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ČTVRTLETNÍ VÝKAZ 

o zaměstnancích 

a mzdových prostředcích 

za správní úřady 

a za ostatní přímo řízené organizace 
za 1.–__. čtvrtletí 2023 

P 1a-04 

Název 

 

Místo PSČ 

 

Ulice Čp. 

Resortní 

identifikace (RID) 

Identifikační číslo 

organizace (IČO) 

  

Rok Měsíc Druh hospodaření 1) Platový řád 1) 

    

1) Číselníky jsou uvedeny v metodických pokynech 

I. Zaměstnanci v pracovním poměru (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2023 

Platová 

třída 
Číslo 

řádku 

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2) 

Platový 

stupeň 1. 

Platový 

stupeň 2. 

Platový 

stupeň 3. 

Platový 

stupeň 4. 

Platový 

stupeň 5. 

Platový 

stupeň 6. 

Platový 

stupeň 7. 

Platový 

stupeň 8. 

Platový 

stupeň 9. 

Platový 

stupeň 10. 

Platový 

stupeň 11. 

Platový 

stupeň 12. 
a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 0101             

2. 0102             

3. 0103             

4. 0104             

5. 0105             

6. 0106             

7. 0107             

8. 0108             

9. 0109             

10. 0110             

11. 0111             

12. 0112             

13. 0113             

14. 0114             

15. 0115             

16. 0116             

Celkem 0117             

Neuvádějí se zaměstnanci v pracovním poměru na služebních místech. 

2) Uvádí se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané podle stavu k 30. 9. 2023. 



  

Is. Zaměstnanci zastávající pozice na služebních místech (jen ze státního rozpočtu) podle platových tříd a platových stupňů k 30. 9. 2023 

Platová 

třída 
Číslo 

řádku 

Evidenční počet zaměstnanců přepočtený 2) 

Platový 

stupeň 1. 

Platový 

stupeň 2. 

Platový 

stupeň 3. 

Platový 

stupeň 4. 

Platový 

stupeň 5. 

Platový 

stupeň 6. 

Platový 

stupeň 7. 

Platový 

stupeň 8. 

Platový 

stupeň 9. 

Platový 

stupeň 10. 

Platový 

stupeň 11. 

Platový 

stupeň 12. 

a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. 1s05             

6. 1s06             

7. 1s07             

8. 1s08             

9. 1s09             

10. 1s10             

11. 1s11             

12. 1s12             

13. 1s13             

14. 1s14             

15. 1s15             

16. 1s16             

Celkem 1s17             
2) Uvádí se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané podle stavu k 30. 9. 2023. 



 

  

II. Zaměstnanci v pracovním poměru, mzdy a platy (jen ze státního rozpočtu) podle kategorií 

 
Číslo 

řádku 

Průměrný 

evidenční 

počet 

zaměstnanců 

přepočtený 

Mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč Evid. počet zaměstnanců 

k poslednímu dni 

sledovaného období 

fyzické osoby platové 

tarify 
náhrady 

platu 

osobní 

příplatky 
odměny 

příplatky 

za vedení 

zvláštní 

příplatky 

plat za práci 

přesčas 

ostatní 

příplatky 

celkem 

(sl. 3 až 11) 

celkem 
z toho 

ženy 

a b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 19 20 

Vědecko-pedagogičtí pracovníci celkem 0200             

v tom 
pedagogičtí pracovníci  0201             

vědečtí pracovníci 0207             

Technicko-hospodářští pracovníci 0208             

Provozní zaměstnanci 0209             

Obchodně provozní zaměstnanci 0210             

Zdravotničtí pracovníci 0211             

Ostatní zaměstnanci 0212             

Ř. 0200 je roven součtu ř. 0201 a ř. 0207.  

Neuvádějí se zaměstnanci v pracovním poměru na služebních místech. 

IIs. Zaměstnanci zastávající pozice na služebních místech, mzdy a platy (jen ze státního rozpočtu) podle kategorií 

 
Číslo 

řádku 

Průměrný 

evidenční 

počet 

zaměstnanců 

přepočtený 

Mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč Evid. počet zaměstnanců 

k poslednímu dni 

sledovaného období 

fyzické osoby platové 

tarify 
náhrady 

platu 

osobní 

příplatky 
odměny 

příplatky 

za vedení 

zvláštní 

příplatky 

plat za práci 

přesčas 

ostatní 

příplatky 

celkem 

(sl. 3 až 11) 

celkem 
z toho 

ženy 

a b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 19 20 

Technicko-hospodářští pracovníci 2s08             

Provozní zaměstnanci 2s09             

Ostatní zaměstnanci 2s12             

 



 

 

 

  

III. Zaměstnanci v pracovním poměru a mzdové prostředky podle rozpočtové skladby 

 
Číslo 

řádku 

Průměrný 

evid. počet 

zaměstnanců 

přepočtený 

Mzdy a platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 

platové 

tarify 
náhrady 

platu 

osobní 

příplatky 
odměny 

příplatky 

za vedení 

zvláštní 

příplatky 

plat za práci 

přesčas 

ostatní 

příplatky 

celkem 

(sl. 3 až 11) 

a b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

Celkem ze státního rozpočtu (mimo V, V a I) 0307           

Výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu 0305           

Jiná činnost 0308           

Ostatní zdroje (granty apod.) mimo V, V a I 0309           

Projekty EU - výhradně ze zdrojů MŠMT 0309a           

Výzkum, vývoj a inovace z ostatních zdrojů 0306           

Fond odměn 0310           

Celkem vč. jiné činnosti a ostatních zdrojů 0311           

Ř. 0311 je roven součtu všech řádků odd. III. 

Neuvádějí se zaměstnanci v pracovním poměru na služebních místech. 

(pokračování odd. III.) 

 
Číslo 

řádku 

Mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč Evid. počet zaměstnanců 

k poslednímu dni 

sledovaného období 

fyzické osoby 
ostatní 

osobní 

výdaje 

odstupné 

a odchodné 

ostatní 

platby 

jinde 

nezařazené 

ostatní platby 

za provedenou 

práci celkem 

(sl. 13 až 16) 

úhrnem 

(sl. 12+17) 
celkem 

z toho 

ženy 

a b 13 14 16 17 18 19 20 

Celkem ze státního rozpočtu (mimo V, V a I) 0307        

Výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu 0305        

Jiná činnost 0308        

Ostatní zdroje (granty apod.) mimo V, V a I 0309        

Projekty EU – výhradně ze zdrojů MŠMT 0309a        

Výzkum, vývoj a inovace z ostatních zdrojů 0306        

Fond odměn 0310        

Celkem vč. jiné činnosti a ostatních zdrojů 0311        

 



 

 

 

 
  

IIIs. Zaměstnanci zastávající pozice na služebních místech a mzdové prostředky podle rozpočtové skladby 

 
Číslo 

řádku 

Průměrný 

evid. počet 

zaměstnanců 

přepočtený 

Mzdy a platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč 

platové 

tarify 
náhrady 

platu 

osobní 

příplatky 
odměny 

příplatky 

za vedení 

zvláštní 

příplatky 

plat za práci 

přesčas 

ostatní 

příplatky 

celkem 

(sl. 3 až 11) 

a b 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

Celkem ze státního rozpočtu (mimo V, V a I) 3s07           

Výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu 3s05           

Ostatní zdroje (granty apod.) mimo V, V a I 3s09           

Projekty EU – výhradně ze zdrojů MŠMT 3s09a           

Výzkum, vývoj a inovace z ostatních zdrojů 3s06           

Celkem vč. ostatních zdrojů 3s11           

Ř. 3s11 je roven součtu všech řádků odd. IIIs. 

(pokračování odd. IIIs.) 

 
Číslo 

řádku 

Mzdy a platy zaměstnanců v tis. Kč Evid. počet zaměstnanců 

k poslednímu dni 

sledovaného období 

fyzické osoby 
ostatní 

osobní 

výdaje 

odstupné 

a odchodné 

ostatní 

platby 

jinde 

nezařazené 

ostatní platby 

za provedenou 

práci celkem 

(sl. 13 až 16) 

úhrnem 

(sl. 12+17) 
celkem 

z toho 

ženy 

a b 13 14 16 17 18 19 20 

Celkem ze státního rozpočtu (mimo V, V a I) 3s07        

Výzkum, vývoj a inovace ze státního rozpočtu 3s05        

Ostatní zdroje (granty apod.) mimo V, V a I 3s09        

Projekty EU – výhradně ze zdrojů MŠMT 3s09a        

Výzkum, vývoj a inovace z ostatních zdrojů 3s06        

Celkem vč. jiné činnosti a ostatních zdrojů 3s11        

 



 

 

 

 

IV. Doplňující ukazatele k 31. 12. 2023 

 
Číslo 

řádku Celkem 

a b 2 

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením 0401  

Počet žen na mateřské dovolené 0402  

Počet zaměstnanců na rodičovské dovolené 0403  

Čerpání rezervního fondu v tis. Kč – mzdy a platy 0404  

Čerpání rezervního fondu v tis. Kč – OON 0405  

Uvedeny údaje za zaměstnance v pracovním poměru, neuvádějí se zaměstnanci 

v pracovním poměru na služebních místech. 

Ř. 0401 - fyzický počet. 
Ř. 0402 a 0403 - mimo evidenční počet. 

Ř. 0404 - čerpaný rezervní fond v tis. Kč – mzdy a platy. 
Ř. 0405 - čerpaný rezervní fond v tis. Kč – OON. 

V. Přiznané vybrané složky platu (jen ze státního rozpočtu) podle kategorií 

 
Číslo 

řádku 

Počet přiznaných 

osobních 

příplatků 

příplatků 

za vedení  

zvláštních 

příplatků 

ostatních 

příplatků 

a b 2 3 4 5 

Vědecko-pedagogičtí pracovníci celkem 0500     

v tom 
pedagogičtí pracovníci  0501     

vědečtí pracovníci 0507     

Technicko-hospodářští pracovníci 0508     

Provozní zaměstnanci  0509     

Obchodně provozní zaměstnanci 0510     

Zdravotničtí pracovníci 0511     

Ostatní zaměstnanci 0512     

Celkem 0513     

Uvedeny údaje za zaměstnance v pracovním poměru, neuvádějí se zaměstnanci v pracovním poměru na služebních místech. 

Uvádí se počet vybraných složek platu (v přepočtu na plnou pracovní dobu) přiznaných k poslednímu dni sledovaného období. 
Ř. 0500 je roven součtu ř. 0501 a ř. 0507. 

Ř. 0513 je roven součtu ř. 0500, 0508 až 0512. 

IVs. Doplňující ukazatele k 31. 12. 2023 

 
Číslo 

řádku Celkem 

a b 2 

Počet zaměstnanců se zdravotním postižením 4s01  

Počet žen na mateřské dovolené 4s02  

Počet zaměstnanců na rodičovské dovolené 4s03  

Uvedeny údaje za zaměstnance zastávající pozice na služebních místech. 

Ř. 4s01 – fyzický počet. 

Ř. 4s02 a 4s03 – mimo evidenční počet.  

Vs. Přiznané vybrané složky platu (jen ze státního rozpočtu) podle kategorií 

 
Číslo 

řádku 

Počet přiznaných 

osobních 

příplatků 

příplatků 

za vedení  

zvláštních 

příplatků 

ostatních 

příplatků 

a b 2 3 4 5 

Technicko-hospodářští pracovníci 5s08     

Provozní zaměstnanci 5s09     

Ostatní zaměstnanci 5s12     

Celkem 5s13     

Uvedeny údaje za zaměstnance zastávající pozice na služebních místech. 

Uvádí se počet vybraných složek platu (v přepočtu na plnou pracovní dobu) přiznaných k poslednímu dni sledovaného období. 

Ř. 5s13 je roven součtu ř. 5s08 až 5s12. 


