků a darů
od fyzických a právnických osob, ze sdružených prostředků,
dotací od státních fondů, prostředků EU, které nebyly poskytnuty
z kapitoly 333, prostředků obcí na dofinancování provozu škol,
dotací z Úřadu práce ČR apod.). Do jejich platů se nezahrnují
odměny z fondu odměn. Zvlášť jsou vykazovány OPPP hrazené
z ostatních zdrojů.
K jednotlivým ukazatelům:
- v ř. 0102 se uvede průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců za vykazovaný druh činnosti celkem a za
všechny zdroje financování,
- v ř. 0103 až 0105 se uvede rozdělení průměrného evidenčního
přepočteného počtu zaměstnanců podle zdrojů financování na
počty zaměstnanců placených z prostředků státního rozpočtu,
z doplňkové činnosti a z ostatních zdrojů,
- v ř. 0130 je uveden počet zaměstnanců z ř. 0103, jejichž platy
jsou hrazeny z projektů ESF jen kapitoly 333,
- v ř. 0106 je uveden průměrný evidenční počet zaměstnanců
ve fyzických osobách celkem,
- v ř. 0107 se uvedou celkové platy zaměstnanců za všechny
zdroje financování celkem (bez OPPP),
- v ř. 0108 a 0118 až 0120 se uvede rozdělení platů podle
zdrojů financování na platy z prostředků státního rozpočtu,
doplňkové činnosti, fondu odměn, ostatních zdrojů (neuvádějí
se odměny zaměstnanců na základě dohod mimo pracovní
poměr); řádek 0119 se vyplňuje pouze při použití fondu
odměn především na krytí překročení stanoveného nebo
přípustného objemu prostředků na platy,
- v ř. 0132 se uvedou platy a nenárokové složky platů
zaměstnanců hrazené pouze z ESF jen kapitoly 333 (neuvádějí
se odměny zaměstnanců na základě dohod mimo pracovní
poměr),
- v ř. 0109 až 0117, 0131 a 0135 se uvedou platy ze státního
rozpočtu (bez OPPP) rozčleněné na jednotlivé složky platů,
- do ř. 0110 se zahrnují všechny náhrady mezd (za dovolenou
vč. náhrad za nevyčerpanou dovolenou, za svátky atd.), do
ř. 0117 (ostatní příplatky) se tyto náhrady nezahrnují;
nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu po dobu trvání
pracovní
neschopnosti
nebo
karantény
placené
zaměstnavatelem (§ 192 zákoníku práce),
- v ř. 0111 se uvedou osobní příplatky (§ 131 zákoníku práce),
- v ř. 0112 se uvedou vyplacené odměny zaměstnancům (§ 134
a 134a zákoníku práce),
- v ř. 0113 se uvedou příplatky za vedení vyplacené podle § 124
zákoníku práce,
- v ř. 0114 se uvedou zvláštní příplatky vyplacené podle § 129
zákoníku práce a stanovené v nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
- v ř. 0135 se uvedou specializační příplatky pedagogických
pracovníků (§ 133 zákoníku práce),
- v ř. 0131 se uvedou příplatky vyplacené za přímou
pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - přespočetné
hodiny (§ 132 zákoníku práce),
- v ř. 0116 se uvedou platy za práci přesčas, tj. poměrná část
platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatek
ve výši určené zákonem (§ 127 odst. 1 zákoníku práce),
- v ř. 0117 se uvedou příplatky za noční práci, za práci v sobotu
a neděli, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za
rozdělenou směnu, odměna za pracovní pohotovost (§ 125,
126, 128, 130, 140 zákoníku práce); uvedou se zde jak
příplatky zahrnuté v platovém výměru, tak i příplatky, které
nelze předem paušalizovat,
- v ř. 0121 se uvedou ostatní platby za provedenou práci za
všechny zdroje financování,
- v ř. 0122, 0127 a 0128 se rozepisují ostatní platby za
provedenou práci v rozdělení podle zdrojů financování,
- v ř. 0127 a 0128 se uvádějí i případné odměny za produktivní
činnost žáků a studentů (§ 122 zákona č. 561/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů) podle zdroje financování, který byl
na výplatu použit (doplňková činnost, ostatní zdroje),

- v ř. 0122 se uvádějí ostatní platby za provedenou práci
hrazené ze státního rozpočtu (kapitola 333) včetně ESF, v
ř. 0133 pouze z projektů ESF,
- v ř. 0123, 0124 a 0126 se uvedou ostatní platby za provedenou
práci ze státního rozpočtu podle druhů, ř. 0123 - platby na
základě dohod o pracovní činnosti a provedení práce, ř. 0124
– odstupné a ř. 0126 - odměny za vybrané soutěže,
- v ř. 0133 se uvedou platby OPPP hrazené z prostředků ESF
financované prostřednictvím kapitoly 333 z ř. 0122.

Oddíl II.
Vyplňuje se jen ve 4. čtvrtletí za všechny zaměstnance
organizace podle stavu k 31.12.
Ř. 0206 a 0207 nevyplňují soukromé a církevní organizace.
- do ř. 0206 se uvádí výše použitých prostředků v tis. Kč
z rezervního fondu, které byly v kalendářním roce z tohoto
fondu čerpány na platy projektů, které jsou financovány
z ESF,
- do ř. 0207 se uvádí výše použitých prostředků v tis. Kč
z rezervního fondu, které byly v kalendářním roce z tohoto
fondu čerpány na OPPP projektů, které jsou financovány
z ESF.

Oddíl III.
Vyplňuje se jen za ty zaměstnance organizace, jejichž platy
nebo platby a odměny z OPPP jsou hrazené z prostředků státního
rozpočtu kapitoly 333. Prostředky státního rozpočtu se rozumí
výhradně prostředky kapitoly 333 státního rozpočtu. Patří sem
i prostředky státního rozpočtu účelově vázané, tj. prostředky
přidělené z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené
rozvojové programy a dotační výzvy MŠMT, dále také
prostředky státního rozpočtu přidělené z kapitoly 333 na
spolufinancování (kofinancování) projektů ESF a na financování
realizovaných podpůrných opatření. Při rozpisu do skupin
profesí se zaměstnanci a jejich platy, včetně všech složek
platu, nebo odměny z OPPP zahrnují podle pracovní smlouvy
nebo dohody. To platí i při dočasném převedení na jinou
práci. Tedy celkový objem vyplacených prostředků musí být
vykázán v tom druhu činnosti a u té skupiny profesí, kde je
vykázán příslušný úvazek nebo dohoda mimo pracovní poměr.
- v ř. 0302, 0303 až 0312, 0351 a 0362 se uvedou průměrné
evidenční přepočtené počty pedagogických pracovníků
činností hrazených ze státního rozpočtu a jejich platy,
vč. složek platů,
vysvětlivka k ř. 0109 až 0117, 0131 a 0135 platí i pro ř. 0304
až 0312, 0351 a 0362,
- v ř. 0350 se uvedou průměrné evidenční přepočtené počty
pedagogických pracovníků činností hrazených z ESF,
- v ř. 0340 a ř. 0341 se uvedou průměrné evidenční přepočtené
počty pedagogických pracovníků činností hrazených ze
státního rozpočtu a jejich celkové platy (vč. složek platu)
s vyloučením pedagogických pracovníků, kteří pobírají
příplatky za vedení (§ 124 zákoníku práce),
- v ř. 0360 se uvedou ostatní platby za provedenou práci ze
státního rozpočtu (kapitola 333) vyplacené pedagogickým
pracovníkům,
- v ř. 0313 až 0318, 0353 a 0354, 0363 až 0370 se uvedou
průměrné evidenční přepočtené počty pedagogických
pracovníků a úhrnné platy podle jednotlivých skupin profesí
(učitelé, vychovatelé, učitelé odborného výcviku, asistenti
pedagogů, speciální pedagogové, školní psychologové, trenéři
a ostatní pedagogičtí pracovníci), zahrnují se i pedagogičtí
pracovníci, jejichž platy jsou hrazeny z ESF a z podpůrných
opatření,
- v ř. 0319 až 0329 se uvedou průměrné evidenční přepočtené
počty
nepedagogických
zaměstnanců
odměňovaných
z prostředků státního rozpočtu a jejich platy, vč. složek platů,
- v ř. 0355 se uvedou průměrné evidenční přepočtené počty
nepedagogických zaměstnanců činností hrazených z ESF,

- v ř. 0342 a 0343 se uvedou průměrné evidenční přepočtené
počty
nepedagogických
zaměstnanců
odměňovaných
z prostředků státního rozpočtu a jejich celkové platy
(vč. složek
platu)
s
vyloučením
nepedagogických
zaměstnanců, kteří pobírají příplatky za vedení (§ 124
zákoníku práce),
- v ř. 0361 se uvedou ostatní platby za provedenou práci ze
státního rozpočtu (kapitola 333) vyplacené nepedagogickým
zaměstnancům,
- v ř. 0330 až 0339 se uvedou průměrné evidenční přepočtené
počty nepedagogických zaměstnanců a úhrnné platy podle
skupin profesí (THP, provozní zaměstnanci, obchodně
provozní zaměstnanci a ostatní nepedagogičtí zaměstnanci),
zahrnují se i nepedagogičtí zaměstnanci, jejichž mzdy jsou
hrazeny z ESF a z podpůrných opatření; do skupiny profesí
ostatní nepedagogičtí zaměstnanci se zahrnují školní
asistenti a chůvy v mateřských školách,
- ř. 0372 až 0375 vyplňují organizace jen ve 3. čtvrtletí;
v ř. 0372 se uvede evidenční přepočtený počet pedagogických
pracovníků činností hrazených ze státního rozpočtu včetně
podpůrných opatření a ESF k 30. 9. příslušného roku,
- v ř. 0373 se uvede evidenční přepočtený počet pedagogických
pracovníků činností hrazených ze státního rozpočtu
a neuvedených na ř. 0374 a 0375 k 30. 9. příslušného roku,
tj. pedagogických pracovníků, jejichž platy jsou hrazeny
výhradně z prostředků kapitoly 333 státního rozpočtu
vč. prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků
přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené
rozvojové programy a dotační výzvy MŠMT,
- v ř. 0374 se uvede evidenční přepočtený počet pedagogických
pracovníků činností hrazených ze státního rozpočtu podpůrných opatření k 30. 9. příslušného roku,
- v ř. 0375 se uvede evidenční přepočtený počet pedagogických
pracovníků činností hrazených z ESF k 30. 9. příslušného
roku,
- ř. 0376 až 0379 vyplňují organizace jen ve 3. čtvrtletí,
v ř. 0376
se
uvede
evidenční
přepočtený
počet
nepedagogických zaměstnanců činností hrazených ze státního
rozpočtu vč. podpůrných opatření a ESF k 30. 9. příslušného
roku,
- v ř. 0377 se uvede evidenční přepočtený počet
nepedagogických zaměstnanců činností hrazených ze státního
rozpočtu a neuvedených na ř. 378 a 379 k 30. 9. příslušného
roku, tj. počet nepedagogických zaměstnanců, jejichž platy
jsou hrazeny výhradně z prostředků kapitoly 333 státního
rozpočtu vč. prostředků SR účelově vázaných, tj. prostředků
přidělených z kapitoly 333 na konkrétní projekty a vyhlášené
rozvojové programy a dotační výzvy MŠMT,
- v ř. 0378 se uvede evidenční přepočtený počet
nepedagogických zaměstnanců činností hrazených ze státního
rozpočtu - podpůrných opatření k 30. 9. příslušného roku,
- v ř. 0379 se uvede evidenční přepočtený počet
nepedagogických zaměstnanců činností hrazených z ESF
k 30. 9. příslušného roku.

Oddíl V.
Oddíl V. se vyplňuje za všechny zaměstnance organizace
bez ohledu na to, z jakých prostředků jsou hrazeny mzdy platy a
OPPP.
- v ř. 0501 se uvede průměrný evidenční přepočtený počet
všech zaměstnanců na daném druhu činnosti (podle kódu
druhu činnosti v příloze tohoto metodického pokynu),
- v ř. 0503 se uvede celková výše mezd a platů v tis. Kč
zaměstnanců uvedených na ř. 0501, rovněž za sledované
období od začátku kalendářního roku (údaje jsou nápočtové),
- na ř. 0502 se vykazuje průměrný evidenční počet zaměstnanců
ve fyzických osobách za sledované období od začátku
kalendářního roku na daném druhu činnosti (podle kódu druhů
činnosti v příloze tohoto metodického pokynu), tento údaj
nesouvisí s výší úvazku jednotlivých osob a množstvím

pracovních smluv, tzn. i v případě, kdy se jedná o tzv. souběh
pracovních poměrů (zaměstnanec má uzavřeno více
pracovních smluv na jednotlivých činnostech organizace).
Každý zaměstnanec je jako fyzická osoba vykazován pouze
jedenkrát, a to zpravidla u druhu činnosti (na pracovišti), kde
má nejvyšší úvazek, a na ostatních druzích činnosti pak
nevstupuje do počtu zaměstnanců ve fyzických osobách,
- v ř. 0504 se uvede průměrný evidenční přepočtený počet
všech pedagogických pracovníků na daném druhu
činnosti/pracovišti a na ř. 0506, 0508, 0510, 0520, 0522, 0524,
0526 a 0528 průměrné evidenční přepočtené počty
pedagogických pracovníků v rozdělení podle jednotlivých
skupin profesí (učitelé, vychovatelé, učitelé odborného
výcviku, asistenti pedagogů, speciální pedagogové, školní
psychologové, trenéři a ostatní pedagogičtí pracovníci),
- v ř. 0505 se uvede úhrnná výše mezd a platů, včetně všech
složek mezd a platů, pedagogických pracovníků uvedených na
ř. 0504 na daném druhu činnosti/pracovišti a na ř. 0507, 0509,
0511, 0521, 0523, 0525, 0527 a 0529 výše mezd a platů
v rozdělení podle jednotlivých skupin profesí pedagogických
pracovníků.
- ř. 0518 vyplňují organizace jen ve 3. čtvrtletí. Uvede se
evidenční přepočtený počet pedagogických pracovníků
k 30. 9. příslušného roku,
- ř. 0519 vyplňují organizace jen ve 3. čtvrtletí. Uvede se
evidenční přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
k 30. 9. příslušného roku.
- v ř. 0512 se uvede průměrný evidenční přepočtený počet
nepedagogických zaměstnanců a v ř. 0513 jim odpovídající
výše mezd a platů bez ohledu na zdroj financování za
sledované období od začátku kalendářního roku (údaje jsou
nápočtové),
- v ř. 0514 se uvedou ostatní platby za provedenou práci bez
ohledu na zdroj financování a vyplacené jak pedagogickým
pracovníkům tak nepedagogickým zaměstnancům a na ř. 0515
a
0516
v rozdělení
na
pedagogické
pracovníky
a nepedagogické zaměstnance,
- v ř. 0517 se uvede celkový součet výše mezd a platů
pedagogických pracovníků (ř. 0505), nepedagogických
zaměstnanců (ř. 0513) a ostatních plateb za provedenou práci
(ř. 0514),
Při rozpisu do skupin profesí se zaměstnanci a jejich
platy, včetně všech složek platu, nebo odměny z dohod mimo
pracovní poměr zahrnují podle pracovní smlouvy nebo
dohody. To platí i při dočasném převedení na jinou práci.
Tedy celkový objem vyplacených prostředků musí být vykázán
v tom druhu činnosti a u té skupiny profesí, kde je vykázán
příslušný úvazek nebo dohoda mimo pracovní poměr.
Oddíl VII.
Náplní jednotlivých řádků tohoto oddílu jsou údaje týkající
se projektů ESF financovaných z kapitoly 333 SR, jejichž
financování je vyjmuto z limitů mzdové regulace, tedy
prostředky poskytované na projekty třetí prioritní osy Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Školy, které čerpají
prostředky na mzdy a OPPP z těchto výzev/projektů ESF
(příjemcem dotace je přímo subjekt zapsaný ve školském
rejstříku) je musí vykázat kromě oddílů I., III., a V. také v odd.
VII. V oddílu VII. a odpovídajících řádcích odd. I. a III. se
vykazují bez ohledu na to, zda je již organizace obdržela
či nikoli.
V rámci výzev/projektů ESF lze posílit personální zajištění
také o nepedagogické zaměstnance (např. školní asistent, chůva
v mateřské škole a sociální pedagog či projektový a finanční
manažer) a pedagogické pracovníky (např. školní speciální
pedagog, školní psycholog), které je vždy nutné správně zařadit
do odpovídajících skupin profesí.
Údaje vykázané v oddílu VII. vychází z údajů oddílů
I. a III. Jsou součástí příslušných řádků týkajících se ESF
v oddílech I. a III. Veškeré projekty prioritní osy 3 Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou vyjmuty z limitů
mzdové regulace, proto hodnoty v odpovídajících řádcích odd.
VII. a III. musí být shodné.

- ř. 0201 (evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. ve fyzických
osobách) nemůže být menší než ř. 0203 (z toho zaměstnanci
se zdravotním postižením).

Do průměrného evidenčního přepočteného počtu
zaměstnanců v ř. 0701, 0703 a 0705 se uvádějí pouze
zaměstnanci, se kterými byl na práce na projektech uzavřen
pracovněprávní vztah (pracovní smlouva).

oddíl III.:
- ř. 0303 (platy bez OPPP celkem) se musí rovnat součtu
ř. 0304 až 0312, 0351, 0362 (součet jednotlivých složek platů
- platové tarify, osobní příplatky, odměny atd.), a to ve všech
sloupcích, stejná vazba platí i pro ř. 0320 a ř. 0321 až 0329;
jsou-li v ř. 0303 uvedeny platy pedagogických pracovníků,
musí být uveden i průměrný evidenční přepočtený počet
pedagogických pracovníků v ř. 0302 (pokud nejde o doplatek
reklamovaných platů za minulé období ap.), týž vztah platí
i pro ostatní takové dvojice řádků (0314 a 0313, 0316 a 0315
atd.); tento vztah platí i opačně,
- ř. 0340 a 0341 musí být menší nebo roven ř. 0302 a 0303,
stejná vazba platí pro řádky 0342 a 0343, 0319 a 0320,
- součet údajů v ř. 0313, 0315, 0317, 0353, 0363, 0365, 0367
a 0369, resp. v ř. 0314, 0316, 0318, 0354, 0364, 0366, 0368
a 0370 se musí rovnat údaji v ř. 0302, resp. 0303
(u pedagogických pracovníků celkem),
- součet údajů v ř. 0330, 0332, 0334 a 0338, resp. v ř. 0331,
0333, 0335 a 0339 se musí rovnat hodnotě údaje v ř. 0319,
resp. 0320 (u nepedagogických zaměstnanců celkem).

- v ř. 0701 se uvede průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických) celkem
u projektů ESF uvedených v řádku 0130 oddílu I, a v ř. 0703
a 0705
v rozdělení
na
pedagogické
pracovníky
a nepedagogické zaměstnance,
- v ř. 0702 se uvedou celkové platy zaměstnanců
(pedagogických i nepedagogických) u projektů ESF
uvedených v řádku 0132 oddílu I a v ř. 0704 a 0706
v rozdělení na pedagogické pracovníky a nepedagogické
zaměstnance,
- v ř. 0707 se uvedou celkové vyplacené OPPP pedagogickým
i nepedagogickým zaměstnancům u projektů ESF uvedené
v řádku 0133 oddílu I., v ř. 0708 a 0709 v rozdělení na
pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance,
- ř. 0710 je součet řádků 0702 a 0707.
Je-li příjemcem dotace subjekt nezapsaný ve školském
rejstříku nebo se jedná o prostředky z jiných kapitol státního
rozpočtu, tj. prostředky z ESF od jiného ministerstva,
a vykazující subjekt vyplácí prostředky z těchto výzev, musí je
vykázat jako prostředky z ostatních zdrojů.
Grantový projekt Evropské unie ERASMUS+, jehož
administrací je pověřen DZS, je určen na mobilitu ve (formálním
i neformálním) vzdělávání pro jednotlivce – např. podpora
studijních pobytů studentů vysokých a vyšších odborných škol
a žáků středních škol, praktické stáže v podnicích, výukové
pobyty učitelů v zahraničí, výměny mládeže, dobrovolnická
služba. Pokud škola čerpá mzdy nebo OPPP z tohoto grantového
projektu, uvádí je v odd. I. na řádcích vztahujících se k ostatním
zdrojům.

Základní kontrolní vazby
Společně oddíl I., III. a V.:
- průměrné měsíční platy (podíl celkových mezd, průměrného
evidenčního přepočteného počtu zaměstnanců a délky období
v měsících) by se měly pohybovat v rozmezí minimální mzdy
až do rozmezí, které bude stanoveno na základě statistické
analýzy uplynulého roku se zahrnutím odhadu platového
nárůstu.
oddíl I.:
- ř. 0102 (průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců
celkem) v jednotlivých sloupcích se musí rovnat součtu
ř. 0103 až 0105 (tj. počtu zaměstnanců ze státního rozpočtu,
počtu zaměstnanců z doplňkové činnosti, počtu zaměstnanců
z ostatních zdrojů), totéž platí i pro ř. 0107 (platy bez OPPP
celkem) a ř. 0108 a 0118 až 0120 a pro ř. 0121 (ostatní platby
za provedenou práci celkem) a ř. 0122, ř. 0127, ř. 0128,
- ř. 0106 (průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických
osobách) by neměl být menší než ř. 0102 (celkový průměrný
evidenční přepočtený počet zaměstnanců),
- ř. 0108 (platy ze státního rozpočtu bez OPPP celkem) se musí
rovnat součtu ř. 0109 až 0117, 0131, a 0135 (jednotlivé složky
platů),
- jsou-li v ř. 0108 uvedeny platy zaměstnanců ze státního
rozpočtu, musí být uveden i průměrný evidenční přepočtený
počet zaměstnanců ze státního rozpočtu v ř. 0103 (pokud
nejde o doplatek reklamovaného platu za minulé období ap.),
týž vztah platí i opačně; neplatí to však pro ř. 0118 a 0104
nebo 0120 a 0105.
oddíl II.:
- ř. 0201 (evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. ve fyzických
osobách) nemůže být menší než ř. 0202 (z toho ženy),

oddíl V.:
- údaj v ř. 0501 – průměrný evidenční přepočtený počet
zaměstnanců, se musí rovnat součtu ř. 0504 a 0512, totéž platí
pro údaj v ř. 0503 - celkové mzdy, který se musí rovnat součtu
ř. 0505 a 0513 a pro údaj v ř. 0514, který se musí rovnat
součtu ř. 0515 a 0516,
- údaj v ř. 0504 se musí rovnat součtu ř. 0506, 0508, 0510,
0520, 0522, 0524, 0526 a 0528, totéž platí pro ř. 0505, který
se musí rovnat součtu ř. 0507, 0509, 0511, 0521, 0523, 0525,
0527 a 0529.
Mezioddílové vazby:
Všechny tyto vazby platí jen pro organizace, které vyplácejí plat
(§ 109, odst. 3 zákoníku práce).
- ř. 0103 (průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců ze
státního rozpočtu celkem) v jednotlivých sloupcích se musí
rovnat součtu ř. 0302 a 0319 (tj. počtů pedagogických
pracovníků a nepedagogických zaměstnanců),
- součet ř. 0303 a 0320 v oddílu III. (platy bez OPPP celkem) se
musí rovnat ř. 0108 v oddílu I. (platy zaměstnanců ze státního
rozpočtu bez OPPP celkem),
- obdobná vazba platí i mezi údaji v ř. 0304 a 0321 oproti údaji
v ř. 0109 (platové tarify), údaji v ř. 0305 a 0322 oproti údaji
v ř. 0110 (náhrady platů), údaji v ř. 0306 a 0323 oproti údaji
v ř. 0111 (osobní příplatky) atd.,
- údaj v ř. 0102 oddílu I. se musí rovnat řádku 0501 oddílu V.,
- obdobná vazba platí mezi údaji v ř. 0106 a 0502, 0107 a 0503,
0121 a 0514,
- údaj v ř. 0302 nesmí být větší než údaj v ř. 0504, obdobná
vazba platí i pro ř. 0303 a 0505, 0313 a 0506, 0314 a 0507,
0315 a 0508, 0316 a 0509, 0317 a 0510, 0318 a 0511, 0319
a 0512, 0320 a 0513,
- údaj v ř. 0130 se musí rovnat součtu ř. 0350 a ř. 0355,
- údaj v ř. 0132 se musí rovnat součtu ř. 0352 a ř. 0356.
Zde uvedené kontrolní vazby jsou pouze základní, které mají
informovat při sestavování výkazu zpracovatele. Podrobnější úplné kontrolní vazby jsou součástí pořizovacího programu.

Příloha - Přehled použitých číselníků
platnost od 1. 1. 2017

71

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

1) Číselník činností škol a školských zařízení

73

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Kód druh činnosti

81

Školní družiny (pro všechny typy škol)

11

Mateřské školy
Mateřské školy vč. mateřských škol s internátním provozem,
pokud se nejedná o školu zařazenou pod kód 51, 61, 62 a 63.

82

21

Základní školy
Základní školy, pokud se nejedná o školu zařazenou pod kód
52, 64 a 65. Zahrnují se i přípravné třídy (podle § 47 zákona
č. 561/2004 Sb.); nezahrnují se tzv. plavecké školy - viz kód
96.

Školy v přírodě
Nezahrnují se zařízení školního stravování v nich;
započítávají se i zaměstnanci přijatí na dobu výjezdu školy
do školy v přírodě a jejich platy.

83

Střediska volného času
Dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností.

84

Domovy mládeže
Nezahrnují se zařízení školního stravování v nich - viz kód
92.

85

Dětské domovy se školou
Nezahrnují se zařízení školního stravování - viz kód 92,
ani školy při těchto zařízeních. Základní školy se vykazují
samostatně pod kódem 64, střední školy v těchto zařízeních
se vykazují samostatně pod kódem 66.

86

Dětské domovy
Nezahrnují se zařízení školního stravování - viz kód 92,
ani školy v těchto zařízeních. Mateřské školy při těchto
zařízeních se vykazují samostatně pod kódem 61, základní
školy při těchto zařízeních se vykazují samostatně pod
kódem 64, střední školy při těchto zařízeních se vykazují
samostatně pod kódem 66.

25

Základní umělecké školy

34

Střední školy
Nezahrnují se střední školy zřizované podle § 16, odst. 9
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) –
viz kód 56 ani střední školy při zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy – viz kód 66 a tzv. plavecké školy – viz
kód 96.

37

Střediska praktického vyučování

41

Vyšší odborné školy
Vyšší odborné školy, pokud se nejedná o školu zařazenou
pod kód 54.

42

Konzervatoře
Nezahrnují se konzervatoře zřizované podle § 16, odst. 9
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) –
viz kód 53.

87

Mateřské školy zřizované podle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).
Nezahrnují se mateřské školy při zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy – viz kód 61 ani mateřské školy při
zdravotnickém zařízení – viz kód 62.

Výchovné ústavy
Nezahrnují se zařízení školního stravování – viz kód 92,
ani školy v těchto zařízeních, které se vykazují samostatně
pod kódem 64 resp. 66.

88

Diagnostické ústavy
Nezahrnují se zařízení školního stravování - viz kód 92,
školy při nich zřízené se vykazují samostatně pod kódem 61,
64, 66.

89

Školní kluby (pro všechny typy škol)

91

Pedagogicko-psychologické poradny

92

Zařízení školního stravování
Všechna zařízení školního stravování zapsaná v rejstříku škol
a školských zařízení.

94

Střediska služeb školám

96

Plavecké školy

97

Školní hospodářství
Školní statky, školní zahradnictví, školní rybářství, školní
polesí (vždy jako samostatné zařízení nebo součást školy,
nepatří sem různá pomocná zařízení při školách zřízená pro
doplňkovou činnost ani školní pozemky).

98

Střediska výchovné péče

99

Jiná školská účelová zařízení

51

52

Základní školy zřizované podle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).
Nezahrnují se základní školy při zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy – viz kód 64 ani základní školy při
zdravotnickém zařízení – viz kód 65.

53

Konzervatoře zřizované podle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).

54

Vyšší odborné školy zřizované podle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).

55

Speciálně pedagogická centra

56

Střední školy zřizované podle § 16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).
Nezahrnují se střední školy při zařízení pro výkon ústavní
a ochranné výchovy – viz kód 66.

57

Internáty škol pro děti a žáky se zdravotním postižením
Nezahrnují se zařízení školního stravování v nich zřízená –
viz kód 92.

61

Mateřské školy při zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy

62

Mateřské školy při zdravotnickém zařízení

63

Lesní mateřské školy

64

Základní školy při zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy

65

Základní školy při zdravotnickém zařízení

66

Střední školy při zařízení pro výkon ústavní a ochranné
výchovy

2) Číselník kategorií školských pracovníků
Definováno podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů.
Kód
101
102
110
111
112
116
131
140
147
148
149
150
151
153
154
155
205
206
207
208
212
213
217
218

název kategorie
Učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na střední škole
Vychovatelé
Ředitelé a zástupci ředitelů škol a školských zařízení (učitelé)
Učitelé I. stupně základní školy
Učitelé II. stupně základní školy
Učitelé uměleckých odborných předmětů na ZUŠ, střední škole a konzervatoři
Učitelé mateřských škol
Ředitelé školských zařízení (pedagogičtí pracovníci kromě učitelů)
Pedagogové v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Speciální pedagogové
Psychologové
Pedagogové volného času
Asistenti pedagoga s výjimkou těch asistentů pedagoga uvedených pod kódem 153
Asistenti pedagoga ve třídě/oddělení/skupině zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ
Učitelé předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování
Učitelé praktického vyučování pro získání svářečského oprávnění
Provozní zaměstnanci
Učitelé odborného výcviku
Technickohospodářští pracovníci
Obchodně provozní zaměstnanci (v zařízeních školního stravování)
Trenéři
Pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií
Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci (sociální a zdravotničtí pracovníci, školní asistenti, chůvy, apod.)
Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně

Přiřazení kategorií školských pracovníků do skupin profesí pracovníků v odd. III. a V.:
Pedagogičtí pracovníci:
z toho
učitelé
učitelé odborného výcviku
vychovatelé
asistenti pedagoga
speciální pedagogové
psychologové
trenéři
ostatní pedagogičtí pracovníci

101, 102, 110, 111, 112, 116, 131, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 206, 212, 218
101, 110, 111, 112, 116, 131, 154*
206, 154*, 155
102, 140*
151, 153
148
149
212
140*, 147, 150, 218

Technickohospodářští pracovníci:

207 (např. účetní, knihovník, hospodář, administrativní pracovník (vč. samostatného administrativního
pracovníka školní jídelny), personalista, finanční manažer, projektový manažer, asistentka, referent
správy osobních údajů (GDPR), koordinátor projektu (pokud převažuje čistě administrativní činnost)
Provozní zaměstnanci:
205 (např. školník (domovník/údržbář/správce školy), uklízečka, topič, vrátný, plavčík, zahradník, ladič
hudebních nástrojů, řidič, recepční, bezpečnostní pracovník (pracovník, zajišťující dohled ve školských
zařízeních ve večerních a nočních hodinách)
Obchodně provozní zaměstnanci:
208 (např. kuchařka, svačinář, nutriční terapeut (ve smyslu technolog stravování, metodik výživy;
kvalifikační předpoklad) vedoucí, zástupce vedoucího nebo pracovník provozu školní jídelny,
popř. pracovníci zajišťující výdej jídla či sklad potravin (samostatný skladník školní jídelny), není-li
veden v jiné kategorii pracovníků)
Ostatní nepedagogičtí zaměstnanci: 213, 217 (např. školní asistent, chůva v MŠ, sociální pedagog, sociální a zdravotničtí pracovníci,
nutriční asistent (ve smyslu dietní sestra), pracovníci v oblasti informačních a komunikačních
technologií, správce webu, tlumočník do znakové řeči, přepisovatel pro neslyšící, auditor, instruktor,
korepetitor, mentor, správce depozitáře, laborant, technický pracovník – konstruktér, rehabilitační
pracovník na sportovní škole, produkční, režisér, koordinátor spolupráce školy a externího partnera,
práce v centru kolegiální podpory, metodik výuky a spolupráce pedagogů v rámci projektu ESF)
* uvede

se do kategorií dle své profese

3) Číselníky k údajům v záhlaví
Zřizovatel organizace
1 státní správa ve školství - MŠMT (školy a školská zařízení v působnosti MŠMT)
2 obec nebo svazek obcí
5 privátní sféra (zahrnuje se i státní podnik, družstvo, nadace apod.)
6 církev, náboženská společnost
7 kraj
Druh hospodaření organizace
1 příspěvková organizace
2 soukromá, církevní organizace

Platový řád
1 organizace vyplácí plat (§ 109, odst. 3 zákoníku práce)
2 organizace vyplácí mzdu (§ 109, odst. 2 zákoníku práce)

