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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Základní údaje
Název školy:
Identifikátor školy:
IČO:
DIČ:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:
Intranetová adresa:
IDdatové schránky:
Zřizovatel:
Právní forma:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Praze
200000098
48135453
009-48135453
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
974845210, 974845382
974845750
spsdir@skolamv.cz
http://www.skolamv.cz
http://www.spshr.mv.cz
4zrkgbn
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
organizační složka státu

Škola byla zřízena Ministerstvem vnitra dnem 1. ledna 1993 na dobu neurčitou jako
organizační složka státu. Dne 1. ledna 2013 bylo k VPŠ a SPŠ MV v Praze přiřazeno pracoviště
Jihlava po zrušení VPŠ MV v Jihlavě.
Škola má celorepublikovou působnost v předmětu činností zajištujících vyšší odborné
vzdělání, základní a další odbornou přípravu pro příslušníky Policie České republiky,
Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnance Policie České republiky a
Ministerstva vnitra.
Škola má status Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je školou
UNESCO.
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Předmět činnosti a hlavní úkoly školy
Škola se podílí na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců v systému vzdělávacích programů
resortního vzdělávání, které jsou schváleny ministerstvem. Policistům poskytuje vyšší
odborné vzdělání ukončené absolutoriem a základní odbornou přípravu. Příslušníkům
zaměstnancům poskytuje odbornou přípravu, včetně přípravy jazykové a plní další úkoly
uvedené ve zřizovací listině.
K zabezpečení předmětu činnosti škola zajišťuje služby na úseku ubytování, stravování,
získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, školní knihovny,
provozování střelnice, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy, autoopravárenství,
pracoviště Jihlava a výcvikového vzdělávacího střediska v Kryštofových Hamrech.
Výše uvedené služby škola poskytuje k zabezpečení úkolů resortu Ministerstva vnitra a
Policie České republiky, ale i pro potřeby jiných organizačních složek státu, státních
organizací a po předchozím souhlasu zřizovatele i jiných osob.
Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu škola spolupracuje s útvary Policie České
republiky a Ministerstva vnitra, s odbornými pracovišti Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, vědecko-výzkumnými
školskými ústavy a pracovišti, nevládními neziskovými organizacemi, zahraničními policejními
školami a jinými vzdělávacími institucemi.
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Vedení školy
Ředitel školy
vrchní rada plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA
telefon: 974845200
e-mail: spsdir@skolamv.cz

Zástupce ředitele pro výuku
vrchní rada plk. Mgr. Bc. Hana Cikánová
telefon: 974845201
e-mail: hanacikanova@seznam.cz

Zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání
Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D.
telefon: 974845205
e-mail: spsjaz@seznam.cz

Zástupce ředitele pro věci ekonomické
JUDr. Petr Hanzl
telefon: 974845214
e-mail: HanzlP@skolamv.cz

Vedoucí Kanceláře ředitele školy - odbor
rada plk. Mgr. Lukáš Habich
telefon: 974845216
e-mail: HabichL@skolamv.cz

Vedoucí personálního oddělení
JUDr. Vladimír Řápek
telefon: 974845280
e-mail: v.rapek@atlas.cz
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Organizační struktura VPŠ MV v Praze (platná od 1. ledna 2014)
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OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE
ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Studium k získání stupně vzdělání

• tříleté kombinované studium - studijní obor 68-42-N/04 - Bezpečnostně právní
činnost (vyšší odborné studium) (E8)

• tříleté kombinované studium – studijní obor 68-42-N/05 - Dopravně bezpečnostní
činnost ( vyšší odborné studium)

• čtyřleté denní studium – studijní obor 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost
( střední odborné studium )

Základní odborná příprava policistů (ZOP)

• Základní odborná příprava 2013 I. školní část (P1/0032/B)
• Základní odborná příprava 2013 II. školní část (P1/0032/D)
• ZOP policistů - společné minimum bez specializace (P1/0026)
• Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace (P1/0028)
Specializační, inovační a další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

• Kvalifikační kurz pro policisty územních odborů služby pořádkové policie (P2/0210)
• Kvalifikační kurz pro vedoucí a zástupce vedoucích výkonných organizačních
článků služby pořádkové policie (P2/0220)

• Kontrola dodržování sociálních předpisů v dopravě (AETR) (P2/0226)
• Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR (P2/0227)
• Specializační kurz pro pracovníky personálních útvarů (R2/0007)
• Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí (R2/0011)
• Ochrana před domácím násilím - lektor (P2/0174)
• Řešení domácího násilí (P2/0175)
• Specializační kurz střelecká příprava z brokové zbraně pro instruktory služební
přípravy (P2/0044)

• Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů Policie ČR řešících krizové
vyjednávání (P2/0020)

• Odborná příprava policistů PČR řešících krizové vyjednávání (P3/0021)
• Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR (P2/0125)
• Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických činností PČR (P2/0171)
• Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas
(P2/0123)

• Informační systém ETŘ pro vedoucí pracovníky (P2/0195)
• Informační systém ETŘ pro pracovníky podatelny (P2/0196)
• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele (P2/0218)
• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro zpracovatele SKPV PČR
(P2/0246)
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• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro vedoucí pracovníky SKPV
PČR (P2/0247)

• Výkon spisové služby v informačním systému ETŘ pro administrativní pracovníky
SKPV PČR (P2/0248)

• MS Powerpoint - základní kurz (P2/0154)
• MS Powerpoint - pokročilé techniky (P2/0184)
• MS Word - základní kurz (P2/0162)
• MS Word - pokročilé techniky (P2/0158)
• Práce s PC - MS Windows - základní kurz (P2/0134)
• MS WINDOWS XP Professional - základní kurz (P2/0172)
• MS WINDOWS XP Professional - pokročilé techniky (P2/0173)
• MS Outlook - základní kurz (P2/0155)
• MS Excel - základní kurz (P2/0159)
• MS Excel - pokročilé techniky (P2/0157)
• Databázový program MS Access - základní kurz (P2/0039)
• MS Access (verze 2007 a vyšší) (P2/0054)
• MS Windows 2007 základní kurz pro uživatel (P2/0055)
• Automatizovaný systém právních informací - základní kurz (P2/0182)
• Internet - základní kurz (P2/0156)
• Tvorba www stránek (P2/0163)
• Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách výkonu služby dopravní
policie (P2/0057)

• Specializační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN (P2/0059)
• Specializační kurz pro policisty zařazené na dálničních odděleních (P2/0062)
• Specializační kurz pro dopravní inženýry (P2/0153)
• Specializační kurz „Přeprava nebezpečných věcí a sociální předpisy v silniční dopravě“
(P2/206)

• Specializační kurz „Šetření a zpracování dopravních nehod“ (P2/207)
• Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení (DI, DO) (P2/208)
• Kvalifikační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu služby dopravní policie (P2/209)
• Lotus Notes pro dopravní nehody (P3/0005)
• Kurz obsluhy radarů řady RAMER a příslušného software (P3/0006)
• Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách výkonu služby dopravní policie
(P3/0010)

• Inovační kurz pro policisty zařazené na skupinách DN (P3/0011)
• Inovační kurz pro vedoucí skupin DN (P3/0013)
• Inovační kurz pro vedoucí a ZV DI (P3/0014)
• Inovační kurz pro policisty zařazené na dálničních odděleních (P3/0015)
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• Inovační kurz pro vedoucí a ZV dálničních oddělení (P3/0016)
• Inovační kurz pro dopravní inženýry (P3/0025)
• Řidičské oprávnění skupiny“B“ (R2/005)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B, C1, D1 a D“ na skupinu „C“ (R2/0016)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „D“ (R2/0017)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C, C1 a D1“ na skupinu „D“ (R2/0018)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „C1“ (R2/0019)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C1“ na skupinu „D1“ (R2/0048)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „B“ na skupinu „D1“ (R2/0049)
• Rozšíření řidičského oprávnění za skupiny „C“ na skupinu „D1“ (R2/0050)
• Modulární kurz techniky jízdy (R3/0009)
• Jednodenní modulární kurz techniky jízdy (R3/0017)
• Zvláštní výstražné zařízení (R3/0018)
• Speciální automobilový výcvik – SAV5 (R3/0019)
• Speciální automobilový výcvik – SAV2 (R3/0021)
• Pravidelné profesní školení „C“ (R3/0022)
• Pravidelné profesní školení „D“ (R3/0023)
• Příprava k vykonání služební zkoušky (P5/0001)
• Služební zkouška (P5/0002)
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Jazykové vzdělávání

• Intenzivní kombinované kurzy
o anglického jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o německého jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o francouzského jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně
o ruského jazyka v rozsahu 1. - 3. stupně

• Aktualizační kurz francouzského jazyka po 1. stupni
• Zdokonalovací kurz francouzského jazyka - „Prostřednictvím médií"
• Kurz anglického jazyka formou blended-learning – zkouška MV 1. stupně
• Kurz německého jazyka formou blended-learning– zkouška MV1. stupně
• Kurz francouzského jazyka formou blended-learning – zkouška MV 1. stupně
• Policejní jazyková zkouška z anglického jazyka pro službu cizinecké policie
• Zdokonalovací kurz vyučovaných jazyků pro manažery A2 a B2
• Kurz ruského jazyka pro operátory HZS ČR
• Zdokonalovací poslechový kurz německého jazyka po 1. stupni
• Zdokonalovací kurz: Německy s detektivním příběhem
• Zdokonalovací kurz: Německy s internetem
• Zdokonalovací konverzační kurzy jednotlivých jazyků po 2. - 3. stupni
• Nástavbový kurz anglického jazyka po 3. stupni
• Přípravný kurz před zkouškou MV 1. stupně a MV 2. stupně pro německý jazyk
• Zkoušky po samostatné přípravě všech vyučovaných jazyků a stupňů
• Externí jazyková výuka pro vedoucí pracovníky resortu vnitra a GŘ VS ČR
• Krátkodobé specializované kurzy a jazyková přezkoušení dle specifických a
individuálních požadavků resortu vnitra

• Kurzy německého jazyka pro Generální ředitelství cel
• Kurzy českého jazyka pro německé policisty
Další vzdělávání
• Prohlubující (průběžné) vzdělávání
o Metody posílení a aktivizace paměti
o Prezentační dovednosti
o Prezentace podle Jobse
o Práce s médii
o Stavební zákon
o Relaxační techniky
o Asertivita pro vedoucí pracovníky
o Autorita pro vedoucí pracovníky
o Řešení konfliktů na pracovišti z pozice třetí strany pro nepsychology
o Školení CISM pro nové členy týmu posttraumatické intervenční péče
o Výcvik lektorů posttraumatické intervenční péče
o Globální terorismus
o Tvorba webových stránek
o Adobe Flash – animovaná grafika
o Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí
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o Aktualizační výuka českého jazyka
o Rétorika
o Český jazyk pro cizince
o Self-management
o Nebojte se interaktivní tabule!
o Duševní hygiena
o Výklad problematických ustanovení kodexu norem požární bezpečnostní staveb
o Tvorba anotací
o Výcvik nových lektorů v metodě řešení konfliktů TA 1
o Způsoby sebepéče pro psychologickou službu HZS
o Veřejné zakázky
o Tutoring v e-lerningu a distančním vzdělávání
o Tvorba studijních opor v e-lerningu a distančním vzdělávání
o MS PowerPoint - začátečníci
o MS PowerPoint - pokročilí
o MS Excel – začátečníci
o MS Excel – pokročilí
o MS Word – začátečníci
o MS Word – pokročilí
o Image úředníka
o Konflikty a jejich řešení

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
o Vzdělávací program „Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace
pedagogického pracovníka ve školách a školských zařízeních resortu
vnitra“ (R2/0036)
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Přehled pracovníků školy (stav k 31.8.2015)
Zaměstnanci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

271

90

181

Vedoucí pracovníci školy

Policisté

Občanští zaměstnanci

30

11

19

Pedagog. pracovníci

Nepedagog. pracovnící

Policisté

71

19

Občanští zaměstnanci

57

124

Celkem

128

143

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: 2
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze se otevřeně připojuje k filozofii a
praktické politice rovných příležitostí a prevence diskriminace, k úsilí o vyjasnění a
zlepšení podmínek v oblasti prosazování rovných příležitostí a prevence diskriminace ve
vztahu k vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním, a to jak na úrovni systémové, tak
na úrovni ryze praktické.
Zaměstnanci školy

Ženy

Muži

Policisté

18

72

Občanští zaměstnanci

78

103

Celkem

96

175

Ženy

Muži

11

19

Ženy

Muži

Policisté

16

55

Občanští zaměstnanci

34

23

Celkem

50

78

Ženy

Muži

Policisté

2

17

Občanští zaměstnanci

45

79

Celkem

47

96

Vedoucí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci
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Kvalifikace a praxe pracovníků školy
Vedoucí pracovníci školy
Policisté

praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

1

32

VOŠ

0

0

0

0

VŠ - Bc.

0

0

2

19

VŠ - Mgr.

10

23

15

27

VŠ - Ph.D.

1

36

1

28

Celkem

11

24

19

26

Stupeň
vzdělání

Občanští
zaměstnanci

praxe
(v letech)

Pedagogičtí pracovníci
Policisté

praxe
(v letech)

SOŠ s. mat.

0

0

0

0

VOŠ

2

10

0

0

VŠ - Bc.

9

17

0

0

VŠ - Mgr.

61

22

55

21

VŠ - Ph.D.

1

36

2

20

Celkem

71

21

57

21

Stupeň
vzdělání

Občanští
zaměstnanci

praxe
(v letech)

Nepedagogičtí pracovníci
Stupeň
vzdělání

Policisté

praxe
(v letech)

Základní

0

0

12

25

SOŠ bez mat.

0

0

31

29

SOŠ s. mat.

9

25

41

27

VOŠ

0

0

7

25

VŠ - Bc.

1

15

8

22

VŠ - Mgr.

8

19

24

29

VŠ - Ph.D.

0

0

1

14

19

22

124

28

Celkem
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Občanští
zaměstnanci

praxe
(v letech)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Počet přijatých studujících v jednotlivých typech vzdělávání pro škol. rok 2014/2015
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2014/2015 se uskutečnily 16. června 2014
(řádný termín) a 23. června 2014 (náhradní termín).

Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2014/2015

Počet

Muži

71

Ženy

13

Celkem

84

Přijímací zkoušky do 1. ročníku VOŠ pro školní
rok 2014/2015
Řádný termín

Zúčastněno

Přijato

M

Ž

M

Ž

59

11

47

9

70
5

Náhradní termín

56
1

3

1

6
64

Celkem

4
12

76
Odvolání podalo
Na základě odvolání přijato
Přijato, ale nenastoupilo

50

10
60

6
2
3

Základní odborná příprava

Počet

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

0

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

0

ZOP 2013

883

Celkem

883

Specializační, inovační a další kurzy

Počet

Specializační kurz krizového vyjednávání

9

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

54

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové
vyjednávání
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32
86

Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

469

Kontrola dodržování předpisů AETR

95

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

82

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

14

ETŘ pro zpracovatele

76

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

23

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

6

Dopravní nehody vojenských vozidel

9

Školitelé koncových zařízení PEGAS

37

Specializační kurz pro policisty dálničních oddělení PČR

12

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

30

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

23

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

16

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

31

Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení

15

Šetření a zpracování dopravních nehod

45

Šetření a dokumentace dopravních nehod

22

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní třída

44

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní třída

42

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

119

Modulární kurz techniky jízdy

239

Celkem

1642

Jazykové a další vzdělávání

Počet

Jazykové vzdělávání

360

Další vzdělávání

1289

Celkem

1649

Pozn: U jazykového vzdělávání nezapočteny externí kurzy a zkoušky po samostatné přípravě.
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Počet přijatých studentů v jednotlivých typech vzdělávání pro škol. rok 2015/2016
Přijímací zkoušky do VOŠ pro školní rok 2015/2016 se nekonaly. Počet přihlášených
studentů nepřekročil možnosti školy pro přijetí.
Přihlášky do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2015/2016

Počet

muži

71

ženy

7

Celkem

78

Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří studovali v době
od září 2014 do srpna 2015

Na začátku
školního roku

Na konci
školního roku

1. ročník

60

40

2. ročník

61

56

3. ročník

95

93

Celkem

216

189

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

Základní odborná příprava

Počet

ZOP 2013 - I. školní část

833

ZOP 2013 – II. školní část

344

1177
Celkem
Specializační, inovační a další kurzy

Počet

Specializační kurz krizového vyjednávání

9

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

54

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové
vyjednávání
Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

32

469

Kontrola dodržování předpisů AETR

95

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

82

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

14
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86

ETŘ pro zpracovatele

76

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

23

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

6

Dopravní nehody vojenských vozidel

9

Školitelé koncových zařízení PEGAS

37

Specializační kurz pro policisty dálničních oddělení PČR

12

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

30

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

23

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

16

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

31

Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení

15

Šetření a zpracování dopravních nehod

45

Šetření a dokumentace dopravních nehod

22

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní třída

44

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní třída

42

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

119

Modulární kurz techniky jízdy

239

Celkem

1642

Jazykové a další vzdělávání
Jazykové vzdělávání + externí výuka + studenti, kteří se
samostatně připravovali k jazykové zkoušce

Počet
546

Další vzdělávání

321

Celkem

867
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VÝSLEDKY ZDĚLÁVÁNÍ
Tabulky vykazují výsledky vzdělávání ve VOŠ a ukončených kurzech ve školním roce
2014/2015.

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

1. ročník – kombinované studium

všichni splnili

0

2. ročník - kombinované studium

všichni splnili

0

87

5

Úspěšní
studenti

Neúspěšní
studenti

všichni splnili

0

3. ročník (absolutorium) - kombinované studium

14

1

Celkem:

101

6

Bezpečnostně právní činnost (VOŠ)

3. ročník (absolutorium) – kombinované studium

Dopravně bezpečnostní činnost (VOŠ)

3. ročník – dálkové studium

Absolutorium

V souladu se z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská
zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského
zákona se v naší škole konalo absolutorium studentů VOŠ, kteří ve školní roce
2014/2015 řádně ukončili třetí ročník studia vzdělávacích programů 68-42-N/04 –
Bezpečnostně právní činnost a 68-42-N/05 – Dopravně bezpečnostní činnost.
Absolutoria se z celkového počtu 102 (92+10) studentů zúčastnilo 101. Jeden
student nekonal a 3 studenti konali pouze část.
Absolutorium se konalo ve dnech 2. – 5. června 2015 a 9. – 12. června 2015.
Funkce předsedů zkušebních komisí vykonávali pracovníci Vyšší policejní školy a
Střední policejní školy MV v Holešově a Vyšší policejní školy MV pro kriminální
policii.
Předsedové zkušebních komisí hodnotili absolutorium jako dobře zajištěné po
stránce organizační, materiální i personální, zároveň ocenili dobrou připravenost
studentů.
Výsledky absolutoria:
• prospělo s vyznamenáním
• prospělo
• neprospělo

39 studentů
57 studentů
2 studenti
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Dne 12. června se ve vzdělávacím centru školy uskutečnilo slavnostní ukončení studia, kterého
se zúčastnil vedoucí odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství hl. m. Prahy plk. Mgr.
Marek Adam. Při slavnostním ukončení ocenil ředitel školy plaketou 4 studenty za dosahování
vynikajících výsledků po celou dobu studia ( pprap.. Martin Pipinger, prap. Tomáš Pytloun, p. Jiří
Zejda, prap. Miroslav Kant ) a 3 studenti za dosažení vynikajících výsledků při absolutoriu ( prap.
Aleš Petržíl, prap. Martina Krchová, prap Bc. Josef Fedorko ).
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Počet

Základní odborná příprava (ZOP)

úspěšní/neúspěšní

ZOP policistů pro 3. a 4. tarifní třídu

0/0

ZOP policistů - společné minimum bez specializace

0/0

ZOP 2013

932/6

Celkem

932/6

Specializační, inovační a další kurzy

Počet

Specializační kurz krizového vyjednávání

9/0

Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí

54/0

První pomoc v nestandardních situacích
Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové
vyjednávání
Prvotní úkony policistů a jejich součinnost na místě činu, se
zaměřením na specifikaci KŘP hl. m. Prahy

32/0

469/0

Kontrola dodržování předpisů AETR

95/0

Kontrola silniční přepravy nebezpečných věcí podle dohody ADR

82/0

ETŘ pro administrativní pracovníky SKPV

14/0

ETŘ pro zpracovatele

76/0

Specializační kurz pro kontrolní pracovníky PČR

23/0

Excel (základní kurz + pokročilé techniky)

12/0

Specializační školení pro příslušníky vězeňské služby

6/0

Dopravní nehody vojenských vozidel

9/0

Školitelé koncových zařízení PEGAS

37/0

Specializační kurz pro policisty dálničních oddělení PČR

12/0

Kurz LOTUS NOTES pro dopravní nehody

30/0

RAMER – měřiče rychlosti, řady 7

23/0

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D“

16/0

Rozšíření ŘO ze sk. „B“ na sk. „D1“

31/0

Specializační kurz pro vedoucí dopravních oddělení

15/0

Šetření a zpracování dopravních nehod

45/0

Šetření a dokumentace dopravních nehod

22/0

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 3. a 4. tarifní třída

44/0

Kurz pro policisty služby dopravní policie – 5. a 6. tarifní třída

42/0

Jednodenní modulární kurz techniky jízdy

119/0

Modulární kurz techniky jízdy

239/0

Celkem

1642
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86/0

Počet

Jazykové a další vzdělávání

úspěšní/neúspěšní

Jazykové vzdělávání

226/68

Další vzdělávání

1125/0

Celkem

1391/68

Pozn.: Počet studentů přijatých a počet studentů konajících zkoušku se liší z důvodu, že do počtu přijatých studentů jsou
započtené i zdokonalovací kurzy, u nichž se zkoušky nekonají. U jazykového vzdělávání nejsou započteny zkoušky po
samostatné přípravě.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Studium pracovníků školy v období 1. září 2014 – 31. srpna 2015
Druh a stupeň
vzdělání

Policisté

Občanští zaměstnanci

ukončili

studují

ukončili

studují

DPS

6

0

2

0

VOŠ

1

2

2

1

VŠ – Bc.

2

0

0

0

VŠ – Mgr.

1

3

0

0

VŠ - Ph.D.

1

1

1

0

Celkem

11

6

5

1

Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností jsou
realizovány studijní pobyty pedagogických pracovníků na výkonných útvarech Policie
ČR, ostatních policejních školách v České republice i zahraničí, ve školních
policejních střediscích krajských ředitelství PČR, v civilních vzdělávacích institucích a
zařízení MŠMT. Zprávy ze všech studijních pobytů jsou zakládány u příslušných
vedoucích oddělení.
Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců školy, především vyučujících, metodiků a
pedagogů-metodologů, je zajišťováno také formou instrukčně metodických
zaměstnání ve škole, resortních odborných seminářů, přednášek, společných projektů
s resortními odbornými i školskými institucemi, úzkou spoluprací a konzultacemi
s odbornými partnery uvedenými v přehledu subjektů spolupráce.
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
V hodnoceném období škola rozvíjela mnohostranné aktivity z oblasti prezentace vlastní
pedagogické práce, s cílem pomáhat vytvářet pozitivní obraz o policejním vzdělávání a o práci
PČR jako celku v očích veřejnosti.
Projekty trvalé

•

Příprava, realizace a vyhodnocení plošné evaluace jazykové výuky ve všech intenzivních
jazykových kurzech, které se uskutečňují na jazykových odděleních úseku dalšího
profesního vzdělávání VPŠ MV v Praze ve školním roce 2014/2015. Seznámení vedení
školy, vedoucích jazykových oddělení a jednotlivých vyučujících s výsledky vyhodnocení
evaluace, včetně zohlednění podnětů ze strany studentů.

•

Tvorba studijních opor, realizace e-learningového portálu pro výuku cizích jazyků a pilotní
ověření francouzského jazyka v prostředí Moodle učiteli jazykových oddělení a metodiky
úseku dalšího profesního vzdělávání školy ve spolupráci s předmětovým oddělením
informatiky a výpočetní techniky školy.

•

Zajištění grantů Evropské komise na vzdělávací kurzy a studijní cesty prostřednictvím
programů celoživotního vzdělávání Grundtvig a SVES pro vyučující a vedoucí pracovníky
úseku dalšího profesního vzdělávání školy. V těchto programech se podařilo v daném
období pro zaměstnance školy získat celkem 2 granty. V programu Grundtvig byla 1
žádost úspěšná a nominovaná je na seznamu čekatelů na horních příčkách. V programu
SVES byla prostřednictvím získaného grantu financována 1 studijní cesta vedoucího
pracovníka úseku dalšího profesního vzdělávání.

Publikační aktivity
V hodnoceném období byla publikační činnost vedení školy i pedagogických pracovníků
rozsáhlá.
Vědecké a odborné práce v domácích časopisech

•

Učitelé a metodici jazykových oddělení školy od února 2011 pravidelně přispívají do přílohy
časopisu Policista třemi stranami textů ke čtení s porozuměním s profesní tématikou v
anglickém, německém, ruském a francouzském jazyce. Texty jsou opatřeny překladem
nejdůležitější slovní zásoby a cvičeními k ověření porozumění.

•

STEIN, Petr. Všichni prezidentovi muži – GAP“ Nesnesitelná tíha věrnosti. Policista. 2013,
č. 10, příloha II – VIII.

•

STEIN, Petr. Všichni prezidentovi muži – GAP“ Nesnesitelná tíha věrnosti. Policista. 2013,
č. 10, příloha II – VIII.

•

STEIN, Petr a SKALSKÝ, Roman. Příprava k použití donucovacích prostředků nebo
strategie a taktika policejní činnosti: Čím nás může inspirovat Clausewitz?. Policista. 2013,
č. 8, příloha II – VIII.

•

STEIN, Petr. Integrace vzdělávacího programu v základní odborné přípravě policistů: Rizika
a příležitosti. Policista. 2015, č. 9, Příloha s. 2 - 6.
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Další tvorba

•

SŮVA, Jiří. Filosofická reflexe kompetenčního přístupu ve zdělávání. In: PELCOVÁ,
Naděžda a HOGENOVÁ, Anna (eds.). Česká vzdělanost v Evropě III. Praha: Pedagogická
fakulta Univerzity Karlovy, 2013, s. 162–177. ISBN 978-80-7290-711-3.

•

SŮVA, Jiří. Pravdymilovnost a problém tolerance ve světověku. In: Výchova ve světověku.
Praha: Univerzita Karlova, 2014 s. 141-156, Paideia č, 1/XI/2014. ISBN 9788072907892.

Protikorupční aktivity

•

Ve spolupráci s odborem vnitřní kontroly PP a oddělení vzdělávání PP se úsek dalšího
profesního vzdělávání školy podílel na zpracování administrativní části přípravy chystaného elerningového kurzu Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR. Pro kurz je
pracovníkem školy aktuálně (léto/podzim 2014) zpracovávána studijní opora a další
náležitosti e-lerningového kurzu.

•

Zástupce školy se zúčastnil výročního zasedání protikorupční komise Policie ČR (2014), kde
prezentoval možnosti využití e-lerningového studia právě s ohledem na problematiku korupce.
Součástí prezentace bylo rámcové představení chystaného e-lerningového kurzu Problematika
korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR.

•

Úsek dalšího profesního vzdělávání zahájil předběžná jednání s MV o celkovém zpracování a
lektorském zajištění prezentačního kurzu ze strany školy pro zaměstnance MV k problematice
korupce ve veřejné správě. Zpracování studijní opory kvalifikačního e-learningového kurzu
Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR, vypořádání recenze odboru vnitřní
kontroly PP a administrativně-organizační příprava e-kurzu pro spuštění pilotního běhu.

Preventivní a další činnost

•

Preventivní akci „Objasňování trestné činnosti a prevence kriminality“ provedl Ing. Pačes dne
13.2.2015 pro ZŠ v Kounice okr. Nymburk

•

Preventivní akci „Objasňování trestné činnosti a prevence kriminality“ provedl Ing. Pačes dne 5.
5.6.2015 pro ZŠ Žitomírská 885 v Českém Brodě

•

Preventivní akci „Objasňování trestné činnosti a prevence kriminality“ provedl Ing. Pačes dne
12.6.2015 pro ZŠ Žitomírská 885 v Českém Brodě
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Ocenění pracovníků školy, studentů a studujících
Ve školním roce 2014/2015 získali pracovníci školy následující ocenění:

Služební medaile PČR
Služební medaile PČR
Služební medaile PČR
Služební medaile PČR

Za zásluhy o bezpečnost
Za věrnost I. stupně
Za věrnost II. stupně
Za věrnost III. stupně

1
2
9
10

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 I. stupně
Čestná medaile policejní školy v Praze 9 II. stupně
Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně

4
15
25

Ve školním roce 2014/2015 získali studující školy následující ocenění:

Čestná medaile policejní školy v Praze 9 III. stupně
Plaketa ředitele Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Praze

4
13

Sportovní akce
Tradičně se s velkým zájmem pracovníků školy setkaly sportovní soutěže organizované školou
nebo jinými subjekty. Pracovníci a studující školy obsazovali tyto nejvýznamnější sportovní
akce a umísťovali se na předních místech.
Sportovní akce pořádané školou
22. 9. 2014
Policejní víceboj – Pohár ředitele VPŠ MV V Praze
1.10. 2014
Soutěž o největšího siláka – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
15.10. 2014
Střelecká soutěž – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
16.10. 2014
Florbalový turnaj – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
22.11. 2014
Střelecká soutěž nevidomých
22. 4. 2015
Florbalový turnaj – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
20. 5. 2015
Turnaj v malé kopané - Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
26. 5. 2015
Střelecká soutěž – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
28. 5. 2015
Turnaj v nohejbale – Pohár ředitele VPŠ MV v Praze
7. 7. 2014
Turnaj ve volejbale – Pohár ředitele VPŠ a SPŠ MV v Praze

Účast pracovníků a studentů školy na sportovních akcí jiných subjektů
16.10.2014
25. 3. 2015
16. 4. 2015
26. 5. 2015

Mistrovství UNITOP - florbal (družstvo VPŠ MV v Praze – 1. místo)
Mistrovství UNITOP – stolní tenis (prap.Langer – 16. místo)
Mistrovství UNITOP – futsal (družstvo VPŠ MV v Praze 1. místo)
Mistrovství UNITOP – nohejbal ( družstvo VPŠ MV v Praze 1. místo)

Společenské akce školy

Vedení školy pořádá každoročně dva společenské večery pro zaměstnance školy a dvakrát
v kalendářním roce organizuje setkání bývalých zaměstnanců školy. Společenské večery pro
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zaměstnance školy jsou organizovány u příležitosti vyhodnocení kalendářního roku a u
příležitosti Dne učitelů.
Kromě toho se policisté VPŠ Mv v Praze setkávají 21. června u příležitosti Dne Policie České
republiky.

Spolupráce
Pravidelné kontakty udržuje škola s ostatními školami, organizacemi, specializovanými
pracovišti a útvary naší republiky i zahraničí.
V rámci domácí i zahraniční spolupráce pracovníci školy získávají především poznatky
k zajištění kvalitní výuky a řádnému chodu dalších úseků školy, předávají a zároveň získávají
zkušenosti, sdílejí nejlepší praxi.
Studující se na žádost krajských ředitelství PČR, Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra
podílejí na plnění některých úkolů vybraných útvarů nebo na zajišťování akcí. Ve sledovaném
období to byly následující akce: 9 studujících se účastnilo rekognice pro Krajské ředitelství
policie hlavního města Prahy a 85 studujících pořadatelsky zajišťovalo akce Policista roku
2013, Sportovec MV roku 2013, Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, pietní
akt před budovou MV ČR za účasti MV ČR a policejního prezidenta a Řidič Vysočiny.

Zahraniční spolupráce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stredná odborná škola Policajného zboru (Bratislava – Devínská Nová Ves, Slovensko)
Stredná odborná škola Policajného zboru (Pezinok, Slovensko)
Stredná odborná škola Policajného zboru (Košice, Slovensko)
Fachhochschule für Polizei Sachsen (Německo)
Policejní ředitelství Chemnitz (Německo)
Szkoła Policji w Katowicach (Polsko)
École Nationale de Police de Reims (Francie)
Polizia di Stato, Centro Addestramento Alpino, Moena (Itálie)
Polizia di Stato, Scuola per il controllo del territorio, Pescara (Itálie)
Akadémia policejného zboru v Bratislave – spolupráce jazykových oddělení školy
s katedrou cizích jazyků APZ při tvorbě studijních opor e-learningového portálu školy
zaměřených na profesní výuku cizích jazyků (Slovensko)
SCIBM – program integrovaného řízení pohraniční práce na jižním Kavkaze
Hochschule Der Polizei Rheinland-Pfalz, Landespolizeischule, Hahn, (Německo)

Domácí spolupráce
•
•
•
•
•
•

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV
Odbor personální MV
Odbor archivní správy a spisové služby MV
Bezpečnostní odbor MV
Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie MV
Odbor prevence kriminality MV
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor bezpečnostní politiky MV
Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV
Policejní akademie České republiky v Praze
GŘ HZS ČR
Inspekce Policie České republiky
Muzeum PČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo obrany, Vojenská policie
Armáda České republiky, Posádkové velitelství Praha
Muzeum vojenské historie Praha Vítkov
Vězeňská služba (odborná, konzultační a poradenská činnost)
Věznice Světlá nad Sázavou
Památník vězeňství
Celní správa ČR (školení v oblasti dohledu na BESIP)
Kriminalistický ústav Praha
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby cizinecké policie ČR
Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR
Operační odbor Policejního prezidia ČR
Odbor koncepce a rozvoje informatiky
Odbor provozu, komunikací a technické podoby informační techniky
Odbor projekce informačních systémů
Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR
Oddělení správy a kontroly osobních údajů PP ČR
Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Krajská ředitelství Policie ČR
Místní/obvodní oddělení Policie ČR
Dopravní inspektoráty Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
Dálniční oddělení PČR
Archiv PČR
Školní policejní střediska krajských ředitelství Policie ČR v oblasti působnosti školy
Stálá protikorupční komise Policie ČR
Preventivně informační odbor Policejního prezidia ČR
Posttraumatická intervenční péče Policie ČR
Linka pomoci v krizi
Česká komise UNESCO
Mezinárodní policejní asociace (IPA), Česká sekce
Bílý kruh bezpečí
Intervenční centra (konzultace, přednášky pro studenty)
Magistrát hl. m. Prahy (získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů)
Úřad práce v Praze
Městská policie hl. m. Prahy (řešení aktuálních problémů v oblasti dopravní služby,
školení v problematice technických prostředků)
Centrum služeb pro silniční dopravu (spolupráce při dohledu na BESIP, konzultační
činnost)
Centrum dopravního výzkumu (konzultační činnost v oblasti dohledu na BESIP)
DEKRA (školící a konzultační činnost v oblasti mezinárodních dohod ADT a AETR)
Národní ústav odborného vzdělávání
Ústav pro informace ve vzdělávání
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Univerzita J. A. Komenského Praha (odborné konzultace, zpracování oponentských posudků
diplomových a závěrečných bakalářských prací)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice
CEVRO (odborné konzultace, zpracování oponentských posudků diplomových a
závěrečných bakalářských prací)
Škoda Auto, a.s. (zajišťování vozidel pro výuku a výcvik, odborné konzultace)
Auto Jarov (zajišťování vozidel pro výuku a výcvik, odborné konzultace)
Ramet C.H.M. Kunovice (spolupráce v oblasti technických prostředků k měření rychlosti)
Zdeněk Holomý Electronics (spolupráce v oblasti zvláštních výstražných zařízení)
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Ve sledovaném období byly provedeny následující inspekce:
Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
Provedl:
MVČR, odbor interního auditu a kontroly
Termín:
8. prosince 2014 – 27. ledna 2015
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, 29. dubna 2015 byla přijata opatření k odstranění
zjištěných nedostatků.

Kontrola hygieny na stravovacím oddělení – kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická služba
Termín:
22. října 2014
Zjištění:
Zjištěny drobné nedostatky, bezprostředně odstraněny.

Kontrola hygieny výživy – ,,Nařízení evropského parlamentu o poskytování informací o
potravinách spotřebitelům č. 1169/2011“ na stravovacím oddělení – kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická služba
Termín:
13. 1. 2015
Zjištění:
Bez závad.

Kontrola hygieny výživy ve VVS Kryštofovy Hamry - kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická služba
Termín:
26. května 2015
Zjištění:
Bez závad.

Vedení a využívání evidencí v oblasti nemocenského a důchodového pojištění příslušníků,
správnost odvodu pojistného na sociální zabezpečení příslušníků, agenda výluhových
nároků
Provedl::
MVČR, kontrolní skupina odboru sociálního zabezpečení
Termín:
26. 11.2014
Zjištění:
Bez závad.

Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Provedl:
Termín:
Zjištění:

Pražská správa sociálního zabezpečení
13. - 14. 1.2015
Bez závad.

Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení – Budova 0
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
1.4.2015
Zjištění:
Bez závad
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Hygienický dohled prováděný lékařem rezortního zdravotnického zařízení – objekt č. 6
Provedl:
MUDr. Rak – Oblastní zdravotnické zařízení Praha
Termín:
1.4.2015
Zjištění:
Bez závad

Kontrola – hygiena komunální ve VVS Kryštofovy Hamry - kuchyně
Provedl:
Zdravotnické zařízení MV, oblastní zdravotnické zařízení Praha, hygienická služba
Termín:
26. května 2015
Zjištění:
Drobné závady – jsou postupně odstraňovány

Ve sledovaném období byl auditorkou školy proveden interní audit v následujících
oblastech:
Audit č. 3/2014 – aktuální stav, plnění a vypořádání vybraných uzavřených smluv v letech
2013 – 2014 - (říjen 2014)
Audit byl zaměřen na kontrolu aktuálního stavu, plnění a vypořádání vybraných uzavřených smluv
v letech 2013 – 2014, zda obsahují požadované náležitosti a jsou v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.
Audit č. 4/2014 – následný - (listopad - prosinec 2014)
Účelem následného auditu bylo zjištění a posouzení, zda doporučení a navrhovaná opatření přijatá
k předchozím auditním zjištěním jsou účinná, zda nedostatky byly odstraněny a jestli byly
zavedeny takové kontrolní mechanismy, které by snížily jejich výskyt v budoucnosti.
Audit č. 1/2015 - zaměřený na zjištění konstatovaná následnou kontrolou hospodaření
s veřejnými prostředky u VPŠ MV v Praze - (únor 2015)
Mimořádný audit byl zaměřen na kontrolu oblastí dotčených zjištěními pracovníků z odboru
interního auditu MV konstatovanými v Protokolu z následné kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky u organizační složky státu (Čj.: MV-143089-5/IAK-2014).
Audit č. 2/2015 - dodržování výuky dle schváleného školního vzdělávacího programu a
vzdělávacího programu včetně související školní dokumentace - (únor - březen 2015)
Audit byl zaměřen na kontrolu a ověření dodržování výuky dle schváleného školního vzdělávacího
programu (ZOP), porovnání vzdělávacích programů s třídními knihami, kontrolu klasifikačních
výkazů a přímou náslechovou činnost u vybraných učebních jednotek ZOP a VOŠ, soulad
s platnými interními řídícími akty a platnou legislativou.

- 29 –

Audit č. 3/2015 – zaměřený na nájem a pronájem majetku školy dle uzavřených smluv
(valorizace, hospodárnost, účelnost, efektivnost) - (květen 2015)
Audit byl zaměřen na kontrolu předložených nájemních smluv ve VPŠ MV v Praze, a to především
na posouzení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, pravidelných valorizací a souladu s platnými
interními řídícími akty a platnou legislativou.
Audit č. 4/2015 – plnění dohod o zvýšení kvalifikace včetně auditu vnitřního kontrolního
systému (plnění kontrolních funkcí vedoucími pracovníky) - (červenec - srpen 2015)
Audit byl zaměřen na kontrolu plnění dohod o zvýšení kvalifikace včetně fungování vnitřního
kontrolního systému dle aktuálního plánu kontrolní činnosti, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a dle pokynu ředitele školy č. 19/2015,
vnitřní kontrolní systém, vykazování kontrol formou záznamů nebo protokolů a posouzení souladu
s platnými interními řídícími akty a platnou legislativou za účelem zjištění skutečného stavu úrovně
sledovaných ukazatelů. Auditem byly provedeny kontroly záznamů, protokolů a operativních
zjištění v období leden až červen 2015.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Výdajová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 pro výdajovou oblast byl VPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem závazných
limitů a ukazatelů na rok 2014 č. j.:MV-7068-13/EKO-2014 ze dne 16. 1.2014.
Na základě vývoje finančních potřeb v rámci připravované investiční akce 114V022005001
Úprava střelnice Hloubětín, a vzhledem k relativně příznivému vývoji v čerpání rozpočtu výdajů
běžných (po zavedení rozsáhlých úsporných opatření) bylo vedením školy, s přihlédnutím k dalším
prioritám, rozhodnuto o přesunu finančních prostředků ve výši 6.500 tis. Kč z běžných výdajů do
oblasti programového financování (Rozpočtové opatření v roce 2014 č.342/342 č. j.:MV-1116064/EKO-2014 ze dne 16. září 2014). Oblast výdajů EDS/SMVS byla dále posílena na úkor
ostatních provozních výdajů o částku 8.000 tis. Kč (Rozpočtové opatření v roce 2014 č.316/316 č.
j.:MV-11160-55/EKO-2014 ze dne 21. srpna 2014) s určením na pořízení autobusu a myčky
nádobí.
Dále byl třemi rozpočtovými opatřeními rozpočet školy snížen o celkovou částku 300 tis.Kč
ve prospěch rozpočtu KŘP Vysočina a HZS Kraj Vysočina jako úhrada nákladů spojených
s čerpáním PHM. Částka 203,6 tis.Kč byla dále převedena ve prospěch rozpočtu jednotlivých KŘ
PČR jako úhrada nákladů na stravování.
Posílen byl rozpočet naopak třemi rozpočtovými opatřeními v oblasti ostatních provozních
výdajů o celkovou částku 13.070 tis.Kč v souvislosti s úhradou PHM pro služební a dopravní
prostředky, čerpaného v areálu školy jednotlivými útvary PČR.
Zejména byl však rozpočet ostatních provozních výdajů navýšen o částku 7.000 tis.Kč, a to
Rozpočtovým opatřením v roce 2014 č.126/126 č.j.:MV-11160-17/EKO-2014 ze dne 3.dubna 2014
s určením na řešení havarijního stavu nevyužívaných stavebních objektů demolicí (objekt „Tesko“
v areálu VPŠ v Praze a objekt „pitevna“ v areálu detašovaného pracoviště v Jihlavě). Na základě
naší žádosti byla oblast ostatních provozních výdajů dále posílena Rozpočtovým opatřením v roce
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2014 č.162/162 č.j.:MV-11160-19/EKO-2014 ze dne 5.května 2014 o částku 12.098 tis.Kč
v souvislosti s výrazným navýšením počtu studujících ZOP. V průběhu třetího čtvrtletí na základě
žádosti odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV č.j.:MV-78346-7/OBVV/VO2014 byl rozpočet školy dále posílen částkou 1.700 tis.Kč (Rozpočtové opatření v roce 2014
č.257/257 č.j.:MV-11160-44/EKO-2014 ze dne 9.července 2014). Prostředky byly použity na
obměnu zastaralých PC na počítačových učebnách a obměnu zastaralých operačních systémů
Windows XP v souvislosti s ukončením jejich podpory a v návaznosti na budování nového
informačního systému školy.

Ve mzdové oblasti byl Rozpočtovým opatřením v roce 2014 č.97/97 ze dne 13.března
2014 (č.j.:MV-11160-13/EKO-2014) realizován převod systemizovaných míst včetně prostředků na
platy a související výdaje mezi VPŠ MV v Praze a VPŠ MV pro KP. V souvislosti s přerozdělením
2% navýšení platů a souvisejících výdajů původně alokovaných v rozpočtu ústředního orgánu MV
byla tato výdajová oblast posílena o částku 790.829 Kč (Rozpočtové opatření v roce 2014
č.225/225 č.j.:MV-11160-37/EKO-2014 ze dne 19.června 2014). Na základě usnesení vlády ČR ze
dne 22.září 2014 č.779 bylo Rozpočtovým opatřením v roce 2014 č.421/421 č.j.:MV-1116082/EKO-2014 ze dne 13.listopadu 2014 realizováno další navýšení mzdových a souvisejících
výdajů o částku 798.648 Kč (funkční oblast 1100000.0880000). V závěru roku byl na základě
vyčíslení skutečné konečné potřeby v oblasti ostatních plateb za provedenou práci rozpočet pro
tuto výdajovou oblast snížen o částku 570 tis.Kč (Rozpočtové opatření v roce 2014 č.510/510
č.j.:MV-11160-104/EKO-2014 ze dne 16.prosince 2014).

V rámci projektů Operačního programu Životní prostředí došlo v roce 2013 k navýšení
výdajů školy na programové financování na projekt zateplení a výměny zdroje tepla – objekt VVS
Kryštofovy Hamry (akce 114V02200-3026). Finanční prostředky však byly čerpány až v roce 2014
cestou nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1,755,246,00 Kč, toho 1,667.483,69 Kč s FO
4505400.012009A a 87.762,31 Kč s FO 4105400.012009A. K použití v roce 2015 zůstává částka
3,867.248,72 Kč.

V roce 2011 byl rozpočet školy navýšen o celkovou částku 7.761 tis.Kč. Jednalo se finanční
prostředky určené na realizaci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Implementace nové integrovatelné elearningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení“, registrační
číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00044. V roce 2011 byla použita pouze část těchto prostředků, zbývající
finanční prostředky byly určeny k použití v následujících letech cestou nároků z
nespotřebovaných výdajů. Z částky určené pro použití v roce 2014 (729.800 tis.Kč) bylo
vyčerpáno 701.278,89 Kč (96,09%). Výdaje byly sledovány na funkčních oblastech
4103300.012097A (SR) a 4503300.012097A (EU).

Kromě dvou výše uvedených titulů došlo v průběhu roku 2014 VPŠ MV v Praze podle § 25
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k dalšímu překročení závazných ukazatelů výdajů
v souvislosti s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.
Celková výše těchto dalších použitých prostředků (FO 4100000) činila 10,809.592,78 Kč.
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Použité finanční prostředky podle jednotlivých výdajových oblastí a rozpočtových položek –
- běžné výdaje

5,087.035,05 Kč

513918

Stavebně ubytovací materiál

60.219,00 Kč

516320

Zákonné pojištění provozu vozidel

75.000,00 Kč

516984

Odpady, úklid, čištění

800.000,00Kč

516990

Ostatní služby

- mzdové a související výdaje

4,151.816,05 Kč

1,185.575,25 Kč

501111

Tarifní platy zaměstnanců

501112

Příplatek za vedení zaměstnanců

501115

Osobní přípatek zaměstnanců

501137

Náhrady platu zaměstnanců

44.362,00 Kč

501191

Odměny pracovní zaměstnanců

64.000,00 Kč

503100

Povinné pojistné sociální

503200

Povinné pojistné zdravotní

- výdaje na programové financování

585.119,36 Kč
16.833,56 Kč
174.442,08 Kč

221.189,25 Kč
79.629,00 Kč

4,536.982,48 Kč

513721

Výpočetní technika (v rámci akce EDS/SMVS)

612110

Budovy a stavby

612150

Jiné související výdaje

612204

Ženijní stroje, přístroje a zařízení

612206

Spojovací stroje, přístroje a zařízení

266.647,70 Kč

612510

Výpočetní technika

957.330,50 Kč
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97.991,85 Kč
3,074.792,43 Kč
82.720,00 Kč
500,00 Kč

Výše zůstatku nevyčerpaných prostředků za výdajovou oblast a tedy zároveň i výše
vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů ve smyslu § 47 zákona č.218/2000 Sb. v platném
znění, včetně zůstatku z minulých let činí k 1.1.2015 celkově 20,098.768,32 Kč. Na této částce se
podílejí:
profilující výdaje § 47 odst.1 b)
z toho : § 47 odst.1 b) 1
§ 47 odst.1 b) 4
neprofilující výdaje § 47 odst.1 c)
z toho : OPV
mzdové prostředky
povinné pojistné
převody FKSP
CELKEM

17 317 729,80
6 302 732,60
11 014 997,20
2 781 038,52
1 493 317,38
963 752,00
323 969,14
0,00
20 098 768,32

- výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2014 č.j.:MV-7068-13/EKO-2014 ze dne
16.1.2014 byla VPŠ MV v Praze v rámci schváleného rozpočtu pro tuto výdajovou oblast byla
přidělena částka 3.100 tis.Kč.
Na základě vývoje finančních potřeb v rámci připravované investiční akce 114V022005001
Úprava střelnice Hloubětín, a vzhledem k relativně příznivému vývoji v čerpání rozpočtu výdajů
běžných (po zavedení rozsáhlých úsporných opatření) bylo vedením školy, s přihlédnutím k dalším
prioritám, rozhodnuto o přesunu finančních prostředků ve výši 6.500 tis.Kč z běžných výdajů do
oblasti programového financování (Rozpočtové opatření v roce 2014 č.342/342 č.j.:MV-1116064/EKO-2014 ze dne 16.září 2014). Oblast výdajů EDS/SMVS byla dále posílena na úkor
ostatních provozních výdajů o částku 8.000 tis.Kč (Rozpočtové opatření v roce 2014 č.316/316
č.j.:MV-11160-55/EKO-2014 ze dne 21.srpna 2014) s určením na pořízení autobusu a myčky
nádobí.
V rámci projektů Operačního programu Životní prostředí došlo v roce 2013 k navýšení
výdajů školy na programové financování na projekt zateplení a výměny zdroje tepla – objekt VVS
Kryštofovy Hamry (akce 114V02200-3026 – viz.níže). Finanční prostředky však byly čerpány až
v roce 2014 cestou nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1,755,246,00 Kč, toho
1,667.483,69 Kč s FO 4505400.012009A a 87.762,31 Kč s FO 4105400.012009A.

Cestou použití nároků z nespotřebovaných výdajů z minulého roku pokračovaly v roce 2014
čtyři stavební akce, u nichž přípravy nebo částečná realizace proběhly již v roce 2013:

- 114V022003002 Rekonstrukce požárního schodiště-školská budova
dokončeno

976.553,38

Stávající stav požárního únikového schodiště byl již natolik neuspokojivý, že nezaručoval
jeho bezpečné použití v případě nutnosti hromadného opuštění budovy (evakuaci) v případě
požáru či jiného nebezpečí, které by neumožnilo částečně nebo zcela použít běžné vnitřní
schodiště v objektu.
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V roce 2013 bylo vyčerpáno 109.849 Kč z NNV a 240.236,62 Kč z rozpočtu. Po aktualizaci
údajů v SMVS, kterou OPF/MV dne 13. prosince 2013 provedl, bylo pokračováno v roce 2014
v realizaci akce s tím, že bylo dokončeno tzv. severní schodiště a následně byly započaty práce i
na schodišti na jižní straně. Bohužel i zde bylo zjištěno, že objekt je v horším stavu, než se
předpokládalo. Zhotovitel na základě tohoto zjištění podal změnový list k navýšení nákladů stavby
ke dni 28.5.2014 v celkovém úhrnu 116.790,00 Kč, který byl ze strany VPŠ MV v Praze
akceptován (rozpočtové prostředky byly převedeny ze zrušené akce 114V022004001). Následně
byl zpracován protokol o posouzení změny stavby v průběhu realizace a po té byla podána žádost
o schválení protokolu. Protokol byl MV/OPF posouzen a dne 10. září 2014 schválen. Vzhledem
k časové náročnosti tohoto procesu bylo nutné provést další aktualizaci údajů v SMVS zejména
k délce trvání akce. Tato aktualizace byla provedena k datu 15. září 2014. Po aktualizaci byla akce
v novém termínu dokončena ke dni 13. listopadu 2014. Akce bude vyhodnocena ke dni 31.března
2015.
- 114V022003026 Zateplení budov a výměna zdroje tepla-K.Hamry

1,755.246,00

pokračuje

Žádost o změnu registrace (změna neuznatelných výdajů) této již výše zmiňované akce
v rámci projektů Operačního programu Životní prostředí byla podána 28. dubna 2014, OPF/MV
registrační list vydal dne 29. května 2014. Po úspěšném zadávacím řízení na dodavatele stavby
byla dne 28.února 2014 rovněž podepsána smlouva o dílo. SFŽP byly tyto doklady předloženy dne
5. března 2014, další požadované podklady následně po dožádání dne 28.března 2014. Po vydání
vzorového návrhu stanovení výdajů bylo rovněž vydáno rozhodnutí o stanovení výdajů ze strany
MV ke dni 11.srpna 2014. Vzhledem k relativně pozdnímu zahájení stavebních prací bylo nutné
následně uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, který řešil prodloužení realizace akce do 30.června
2015, aktualizace dokumentace v SMVS byla provedena dne 26.listopadu 2014.
- 114V022003032 Rekonstrukce horkovodní přípojky

1,620.482,05

pokračuje

Jedná se o výměnu části horkovodního potrubí, které je v provozu od roku 1975 a na
kterém v letech 2010-2012 došlo k celkem 5 haváriím, jejichž odstranění si vyžádalo náklady ve
výši 773,4 tis.Kč. Navíc v době topné sezóny jsou na tomto přívodu tepla bez jakékoliv náhrady
závislé všechny objekty v areálu školy. V loňském roce byla akce stavebně dokončena. 1.dílčí
stanovení výdajů bylo MV/OPF vydáno dne 14.dubna 2014, zatím poslední (4.) pak dne
6.listopadu 2014. Zároveň bylo provedeno geodetické zaměření stavby. V současné době je nutné
provést ocenění hodnoty věcného břemene. Na akci zbývá po přesunu 93.649,72 Kč na akci
114V022003026 vyčerpat 35.868,23 Kč (výše zmiňované věcné břemeno).
- 114V022003034 Osazení výměníku-jídelna školy

163.616,00

pokračuje

Předmětem je tlakové a teplotní oddělení technologie vzduchotechnické části napojené na
CZT síť v budově č.9-kuchyně s cílem dosažení úspor ve spotřebě tepla. Akce byla díky vzniklým
úsporám dodatečně zaregistrována dne 5.prosince 2013 s finančním objemem 200.798. Kč s tím,
že realizace bude provedena ve druhém čtvrtletí 2014. Na akci byly převedeny zůstatky prostředků
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z akcí 114V022003002–10.151 Kč (rozpočet), 114V022003030–130.647 Kč (rozpočet) a
114V022003033-60.000 Kč (NNV). Realizace akce byla v roce 2014 poznamenána prodlevami,
které bylo zapříčiněny prvním neúspěšným zadávacím řízením, následně neuzavřením smlouvy s
vítězem 2. zadávacího řízení. Smlouva o realizaci akce byla podepsána až v závěru listopadu
2014, proto mohlo být stanovení výdajů vydáno až 3.prosince 2014. V roce 2015 zbývá vyčerpat
44.624,00 Kč.
Další zaregistrované stavební akce v roce 2014:
- 114V022004001 Rekonstrukce truhlárny

- 114V022004002 Rekonstrukce střechy-budova č.11
pokračuje

0,00 akce zrušena

513.651,00

Jedná se o komplexní rekonstrukci střešního pláště, do kterého lokálně zatéká, včetně
zateplení střechy. Realizací dojde rovněž k úsporám tepelné energie na vytápění objektu, což se
projeví v úspoře finančních nákladů na provoz. Na akci byla realizována 1. část, tj. výměna oken a
zateplení vrat. K vlastnímu zateplení střechy dojde v roce 2015. Vzhledem k úspěšnému
zadávacímu řízení byl objem ve výši 1,032.562,57 Kč převeden na akci 114V022005001. Na akci
zbývá vyčerpat 1,094.714,00 Kč.
Díky výše zmiňovanému realizovanému rozpočtovému opatření, spočívajícím v převedení
části finančních prostředků z oblasti běžných výdajů do výdajů investičních, mohla být v závěru
roku 2014 zaregistrována nová stavební akce s tím, že její realizace proběhne cestou nároků
z nespotřebovaných výdajů v roce letošním:
- 114V022005001 Úprava střelnice Hloubětín
pokračuje

0,00

Cílem akce je zajistit optimální podmínky pro výcvik z krátkých kulových policejních zbraní.
Na akci byly rozpočtovány prostředky roku 2015 ve výši 3500 tis.Kč. V roce 2014 bylo RP na akci
alokováno dalších 9,116.053, 57 Kč na základě zpracované studie proveditelnosti.
Dále byly dokončeny cestou použití NNV tři strojní akce z roku 2013 a nově zaregistrováno
dalších šest akcí:
- 114V021003001 Výpočetní technika
dokončeno

920.357,35

V rámci akce by mělo dojít jako výměna stávajícího zastaralého majetku k pořízení dvou
serverů a diskového pole s příslušenstvím. Žádost o registraci akce bylo podána 8.ledna 2013,
OPF/MV registrační list vydal dne 12.února 2013. Vzhledem k přehodnocení priorit a vývoji cen
v oblasti byl původní rozpočet akce 150 tis.Kč navýšen na 950 tis.Kč (převod z běžných výdajů)
v návaznosti na žádost o změnu registrace ze dne 15.října 2014, kterou OPF/MV potvrdil dne
3.prosince 2013. Tento termín však již neumožnil organizaci zadávacího řízení v návaznosti na
časovou posloupnost navazujících lhůt na podepsání smlouvy a vydání dokumentu o stanovení
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výdajů. Z tohoto důvodu byla dne 4.prosince podána žádost na další změnu registrace, které
OPF/MV dne 16.prosince vyhověl. Akce byla dokončena v roce 2014, stanovení výdajů bylo
vydáno MV/OPF dne 19.května 2014. Zbytkový objem ve výši 29.634,50 Kč byl RO převeden na
investiční akci 114V022004028 Optimalizace vstupního systému.
- 114V021003004 Interaktivní tabule
dokončeno

157.300,00

V rámci akce byl realizován nákup 2 ks nových zařízení – interaktivních tabulí pro výuku,
přičemž současný obdobný majetek nebyl vyřazen, ale byl přemístěn na jiné učebny, kde nejsou
kladeny tak vysoké požadavky na úroveň výuky. Akce byla v návaznosti na zůstatek finančních
prostředků z akce 114V022003033 dodatečně zaregistrována dne 5.prosince 2013 s finančním
objemem 175 tis. Kč s tím, že realizace bude provedena cestou nároků z nespotřebovaných
výdajů v průběhu roku 2014. Akce byla dokončena v roce 2014, stanovení výdajů bylo vydáno
MV/OPF dne 6.června 2014. Zbytkový objem ve výši 10.258,00 Kč byl RO převeden na investiční
akci 114V022004028 Optimalizace vstupního systému.
- 114V021003005 Výuková vozidlová radiová stanice BER4M
dokončeno

109.347,70

Jedná se o nákup nového zařízení statické vozidlové radiostanice přizpůsobené pro výuku
na učebně, která nahradí již technicky zastaralé a u PČR již nepoužívané vozidlové radiostanice.
Těmito radiostanicemi jsou standardně vybavena vozidla PČR a výuku nelze provádět na jiných,
než zavedených typech radiostanic. I tato akce mohla být v závěru roku 2013 dodatečně
zaregistrována díky úspoře v rámci akce 114V022003033. Akce byla dokončena v roce 2014,
stanovení výdajů bylo vydáno MV/OPF dne 4.června 2014. Zbytkový objem ve výši 64.742,30 Kč
byl RO převeden na investiční akci 114V022004028 Optimalizace vstupního systému.
- 114V021004002 Výpočetní technika
dokončeno

855.881,40

Na akci byla převedena část zbytkových prostředků z akce 114V021003003 (112.465,00
Kč), 600 tis. bylo alokováno v rozpočtu pro rok 2014. Vzhledem k přehodnocení aktuálních
požadavků byla akce věcně změněna a v důsledku toho následně na základě výsledku zadávacího
řízení i finančně posílena převodem 143.416,40 Kč (22.500,00 Kč z akce 114V022004003 a
120.916,40 Kč z akce 114V022004035). Žádost o stanovení výdajů byla podána dne 28.listopadu
2014 a realizována dne 3.prosince 2014. Předmětem akce byl nákup dvou ks serverů.
- 114V022004033 Drtič biomasy

57.500,00

dokončeno

Na akci byly převedeny prostředky z postupně rušené akce 114V022004001 (80 tis.Kč) a
akce byla dodatečně zaregistrována. Žádost o stanovení výdajů byla podána dne 2.září 2014 a
realizována dne 3.září 2014. Předmětem akce byl nákup jednoho ks drtiče odpadu pro ekologickou
likvidaci rostlinného odpadu při údržbě všech areálů VPŠ MV v Praze. Vzniklá úspora v rámci akce
ve výši 22.500,00 Kč byla použita na dofinancování investiční akce 114V021004002.
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- 114V022004034 Nákup autobusu
dokončeno

4,999.720,00

Na akci byly převedeny uspořené prostředky z běžných výdajů (6.000 tis.Kč) a akce byla
dodatečně zaregistrována. Žádost o stanovení výdajů byla podána dne 19.listopadu 2014 a
realizována dne 26.listopadu 2014. Předmětem akce byl nákup jednoho ks autobusu Iveco Crossway pro zabezpečení zvýšených požadavků na provádění ZOP. Současná používaná
technika pro tento účel již plně nezabezpečuje plnění úkolů, zejména z důvodu nárůstu
přepravovaných osob při zabezpečení výše uvedené ZOP. Vzniklá úspora v rámci akce ve výši
1,000.280,00 Kč byla použita na dofinancování nové investiční akci 114V022005001.
- 114V021004005 Digitální pobočková ústředna

0,00

pokračuje

Na akci byla převedena část prostředků z rušené akce 114V022004001 (280 tis. Kč),
registrována byla dne 25.srpna 2014. Vzhledem k poznatkům zjištěných při přípravě zadávacího
řízení, týkajících se některých technických problémů v provedení celého systému a potřebného
času na vyřešení, byla akce časově přeregistrována v provedení na rok 2015 dne 18.listopadu
2014.
- 114V022004028 Optimalizace vstupního systému
pokračuje

0,00

Na akci byly převedeny uspořené prostředky z akce 114V021003003 (200 tis.Kč) a akce
byla dodatečně zaregistrována. Při přípravě zadávacího řízení bylo zjištěno, že alokované
prostředky na akci jsou nedostatečné. Vzhledem k faktu, že v inkriminované době nebyly volné
investiční prostředky, bylo posílení investiční akce provedeno až 24.října 2014 (finanční prostředky
akce byly navýšeny na 304.634,80 Kč). Pro náročnost provedení zadávacího řízení byla následně
provedena další přeregistrace akce s tím, že akce bude dokončena v roce 2015.
- 114V022004035 Kuchyňské zařízení
pokračuje

1,739.980,00

Akce byla rovněž dodatečně zaregistrována a realizována na základě RO převodem
z běžných výdajů (2.000 tis. Kč) stejným způsobem jako výše uvedená akce 114V022004034.
Pořízena byla velkokapacitní myčka nádobí ve výše uvedené hodnotě. Vzhledem k výhodnější
konečné cenové nabídce byla v rámci akce uspořena částka 261.020,00 Kč, část prostředků byla
následně rozpočtovým opatřením převedena pro posílení investiční akce (114V021004002 –
120.916,40 Kč), Druhá část ve výši 139.103,60 Kč byla ponechána na akci s tím, že byl zpracován
dodatek k investičnímu záměru na rozšíření akce a zároveň změnu registrovaných údajů, který byl
schválen 25. listopadu 2014 (v roce 2015 bude provedeno zadávací řízení na nákup elektrické
smažící pánve).
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Na účtu nedokončených stavebních investic 042100000 je ke dni 31.12.2014 zůstatek ve
výši 4,422.295,05 Kč. Kromě akcí zahájených v roce 2014 se dále jedná o zůstatek (369.300,00
Kč) prostředků uhrazených v průběhu roku 2011 za projektovou dokumentaci z akce
(214V022000094-Zateplení budov), která byla v roce 2011 sice dokončena, jelikož však šlo o
projektovou dokumentaci pro zateplení objektů U1, U2 a budovy 0 v areálu Hrdlořezy a komplexu
objektů VVS Kryštofovy Hamry a uvedené práce pokračovaly v letech 2012-2014 a budou ještě
pokračovat i v roce 2015 v rámci akce 114V0220003026 – Zateplení budov a výměna zdroje tepla
K.Hamry, uvedená částka 369,3 tis.Kč za projektovou dokumentaci bude v rámci protokolu o
zařazení DHM do užívání zaúčtována až po provedení stavebních prací a dokončení uvedené
akce.

číslo akce

název akce

Kč

214V022000094

Zateplení budov-projektová
dokumentace

369 300,00

114V022003034

Osazení výměníku - jídelna
školy

163 616,00

114V022003032

Rekonstrukce horkovodní
přípojky

114V022004002

Rekonstrukce střechy - budova
č.11

513 651,00

114V022003026

Zateplení budov-VVS K.Hamry

1 755
246,00

1 620
482,05

V průběhu roku 2014 došlo u VPŠ MV v Praze podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č.
218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů v souvislosti s použitím nároků
z nespotřebovaných výdajů z minulých let. V této výdajové oblasti výše použitých prostředků
činila 6,292.228,48 Kč.
Použité finanční prostředky podle jednotlivých rozpočtových položek –
513721

Výpočetní technika (v rámci akce EDS/SMVS)

612110

Budovy a stavby

612150

Jiné související výdaje

82.720,00 Kč

612204

Ženijní stroje, přístroje a zařízení

57.500,00 Kč

612206

Spojovací stroje, přístroje a zařízení
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97.991,85 Kč
4,830.038,43 Kč

266.647,70 Kč

612510

Výpočetní technika

957.330,50 Kč

Použité finanční prostředky podle jednotlivých akcí –
114V021003001

Výpočetní technika

920.357,35 Kč

114V021003004

Interaktivní tabule

157.300,00 Kč

114V021003005

Výuková vozidlová radiová stanice BER4M

109.347,70 Kč

114V021004002

Výpočetní technika

134.965,00 Kč

114V022003002

Rekonstrukce požárního schodiště-školská budova

859.763,38 Kč

114V022003026

Zateplení budov a výměna zdroje tepla-K.Hamry

1,755.246,00 Kč

114V022003032

Rekonstrukce horkovodní přípojky

1,620.482,05 Kč

114V022003034

Osazení výměníku-jídelna školy

163.616,00 Kč

114V022004002 Rekonstrukce střechy-budova č.11

513.651,00 Kč

114V022004033 Drtič biomasy

57.500,00 Kč

Výše zůstatku nevyčerpaných prostředků za tuto výdajovou oblast v roce 2014 a tedy
zároveň i výše vzniklých nároků z nespotřebovaných výdajů ve smyslu § 47 zákona č.218/2000
Sb. v platném znění ke dni 1.1.2015 činila 14,882.245,92 Kč.

Příjmová oblast rozpočtu
Rozpočet R1 celkových příjmů byl VPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem závazných limitů a
ukazatelů na rok 2014 č. j.:MV-7068-13/EKO-2014 ze dne 16. 1.2014. Až v závěru roku
Rozpočtovým opatřením v roce 2014 č.497/497 č. j.:MV-11160-98/EKO-2014 ze dne 12. prosince
2014 byl ukazatel nedaňových a kapitálových příjmů v souvislosti s nerovnoměrným naplňováním
příjmů v rámci kapitoly MV snížen o částku 328 tis. Kč.
Mírný nárůst příjmů z pojistného oproti roku 2013 kopíruje vývoj v oblasti mzdových
výdajů. Celkově byly daňové příjmy v roce 2014 naplněny pouze na 98,57% a to z toho důvodu, že
v oblasti platů policistů došlo ke značné úspoře finančních prostředků, jenž budou cestou nároků
z nespotřebovaných výdajů použity v roce 2015. V oblasti ostatních příjmů byl zaznamenán
značný nárůst výše plnění – v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Implementace nové
integrovatelné e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního
řešení“, registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00044, byl v roce 2014 realizován příjem finančních
prostředků ve výši 1,644.912,69 Kč.
Celkově byl limit rozpočtových příjmů v roce 2014 naplněn na 110,78% a to v souvislosti
s výše zmiňovaným příjmem v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU.
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Rozpočet R1 příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti byl VPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2014
č.j.:MV-7068-13/EKO-2014 ze dne 16.1.2014. Upravený rozpočet v této příjmové oblasti nebyl
v průběhu roku změněn. Mírný nárůst příjmů z pojistného oproti roku 2013 kopíruje vývoj v oblasti
mzdových výdajů. Celkově byly daňové příjmy v roce 2014 naplněny pouze na 98,57% a to z toho
důvodu, že v oblasti platů policistů došlo ke značné úspoře finančních prostředků, jenž budou
cestou nároků z nespotřebovaných výdajů použity v roce 2015.
Rozpočet R1 nedaňových a kapitálových příjmů byl VPŠ MV v Praze stanoven Rozpisem
závazných limitů a ukazatelů na rok 2014 č.j.:MV-7068-13/EKO-2014 ze dne 16.1.2014. Až
v závěru roku Rozpočtovým opatřením v roce 2014 č.497/497 č.j.:MV-11160-98/EKO-2014 ze dne
12.prosince 2014 byl ukazatel nedaňových a kapitálových příjmů v souvislosti s nerovnoměrným
naplňováním příjmů v rámci kapitoly MV snížen o částku 328 tis.Kč.
Celkově byl limit nedaňových a kapitálových příjmů v roce 2014 naplněn až na 243,01% a to
v souvislosti s výše zmiňovaným příjmem v rámci projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU.
U VPŠ MV v Praze byl v roce 2014 realizován příjem za odprodej movitého majetku ve
dvou případech – jednalo se o autobus a osobní automobil.

Na příjmech za oblast neinvestičního majetku se podílel pouze odprodej dřevěného,
papírového a kovového odpadu.

Údaje o majetku k 31.12.2014

druh majetku
účet

112
013
0181
021
022
0281
031

název

zásoby na skladě
software
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stavby
dlouhodobý hmotný movitý majetek
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky

celkem
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hdnota majetku
v Kč

11 963 077,56
250 815,02
3 726 989,39
738 289 685,17
104 472 485,90
106 820 304,14
26 024 728,33
991 548 085,51

