
Popis struktury věty souboru výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství 
podle stavu k 30. 9. 2018 

Ve složených závorkách jsou uvedeny požadované datové typy. 
Položky s datovým typem float musí být uvedeny vždy s následující přesností: 

 u SOUBOR 1 - oddíly IV, IVa, VI - na 4 desetinná místa, nulovým položkám odpovídá zápis 0.0000 

 u SOUBOR 2 - oddíly IVb (údaje o rozsahu PPČ) a IVc (údaje o počtu hodin PPČ pevně stanovené nad rámec 
týdenního rozsahu a odpočet údajů o hodinách výuky nepovinných předmětů) - na 2 desetinná místa, nulovým 
položkám odpovídá zápis 0.00. 

U datových typů char je vždy za středníkem uvedena délka textového řetězce. 

 
SOUBOR 1 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<P1C1 ICO="{char;8}" ROK="{char;2}"> // IČO přidělené ČSÚ, poslední dvojčíslí roku 

  <O4> 

    <PAM4>   

      <STUPEN>{char;2}</STUPEN> // STUPEN = číslo řádku (odpovídá koncovému 

dvojčíslí čísla řádku ve formuláři, součtový 

řádek 0414 se do souboru nezahrnuje!, nezahrnují 

se ani řádky se všemi nulovými položkami) – jedná 

se o platový stupeň zleva doplněný nulou na dva 

znaky 

      <R01>{float}</R01>   // platová třída 1. - přepočtené počty  

      <R02>{float}</R02>   // platová třída 2. - přepočtené počty  

      <R03>{float}</R03>   // platová třída 3. - přepočtené počty  

      <R04>{float}</R04>   // platová třída 4. - přepočtené počty  

      <R05>{float}</R05>   // platová třída 5. - přepočtené počty  

      <R06>{float}</R06>   // platová třída 6. - přepočtené počty  

      <R07>{float}</R07>   // platová třída 7. - přepočtené počty  

      <R08>{float}</R08>   // platová třída 8. - přepočtené počty  

      <R09>{float}</R09>   // platová třída 9. - přepočtené počty  

      <R10>{float}</R10>   // platová třída 10. - přepočtené počty  

      <R11>{float}</R11>   // platová třída 11. - přepočtené počty. 

      <R12>{float}</R12>   // platová třída 12. - přepočtené počty  

      <R13>{float}</R13>   // platová třída 13. - přepočtené počty  

      <R14>{float}</R14>   // platová třída 14. - přepočtené počty  

      <R15>{float}</R15>   // platová třída 15. - přepočtené počty  

      <R16>{float}</R16>   // platová třída 16. - přepočtené počty  

    </PAM4> 

  </O4> 

   

<O4A> 

    <PAM4A> 

<DRUH>{char;2}</DRUH>  // DRUH = druh školského zařízení (viz číselník 

činností škol a škol. zařízení v metodickém 

pokynu pro výkaz P 1-04) 

<KATEGORIE>{char;1}</KATEGORIE> // KATEGORIE = skupina profesí pedagogických 

pracovníků (viz číselník skupin profesí 

pedagogických pracovníků v metodickém pokynu pro 

výkaz P 1c-01) 

<STUPEN>{char;1}</STUPEN> // STUPEN = platový stupeň 

<ZDROJ>{char;2}</ZDROJ> // ZDROJ = zdroj financování (viz číselník zdroj 

financování v metodickém pokynu pro výkaz P 1c-

01, kde je uvedeno, jakých hodnot může položka 

nabývat) 

 <R04>{float}</R04>   // platová třída 4. - přepočtené počty  

 <R05>{float}</R05>   // platová třída 5. - přepočtené počty  

      <R06>{float}</R06>   // platová třída 6. - přepočtené počty  

      <R07>{float}</R07>   // platová třída 7. - přepočtené počty  

      <R08>{float}</R08>   // platová třída 8. - přepočtené počty  

      <R09>{float}</R09>   // platová třída 9. - přepočtené počty  



      <R10>{float}</R10>   // platová třída 10. - přepočtené počty  

      <R11>{float}</R11>   // platová třída 11. - přepočtené počty 

      <R12>{float}</R12>   // platová třída 12. - přepočtené počty  

      <R13>{float}</R13>   // platová třída 13. - přepočtené počty  

      <R14>{float}</R14>   // platová třída 14. - přepočtené počty  

    </PAM4A>  

  </O4A> 

   

  <O6> 

    <PAM6>   

      <DRUH>{char;2}</DRUH> // DRUH = druh školského zařízení (viz číselník činností 

škol a školských zařízení metodického pokynu pro výkaz 

P 1-04) 

      <R601>{float}</R601>  // počet pedagogických pracovníků pobírajících osobní 

příplatky ze státního rozpočtu 

      <R602>{float}</R602>  // počet pedagogických pracovníků pobírajících příplatky 

za vedení ze státního rozpočtu 

      <R603>{float}</R603>  // počet pedagogických pracovníků pobírajících zvláštní 

příplatky ze státního rozpočtu 

      <R604>{float}</R604>  // počet pedagogických pracovníků pobírajících ostatní 

příplatky ze státního rozpočtu  

      <R607>{float}</R607>  // počet pedagogických pracovníků pobírajících 

specializační příplatek ze státního rozpočtu 

<R609>{float}</R609>  // počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících osobní 

příplatky ze státního rozpočtu 

<R610>{float}</R610>  // počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících 

příplatky za vedení ze státního rozpočtu 

<R611>{float}</R611>  // počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících 

zvláštní příplatky ze státního rozpočtu 

<R612>{float}</R612>  // počet nepedagogických zaměstnanců pobírajících 

ostatní příplatky ze státního rozpočtu 

    </PAM6> 

  </O6> 

</P1C1> 

 

 

SOUBOR 2 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<P1C2 ICO="{char;8}" ROK="{char;2}"> // IČO přidělené ČSÚ, poslední dvojčíslí roku 

 

<O4B> k 30. 9. 2018 vyplňují již jen organizace zřizované krajem (7), obcí nebo svazkem 

obcí (2) + vyplňuje se údaje jen za pedagogické pracovníky se zdrojem financování 11 v odd. 

IVa a pro daný druh činnosti a skupinu profesí (viz metodický pokyn) 

    <PAM4B> 

<DRUH>{char;2}</DRUH>  // DRUH = druh školského zařízení (viz číselník 

činností škol a škol. zařízení v metodickém 

pokynu pro výkaz P 1-04) 

<KATEGORIE>{char;1}</KATEGORIE> // KATEGORIE = skupina profesí pedagogických 

pracovníků (viz číselník skupin profesí 

pedagogických pracovníků v metodickém pokynu pro 

výkaz P 1c-01) 

<STUPEN>{char;1}</STUPEN> // STUPEN = platový stupeň 

<R04>{float}</R04>  // platová třída 4. – týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R05>{float}</R05>  // platová třída 5. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R06>{float}</R06>  // platová třída 6. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 



      <R07>{float}</R07>  // platová třída 7. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R08>{float}</R08>  // platová třída 8. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R09>{float}</R09>  // platová třída 9. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R10>{float}</R10>  // platová třída 10. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R11>{float}</R11>  // platová třída 11. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R12>{float}</R12>  // platová třída 12. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti  

      <R13>{float}</R13>  // platová třída 13. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

      <R14>{float}</R14>  // platová třída 14. - týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti 

    </PAM4B>  

  </O4B> 

 

<O4C> k 30. 9. 2018 vyplňují již jen organizace zřizované krajem (7), obcí nebo svazkem 

obcí (2) + vyplňuje se údaje jen za pedagogické pracovníky se zdrojem financování 11 v odd. 

IVa a pro daný druh činnosti a skupinu profesí (viz metodický pokyn) 

    <PAM4C> 

<DRUH>{char;2}</DRUH>  // DRUH = druh školského zařízení (viz číselník 

činností škol a škol. zařízení v metodickém 

pokynu pro výkaz P 1-04) 

<KATEGORIE>{char;1}</KATEGORIE> // KATEGORIE = skupina profesí pedagogických 

pracovníků (viz číselník skupin profesí 

pedagogických pracovníků v metodickém pokynu pro 

výkaz P 1c-01) 

<STUPEN>{char;1}</STUPEN> // STUPEN = platový stupeň 

<R04>{float}</R04>   // platová třída 4. – (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R05>{float}</R05>   // platová třída 5. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R06>{float}</R06>   // platová třída 6. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R07>{float}</R07>   // platová třída 7. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R08>{float}</R08> // platová třída 8. - (+)přespočetné hodiny; (-) 

hodiny nepovinných předmětů 

<R09>{float}</R09>   // platová třída 9. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R10>{float}</R10>   // platová třída 10. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R11>{float}</R11>   // platová třída 11. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R12>{float}</R12>   // platová třída 12. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R13>{float}</R13>   // platová třída 13. - (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

<R14>{float}</R14>   // platová třída 14. – (+)přespočetné hodiny;  

(-) hodiny nepovinných předmětů 

    </PAM4C>  

  </O4C> 

</P1C2> 

 


