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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 
 

Bakalá�ská práce pojednává o organiza�ních složkách státu a 

p�ísp�vkových organizacích z�izovaných státem, hlavn� p�ísp�vkových 

organizacích, které jsou z�izovány samosprávními celky. 

Hlavním cílem této práce je postihnout to nejd�ležit�jší z chodu specifické 

p�ísp�vkové organizace – Krajská majetková, p�ísp�vková organizace, z�ízené 

Ústeckým krajem.  

Práce je rozd�lena na obecnou �ást pojednávající o vzniku a chodu 

p�ísp�vkových organizací a na �ást zam��enou na problematiku získávání 

finan�ních prost�edk� zajiš	ujících fungování p�ísp�vkové organizace. 

 
 
 
ANOTATION OF THESIS 
 
 The bachelor thesis deals with the entities of the state and the allowance 

organizations which are founded by  municipalities. 

 The principal aim of this work is to describe the most important issues 

from the operation of the specific allowance organization – Krajská majetková 

founded by the Ústí region. 

 This work is divided into two parts. The general part is about the 

foundation and the operation of allowance organizations. The specific part is 

focused on the acquisition of  financial resources for the operation of allowance 

organization. 
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1. Úvod 
 

P�ísp�vkové organizace jsou z�izovány jednak státními orgány a dále 

potom jednotlivými kraji a obcemi. 

P�ísp�vkové organizace z�izované územními samosprávními celky (zákon 

�. 250/2000 Sb.). Ve své p�sobnosti zajiš	ují pro svého z�izovatele �innosti, 

které jsou v�tšinou neziskové a jejich složitost, struktura a zejména rozsah 

vyžadují samostatný právní subjekt. Na základ� z�izovatelem vydané z�izovací 

listiny se tímto právním subjektem stávají. 

Zárove
 s vymezením hlavního ú�elu a tomu odpovídajícímu p�edm�tu 

�innosti je dané p�ísp�vkové organizaci p�edán do správy ur�itý majetek, kdy na 

základ� jeho hospodá�ského využívání je umožn�no p�ísp�vkové organizaci 

plnit ú�ely, pro které byla z�ízena. Zárove
 ale také o n�j musí v rámci ur�ených 

pravomocí �ádn� pe�ovat. 

P�ísp�vkové organizace kraj� s takto sv��eným majetkem do správy 

(movitým i nemovitým) navazují na p�ísp�vkové organizace obcí existující již 

p�ed 1. lednem 2001, kterým po�ala územní reforma ve�ejné správy. 

V rámci této reformy došlo od 1. ledna 2001 k vytvo�ení 14 vyšších 

územních samosprávních celk� (kraj�), v�etn� hlavního m�sta Praha. 

Obrázek �. 1 – Územní �len�ní �R na vyšší územní samosprávné celky 
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Dále byla ukon�ena �innost Okresních ú�ad� k 31. 12. 2002 a jejich 

p�sobnosti byly p�eneseny zejména na orgány územních samospráv, tj. obce 

s rozší�enou p�sobností a kraje, dále také na n�které jiné správní ú�ady. 

Zárove
 však také došlo k p�evodu majetku státu, se kterým hospoda�ily 

organiza�ní složky státu a státní p�ísp�vkové organizace charakteru 

regionálního. 

Došlo tedy k p�echodu majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obcí a nov� 

vzniklých kraj�. Sou�asn� došlo k transformaci organiza�ních složek státu a 

státních p�ísp�vkových organizací na organiza�ní složky a p�ísp�vkové 

organizace kraj� a obcí – nedošlo tedy pouze k p�enosu z�izovatelských funkcí. 

Vzhledem k tomu, že jsem byla zam�stnankyní Krajského ú�adu 

Ústeckého kraje na odboru majetkovém, a to ve funkci ekonoma odboru, m�la 

jsem možnost �áste�n� se seznámit s chodem p�ísp�vkové organizace Krajská 

majetková, p�ísp�vková organizace. Jednalo se zejména o problematiku 

spojenou s jejím vznikem a dále s jejím profinancováním, resp. �ešením 

finan�ní stránky této p�ísp�vkové organizace, která nov� vznikla a jejím 

svodným odborem v rámci Krajského ú�adu Ústeckého kraje se stal majetkový 

odbor.  

Organizace byla z�ízena proto, aby pro VÚSC spravovala majetek, který již 

ostatní p�ísp�vkové organizace nevyužívají, �i nepot�ebují. Jedná se o tzv. 

zbytný majetek. Tento je postupn� vyjmut ze správy ostatních p�ísp�vkových 

organizací a této organizaci sv��en do správy, a to až do doby jeho prodeje, 

když hlavním cílem p�evodu zbytného majetku je maximální snížení 

udržovacích náklad� s tímto majetkem spojených.  

P�ísp�vková organizace Ústeckého kraje - Krajská majetková, p.o., vznikla 

teprve za mé p�sobnosti na majetkovém odboru, a navíc se nejedná v žádném 

p�ípad� o typickou p�ísp�vkovou organizaci (o to více problém� k �ešení), 

kterých má z�izovatel Ústecký kraj ješt� rovných 200, a to v oblasti školství, 

zdravotnictví, sociálních v�cí, kultury a památkové pé�e, dopravy a silni�ního 

hospodá�ství, rozhodla jsem se zvolit práv� tuto problematiku za téma mé 

bakalá�ské práce. 

V ní se chci, v její praktické �ásti zabývající se konkrétními skute�nostmi, 

zmínit o svízelích, nedostatcích a problémech – tak jak postupn� vznikaly a jak 

byly �ešeny. 
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Proto v textové �ásti ozna�ené 2., body 2.1 až 2.3 se jedná o obecnou �ást mé 

bakalá�ské práce, kdežto následující �ást, ozna�ené 3., body 3.1 a 3.2, se zabývá 

konkrétním vznikem nové p�ísp�vkové organizace, jejím fungováním, �ešením 

problém�, získaných poznatky a zkušenostmi, a v neposlední �ad�  v bod� 4. také 

celkovým zhodnocením �innosti této organizace. 
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2.  Organiza�ní složky státu a p�ísp�vkové organizace 
 z�ízené Ústeckým krajem 

 
2.1. Organiza�ní složky státu a p�ísp�vkové organizace 

obecn� 
 

V reproduk�ním procesu našeho státu zaujímají významné místo 

organizace, které z�izuje stát, aby pomocí jich mohl zajistit funkci a �innost, jež 

mu ukládají p�íslušné právní p�edpisy, jako jsou nap�íklad oblast obrany a 

bezpe�nosti státu, v�dy a výzkumu, státní správy, zdravotnictví, školství, 

kultury, sociální pé�e, životního prost�edí a dalších sfér, t�ebaže se tyto 

organizace nepodílejí na vytvá�ení hrubého domácího produktu. 

Úst�ední orgány (ministerstva, úst�ední ú�ady aj.), kraje a obce z�izují 

k pln�ní svých úkol� v oborech své p�sobnosti, tj. p�i zabezpe�ování ve�ejných 

statk� speciální organizace, ozna�ované jednak jako tzv. organiza�ní složky 

státu, organiza�ní složky kraj� a organiza�ní složky obcí (d�íve rozpo�tové 

organizace) a jednak p�ísp�vkové organizace, které hospoda�í s finan�ními 

prost�edky, které jim sv��uje z�izovatel (úst�ední ú�ad, kraj nebo obec) v rámci 

svého rozpo�tu. 

Z hlediska postavení subjekt� p�sobících ve ve�ejné ekonomice �R lze 

provést �len�ní organizací a institucí dle jejich místa ve ve�ejném a ob�anském 

sektoru na organizace a instituce: 

a) ve�ejného sektoru (státních a územních samospráv), jedná se  o 

organiza�ní složky státu napojené na státní rozpo�et; krajské a místní 

(obecní a m�stské) samosprávy, sdružení obcí.  

Úst�ední orgány (ministerstva, úst�ední ú�ady aj.) a územní 

samosprávu (kraje a obce) k pln�ní svých úkol�, tj. k produkci ve�ejných 

statk� na úseku své p�sobnosti z�izují specializované organizace. Úst�ední 

orgány z�izují tzv. organiza�ní složky státu (OSS) a p�ísp�vkové organizace 

(PO). OSS hospoda�í s prost�edky státního rozpo�tu, které jí stanoví 

správce p�íslušné kapitoly (ministerstvo, úst�ední ú�ad aj.). Její p�íjmy jsou 

p�íjmy státního rozpo�tu a výdaje jsou výdaji státního rozpo�tu.    

P�ísp�vkové organizace, které z�izují úst�ední orgány hospoda�í 

s pen�žními prost�edky získanými jednak hlavní �inností a jednak jinou 

�inností. PO získávají ze státního rozpo�tu p�ísp�vek na svoji �innost. 
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Mohou získat též dotace. PO zjiš	ují hospodá�ský výsledek, který je tvo�en 

výsledkem z hlavní �innosti a ziskem vytvo�eným v jiné �innosti po zdan�ní.  

Organiza�ní složky (OS) kraj� a obcí vznikají rozhodnutím jejich 

zastupitelstev. O vzniku OS vydá z�izovatel z�izovací listinu. OS hospoda�í 

jménem svého z�izovatele a nejsou ú�etní jednotkou. Rozpo�et OS je 

sou�ástí rozpo�tu z�izovatele.  

P�ísp�vkové organizace (PO) z�izují kraje a obce pro takové �innosti 

ve své p�sobnosti, které jsou zpravidla neziskové, a jejich rozsah, struktura 

a složitost vyžadují samostatný právní subjekt. O vzniku PO vydá z�izovatel 

z�izovací listinu. Z�izovatel poskytuje PO p�ísp�vek na provoz. Pokud PO 

vytvá�í zisk ve své dopl
kové �innosti, m�že jej použít ve prosp�ch své 

hlavní �innosti.  

b) ob�anského sektoru nevládních ve�ejných institucí, zahrnující pom�rn� 

pestrou paletu r�zných institucí a organizací. Do této �ásti ve�ejného 

sektoru obdobn�, jako je tomu ve vysp�lých zemích, za�le
ujeme ty 

instituce, jejichž založení je stanoveno p�íslušným zákonem, a které mají 

zákonem daný statut a p�íslušné vlastní kompetence v oblasti vlastnictví, 

tvorby a použití vlastních zdroj�, správy a �ízení vlastních záležitostí apod. 
[4]  

Typickým p�íkladem organizací ob�anského sektoru ve vysp�lých zemích 

jsou univerzity, akademie v�d, ve�ejnoprávní rozhlas, ve�ejnoprávní televize, 

národní divadla, národní muzea, špi�ková koncertní t�lesa apod. (na rozdíl od 

institucí zcela komer�ních).    

Sou�ástí tohoto ob�anského sektoru jsou i r�zné fondy, sociální a 

zdravotní pojiš	ovny (na rozdíl od komer�ních pojiš	oven), zájmová sdružení 

(odbory apod.), politické strany, komory, kluby, nadace, ve�ejn� prosp�šné 

organizace neziskového typu apod. 

Podle zákona �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech republiky, který 

nahradil d�ív�jší zákon �. 576/1990 Sb., o pravidlech hospoda�ení 

s rozpo�tovými prost�edky �R a obcí a podle zákona �. 250/2000 Sb., o 

rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, od 1. ledna 2001 v oblasti 

ve�ejného sektoru existují tyto základní druhy ekonomických subjekt�: 

• organiza�ní složky státu (podle zákona �. 218/2000 Sb.), 

• organiza�ní složky kraj� a obcí (podle zákona �. 250/2000 Sb.), 
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• p�ísp�vkové organizace z�izované státem (podle zákona �. 218/2000 Sb.), 

• p�ísp�vkové organizace z�izované územními samosprávnými celky (podle 

zákona �. 250/2000 Sb.). [4] 

Organiza�ní složky (OS) státu, kraj� i obcí spolu s p�ísp�vkovými 

organizacemi (PO) jsou z�izovány pro výkon takových úkol�, které jsou 

realizovány za ceny nižší, než jsou p�íjmy z nich plynoucí, nebo úpln� 

bezplatn�. Není proto d�vod do hlavní �innosti t�chto organizací zahrnovat 

výkony podnikatelských aktivit, tedy takových úkol�, které jsou poskytovány za 

tržní ceny a lze je získat b�žn� na trhu. [4] 

OS a PO p�sobí p�evážn� ve sfé�e nevýrobní, hlavn� v oblasti ve�ejné 

správy, služeb, školství, kultury, významných institucí aj. OS by m�ly zajiš	ovat 

hlavn� �isté ve�ejné statky a PO smíšené ve�ejné statky. V praxi však tato 

hranice nebývá striktn� dodržována. [4] 

Pokud se zam��íme na p�ísp�vkové organizace, zjistíme, že jsou 

z�izovány p�íslušným ministerstvem nebo dalšími úst�edními orgány a 

územními samosprávními orgány, které zajiš	ují správné fungování místní 

samosprávy (tj. kraje, m�sta, obce). [9] 

P�ísp�vkové organizace jsou napojeny vždy na rozpo�et svého z�izovatele 

finan�ním vztahem, tj. transferem (ve form� limitu, grantu, p�ísp�vku, p�j�ky 

apod.) a odvodem. [2] 

P�ísp�vkové organizace získávají finan�ní prost�edky zejména: 

� z rozpo�tu z�izovatele 

� ze státního rozpo�tu 

� hospodá�skou �inností 

� v rámci hlavní �innosti 

� ze státních fond� 

� ze sdružování prost�edk� 

� dary. [2] 

Tyto finan�ní prost�edky slouží k plynulému chodu daných organizací, na 

zabezpe�ení �inností sv��ených jim z�izovatelem, p�i�emž úkolem z�izovatele je 

se starat o finan�ní zabezpe�ení tak, aby nebyl narušen plynulý chod 

p�ísp�vkových organizací. Z�izovatel musí na jedné stran� znát schválený 
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rozpo�et organizací a plynule jej zajiš	ovat v souladu s rozpo�tem, tj. dotacemi 

na po�ízení dlouhodobého majetku a p�ísp�vkem na provoz, na stran� druhé 

sou�asn� reagovat na kladný, ale i záporný vývoj hospoda�ení p�íslušné 

organizace a vyhodnocovat její hospoda�ení v souladu s p�íslušnými právními 

p�edpisy. [2] 

Organizace se �ídí zejména t�mito právními p�edpisy: 

- zákon �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

- �eské ú�etní standardy �. 501-522 pro ÚSC, PO, SF a OSS 

- zákon �. 218/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� 

- zákon �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� 

- zákon �. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

- zákon �. 129/2000 Sb., o krajích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

- zákon �. 131/2000 Sb., o hlavním m�st� Praze, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� 

- zákon �. 420/2004 Sb., o p�ezkoumání hospoda�ení územních 

samosprávních celk� a dobrovolných svazk� obcí 

- zákon �. 243/2000 Sb., o rozpo�tovém ur�ení výnos� n�kterých daní 

územním samosprávním celk�m a n�kterým státním fond�m 

- zákon �. 588/1992 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� 

- vyhláška MF �. 323/2002 Sb., o rozpo�tové skladb�. [4] 

 

2.1.1. Organiza�ní složky 
 

Organiza�ní složka obce, �i kraje vzniká rozhodnutím zastupitelstva 

daného územního samosprávného celku, který je oprávn�n z�izovat a rušit 

p�ísp�vkové organizace a organiza�ní složky a schvalovat jejich z�izovací 

listiny. [4] 

Z�izovací listina má pro existenci a fungování organiza�ní složky obce, 

kraje zásadní význam. Z�izovací listina musí obsahovat: [1] 

� úplný název z�izovatele – oficiální název p�íslušné obce, nebo kraje 

(v�. identifika�ního �ísla) 
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� název a sídlo organiza�ní složky – pro vylou�ení zám�ny s názvy 

jiných organiza�ních složek z�izovatele 

� vymezení ú�elu a tomu odpovídajícího p�edm�tu �innosti – pro pot�eby 

specifikace majetku, který je dané organiza�ní složce p�edáván k 

jejímu vlastnímu využití 

� ozna�ení osob oprávn�ných jednat za organiza�ní složku – tzn. vedle 

vedoucího (�editele) organiza�ní složky ozna�it i jiné vedoucí 

pracovníky, kte�í budou oprávn�ni �init právní úkony za danou 

organiza�ní složku 

� vymezení majetku ve vlastnictví z�izovatele – pokud se organiza�ní 

složce p�edává majetek k jejímu vlastnímu hospodá�skému využití 

(nejlépe na základ� „soupisu“) 

� vymezení majetkových práv – vymezení takových práv, které 

organiza�ní složce umožní, aby sv��ený majetek, respektive majetek 

p�edaný jí do správy, mohla �ádn� využívat pro ú�ely pro n�ž byla 

z�ízena a mohla o n�j v rámci pravomocí pe�ovat 

� okruh p�íjm� a výdaj� rozpo�tu z�izovatele souvisejících s �inností 

organiza�ní složky, které z�izovatel sv��uje do její p�sobnosti a zp�sob 

jejich použití – z�izovatel avšak v hospoda�ení organiza�ní jednotky 

sleduje i další p�íjmy a výdaje dle rozpo�tové skladby a zabezpe�uje je 

ve svém rozpo�tu 

� zp�sob vedení odd�leného ú�etnictví o p�íjmech a výdajích 

organiza�ní složky sv��ených jí do její p�sobnosti 

� vymezení doby, na kterou je organiza�ní složka z�ízena [1] 

 

Organiza�ní složka zaniká uplynutím doby, na kterou byla z�ízena, anebo 

„zrušovacím“ rozhodnutím z�izovatele (p�íslušného zastupitelstva). Práva a 

závazky obce (kraje), které vykonávala organiza�ní složka ke dni svého zániku, 

vykonává nadále z�izovatel, pokud sou�asn� není rozhodnuto , že výkon t�chto 

práv a závazk� p�evezme jiná organiza�ní složka jím z�ízená; v tomto p�ípad� 

z�izovatel rozhodne o naložení s dalším majetkem obce (kraje), který 

organiza�ní složka ke dni svého zániku spravovala. [4] 
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2.1.2. P�ísp�vkové organizace 
 

P�ísp�vkové organizace obcí a kraj� typov� navazují na p�ísp�vkové 

organizace obcí, existující již p�ed 1. lednem 2001. 

Z�izovat p�ísp�vkové organizace jsou oprávn�ny obce (kraje), a to dnem 

ur�eným z�izovatelem (zastupitelstvem daného územního samosprávního 

celku) v rozhodnutí. Z�izovací listina, kterou z�izovatel vydá (po schválení 

zastupitelstvem) o vzniku p�ísp�vkové organizace obce (kraje), má pro její 

existenci a fungování organiza�ní složky obce (kraje) zásadní význam. Obsah 

z�izovací listiny je totožný s obsahem popsaným u z�izovací listiny organiza�ní 

složky: [1] 

 

� úplný název z�izovatele – oficiální název p�íslušné obce, nebo kraje (v�. 

identifika�ního �ísla) 

� název a sídlo p�ísp�vkové organizace a její identifika�ní �íslo – pro 

vylou�ení zám�ny s názvy jiných p�ísp�vkových organizací 

� vymezení hlavního ú�elu a tomu odpovídajícího p�edm�tu �innosti – pro 

pot�eby specifikace majetku, který je dané p�ísp�vkové organizaci 

p�edáván k jejímu vlastnímu využití 

� ozna�ení statutárních orgán� a zp�sob, jakým vystupují jménem 

organizace – statutární orgán je oprávn�n jednat ve všech v�cech 

p�ísp�vkové organizace, a tudíž jejím jménem �init i právní úkony ohledn� 

obecního (krajského) majetku danou organizací spravovaného. Funk�ní 

ozna�ení statutárního zástupce u p�ísp�vkové organizace obvykle zní 

„�editel“ 

�  vymezení majetku ve vlastnictví z�izovatele – který se p�ísp�vkové 

organizaci p�edává do správy, k jejímu vlastnímu hospodá�skému (nejlépe 

na základ� „soupisu“) využíván 

� vymezení majetkových práv – vymezení takových práv, které p�ísp�vkové 

organizaci umožní, aby sv��ený majetek, respektive majetek p�edaný jí do 

správy, mohla �ádn� využívat pro ú�ely, pro n�ž byla z�ízena, a mohla o 

n�j v rámci pravomocí pe�ovat 

� okruh p�íjm� a výdaj� rozpo�tu z�izovatele souvisejících s �inností 

p�ísp�vkové organizace, které z�izovatel sv��uje do její p�sobnosti a 
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zp�sob jejich použití – z�izovatel avšak v hospoda�ení organiza�ní 

jednotky sleduje i další p�íjmy a výdaje dle rozpo�tové skladby a 

zabezpe�uje je ve svém rozpo�tu 

� zp�sob vedení odd�leného ú�etnictví o p�íjmech a výdajích p�ísp�vkové 

organizace sv��ených jí do její p�sobnosti 

� vymezení doby, na kterou je p�ísp�vková organizace z�ízena [2] 

 

2.1.3. Funkce a význam ú�etnictví 
 

Ú�etní informace jsou ur�eny p�edevším vrcholovému vedení organizací a 

ostatním uživatel�m, kte�í se o organizaci zajímají z nejr�zn�jších d�vod�. 

Jedná se zejména o: 

� z�izovatele (který odpovídá za hospoda�ení organizace, �ídí ji metodicky a 

kontroluje její hospoda�ení v souladu s právními p�edpisy, jimiž jsou hlavn� 

rozpo�tová pravidla, zákon o ú�etnictví apod.) 

� p�íslušná ministerstva, pod která spadají �ástí své �innosti (nap�. zajišt�ní 

n�kterých akcí v oblasti životního prost�edí, školství a zdravotnictví, na n�ž 

dostávají dotace ze SR, apod.) 

� orgány �inné v oblasti kontroly, tj. finan�ní a da
ové orgány, Nejvyšší 

kontrolní ú�ad, kontrolní orgány ministerstev, vláda, orgány územn� 

samosprávních celk� apod. 

 

Organiza�ní složky státu, územní samosprávní celky a p�ísp�vkové 

organizace sestavují ú�etní záv�rku, kterou tvo�í: rozvaha (bilance), výkaz zisk� 

a ztráty (výsledovka) a p�íloha. Ú�etní záv�rka se sestavuje v pen�žních 

jednotkách �eské m�ny a vykazuje se v tisících K� s p�esností na dv� 

desetinná místa podle zvláštního právního p�edpisu. Položky AKTIVA CELKEM 

a PASIVA CELKEM se musejí rovnat. [2] 

P�ísp�vkové organizace (PO) se �ídí svým rozpo�tem, který po zahrnutí 

p�ísp�vku nebo stanovení odvodu do státního rozpo�tu, musí být sestaven jako 

vyrovnaný. Rozpo�et PO m�že zahrnovat pouze náklady a výnosy, jež souvisí 

s poskytovanými službami, které jsou p�edm�tem její hlavní �innosti. 

P�ísp�vková organizace je povinna plnit ur�ené úkoly nejhospodárn�jším 

zp�sobem a dodržovat finan�ní vztahy k rozpo�tu. Pen�žní prost�edky, kterými 
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disponuje, m�že používat jen k ú�el�m na které jsou ur�eny. Mezi finan�ní 

vztahy stanovené z�izovatelem pat�í: p�ísp�vek na provoz z rozpo�tu nebo 

odvod z provozu do rozpo�tu, individuální a systémová dotace na financování 

program� a akcí, návratná finan�ní výpomoc a odvod z odpis�. 

Výše p�íp�vku na provoz nebo výše odvodu z provozu se stanoví jako 

rozdíl objemu rozpo�tových náklad� a výnos� hlavní �innosti. Výše p�ísp�vku 

na provoz a jeho �erpání m�že provozovatel vázat na p�edem stanovené 

ukazatele. 

P�i významné zm�n� podmínek, za nichž byl stanoven vztah k rozpo�tu, 

krátí z�izovatel PO stanovený p�ísp�vek nebo uloží nerozpo�tovaný odvod 

z provozu.  

Odvod z odpis� m�že z�izovatel stanovit zejména tehdy, jestliže nepo�ítá 

s dalším rozvojem �innosti PO a postupn� omezuje její �innost nebo uvažuje o 

jejím zrušení.  

Hospodá�ský výsledek PO je tvo�en výsledkem hospoda�ení z hlavní 

�innosti a ziskem vytvo�eným v jiné �innosti po zdan�ní. Pokud hospoda�ení 

PO skon�í i po zahrnutí p�ísp�vku od z�izovatele ztrátou (vznikne tzv. „zhoršený 

hospodá�ský výsledek“),  je nutné ztrátu uhradit: 

• z rezervního fondu 

• z rozpo�tu z�izovatele 

• ze zlepšeného hospodá�ského výsledku (zisku) v následujícím  

  roce. 

 

P�ísp�vkové organizace tvo�í tyto pen�žní fondy: 

• rezervní fond 

• fond reprodukce majetku 

• fond odm�n 

• fond kulturních a sociálních pot�eb [5] 

 

P�ísp�vkové organizace m�že rozd�lovat do fond� zlepšený hospodá�ský 

výsledek (zisk), jen pokud byl uhrazen p�ípadný zhoršený hospodá�ský 

výsledek z minulého roku. 
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P�ísp�vkové organizace nesmí p�ijímat ani poskytovat úv�ry a vystavovat 

sm�nky. Jiná �innost musí být sledována odd�len� od hlavní �innosti. Rozsah 

jiné �innosti musí být uveden ve z�izovací listin�. Za závazky PO vzniklé 

v souvislosti s provozováním hlavní �innosti ru�í z�izovatel. OS a PO provád�jí 

vypo�ádání dotací s rozpo�tem v termínech, které ur�í zvláštní vyhláška. 

 

2.2. P�ísp�vkové organizace kraj� a obcí 
 

P�ísp�vková organizace hospoda�í s pen�žními prost�edky získanými 

hlavní �inností a s pen�žními prost�edky p�ijatými od obce, �i kraje pouze v 

rámci finan�ních vztah� stanovených z�izovatelem. Dále p�ísp�vková 

organizace hospoda�í s prost�edky svých fond�, s prost�edky získanými jinou 

�inností, s pen�žitými dary od fyzických a právnických osob, s pen�žními 

prost�edky poskytnutými ze zahrani�í a s pen�žními prost�edky poskytnutými z 

rozpo�t� územních samosprávních celk� a státních fond�, v�etn� prost�edk� 

poskytnutých �eské republice z rozpo�tu Evropské unie a p�ijatých 

p�ísp�vkovými organizacemi z Národního fondu. Hlavní �inností je �innost 

vymezená z�izovateli p�ísp�vkové organizace zvláštním zákonem 28) a 

vykonávaná p�ísp�vkovou organizací. V p�ípad� p�ísp�vkové organizace 

z�ízené zvláštním zákonem je hlavní �inností �innost vymezená zvláštním 

zákonem. [6] 

Kraje a obce z�izují p�ísp�vkové organizace (PO) pro takové �innosti ve 

své p�sobnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejich rozsah, struktura a 

složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. PO charakterem své 

hospodá�ské �innosti tvo�í jakýsi p�echod mezi organiza�ními složkami, které 

jsou svým rozpo�tem p�ímo vázány na svého z�izovatele a mezi normálními 

ziskovými �i podnikatelskými subjekty, jejich hlavní náplní �innosti je podnikání 

a tvorba zisku. PO se vyskytuje nejvíce v oblasti poskytování smíšených 

ve�ejných statk�, tj.: [1] 

• v kulturní oblasti – muzea, knihovny 

• ve školství - základní, st�ední a další typy škol, domy d�tí a 

 mládeže, d�tské domovy 

• p�i zajiš	ování sociálních služeb – domovy d�chodc�, ústavy 

sociální pé�e, kojenecké ústavy 
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• ve zdravotnictví - nemocnice 

• ve výzkumných organizacích aj. 

 

Tabulka �. 1 - P�ehled po�tu p�ísp�vkových organizací z�izovaných VÚSC 

po oblastech 

 Zdroj: webové stránky VÚSC  
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Školství 673 192 105 51 180 80 116 120 141 233 96 119 247 132 

Sociální v�ci 52 69 12 12 12 20 11 25 22 28 22 44 29 33 

Zdravotnictví 19 5 4 4 7 5 20 5 8 15 5 7 13 8 

Kultura 33 19 13 5 8 5 6 11 12 8 11 8 7 9 

Doprava 3 4 6 4 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 

R�zné 13    1 1  1       

Po�et PO po 
krajích 793 289 140 76 209 112 154 163 184 285 135 184 297 183 
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Graf �. 1 – Grafický p�ehled po�tu p�ísp�vkových organizací z�izovaných 

VÚSC  po oblastech 
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P�ísp�vková organizace se zapisuje do obchodního rejst�íku. Z�izovatel 

vydá o vzniku p�ísp�vkové organizace z�izovací listinu, která musí obsahovat: 

• úplný název z�izovatele 

• název a sídlo PO a její I� 

• vymezení hlavního ú�elu �innosti 
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• ozna�ení statutárních orgán� 

• vymezení majetku a majetkových práv 

• okruhy dopl
kové �innosti navazující na hlavní ú�el p�ísp�vkové organizace, 

kterou jí z�izovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své 

hospodá�ské možnosti a odbornost svých zam�stnanc�; tato  �innost 

nesmí narušovat pln�ní hlavních ú�el� organizace a sleduje se odd�len� 

• vymezení doby, na kterou je organizace z�ízena. 

 

Finan�ní prost�edky p�ísp�vkových organizací 

PO hospoda�í s pen�žními prost�edky: 

• získanými vlastní �inností 

• p�ijatými z rozpo�tu svého z�izovatele 

• svých fond� 

• s pen�žitými dary od fyzických a právnických osob v�etn� prost�edk� 

ze zahrani�í. 

 

Z�izovatel poskytuje p�íp�vek na provoz své PO zpravidla v návaznosti na 

výkony nebo jiná kritéria jejích pot�eb. Pokud PO vytvá�í ve své dopl
kové 

�innosti zisk, m�že jej použít jen ve prosp�ch své hlavní �innosti. Z�izovatel 

m�že PO povolit jiné využití tohoto zdroje. Z�izovatel m�že své PO uložit odvod 

do svého rozpo�tu, jestliže: 

• její plánované výkony p�ekra�ují plánované náklady 

• její investi�ní zdroje jsou v�tší, než jejich pot�eba užití 

• byla porušena rozpo�tová káze
. 

 

PO hospoda�í podle rozpo�tu, který m�že zahrnovat pouze náklady a 

výnosy související s �innostmi vymezenými ve z�izovací listin�, p�ípadn� 

stanovenými jinou zákonnou normou. O využití výsledk� hospoda�ení PO 

rozhoduje z�izovatel. 

Prost�edky ze zlepšeného hospodá�ského výsledku si ponechává PO a 

p�id�luje je podle stanovených zásad do vlastních pen�žních fond�. Pokud je 

zhoršený hospodá�ský výsledek musí být uhrazen z d�íve vytvo�ených zdroj�. 

Z�statky všech fond� se po skon�ení roku p�evád�jí do následujícího roku. 
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2.3. Ústecký kraj – p�ísp�vkové organizace 

 

 V Ústeckém kraji je celkem 354 obcí, z toho 46 má statut m�sta. 

Z hlediska výkonu státní správy je kraj d�len na správní obvody obcí 

s rozší�enou p�sobností a obcí s pov��eným obecním ú�adem, v�etn� jejich 

sídel. Ústecký kraj má 16 správních obvod� s rozší�enou p�sobností: Bílina, 

D��ín, Chomutov, Kada
, Litom��ice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, 

Podbo�any, Roudnice n/L, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Žatec 

a 30 správních obvod� obcí s pov��eným obecním ú�adem. V Ústeckém kraji je 

5 statutárních m�st – Ústí nad Labem, Most, Teplice, D��ín a Chomutov. 

 Ústecký kraj má 823 173 obyvatele. Hustota obyvatel je 154 

obyvatele/km². Rozloha kraje je 5 335 km², což je 6,8 % rozlohy �R. Nejvyšší 

místo: úbo�í hory Klínovec, nejnižší místo: výtok �eky Labe u H�enska (115 m 

n.m.) – jedná se sou�asn� o nejníže položené místo v �R. [3] 

 

Obrázek �. 2 - Správní obvody obcí s rozší�enou p�sobností 

 
Zdroj: �SÚ 2000 
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Ústecký kraj je k 31.12.2007 z�izovatelem 201 p�ísp�vková organizace, a 

to v oblastech: 

� majetkové - 1 

� školství  - 156 

� kultury a památkové pé�e - 13 

� sociálních v�cí - 19 

� zdravotnictví - 11 

� dopravy a silni�ního hospodá�ství – 1 

Graf �. 2 - P�ehled p�ísp�vkových organizací z�izovaných Ústeckým krajem po 

oblastech 

13
11

19

1
1

156

školství kultura zdravotnictví sociální v�ci doprava majetek

 
 Zdroj: KÚ ÚK – ekonomický odbor 

 

Jednotlivé p�ísp�vkové organizace zpracovávaly za rok 2006: 

� p�ehled Finan�ního hospoda�ení za rok 2006  

� schválený finan�ní plán na rok 2006 

� upravený finan�ní plán na rok 2006 

� skute�nost k 31. 12. 2006 

� p�ehled tvorby a �erpání fond�: rezervního, investi�ního a  

  krytí ú�t� pen�žních fond�  
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V rámci záv�re�ného ú�tu Ústeckého kraje za rok 2006 dosáhlo celkem 

186 organizací kladného výsledku hospoda�ení v celkovém objemu 74 021 

tis. K�, 11 organizací uvedlo nulový výsledek hospoda�ení. Záporný výsledek 

hospoda�ení vykazují pouze 4 organizace. [4] 

 

2.4. Sestavení rozpo�tu PO 
 

Na každý rok je pro p�ísp�vkové organizace v rámci sestavení rozpo�tu 

p�ipravena „Metodika zpracování finan�ních plán� PO Ústeckého kraje na 

následující rok“, která je v souladu se zákonem �. 250/2000 Sb., o 

rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� a zákonem �. 129/2000 Sb., o 

krajích. 

Metodika p�edepisuje každé organizaci sestavit finan�ní plán jako 

vyrovnaný dle p�edpokládaných náklad� a p�edpokládaných výnos� (zahrnující 

hlavní i dopl
kovou �innost) s p�edpokládaným p�ísp�vkem z�izovatele, v�etn� 

p�ípadného zahrnutí použití rezervního a  investi�ního fondu, dále metodika �eší 

stanovení odpisového plánu. 

Finan�ní plán obsahuje: skute�nost p�edešlých dvou let, skute�nost 

k 30.6. aktuálního roku s o�ekávanou skute�ností k 31.12. a finan�ní plán na 

následující rok s rozd�lením na hlavní a dopl
kovou �innost. 

Finan�ní plány mohou p�ísp�vkové organizace upravovat b�hem roku na 

 základ�: 

a)  p�esunu prost�edk�, kde se jednotlivé náklady nebo výnosy 

 navzájem ovliv
ují bez zm�ny celkového objemu  

b)  použití nových, nep�edvídaných výnos� k úhrad� nových, 

 nezajišt�ných náklad� - �ímž se zvýší celkový objem 

 finan�ního plánu 

c)  vázání náklad�, jestliže je jejich krytí ohroženo nepln�ním výnos�; 

 tímto opat�ením se objem finan�ního plánu snižuje  

Odpisový plán, jeho sestavení vyplývá z ustanovení § 28 zákona �. 

563/1991 Sb., o ú�etnictví, § 31 odst. 1 písm. a) zák. �. 250/2000 Sb., o 

rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t� a z Pravidel pro tvorbu odpis� 

p�ísp�vkových organizací z�izovaných Ústeckým krajem. P�ísp�vková 

organizace zpracuje na p�íslušný rozpo�tový rok Výpo�et odpis� podle 
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odpisového plánu na daný rok, v souhrnu  podle odpisových skupin (viz 

Pravidla). Na vyžádání musí být odpisový plán doložen soupisem odpis� 

jednotlivého majetku. 

P�ísp�vek z�izovatele je tvo�en t�mito položkami: 

a) p�ísp�vkem na provoz: je sou�ástí rozpo�tu svodného odboru, 

jedná se o provozní náklady 

- u odboru školství, mládeže a t�lovýchovy se jedná o tzv. 

nep�ímé náklady, hrazené z rozpo�tu kraje 

- u dotací se jedná o závazný ukazatel v p�ípad�, že rozd�lení 

neinvesti�ních prost�edk� na jednotlivé organizace provádí 

kraj, bez jednozna�né metodiky poskytovatele 

b) ú�elovým p�ísp�vkem na velkou údržbu: je sou�ástí rozpo�tu 

 investi�ního odboru – b�žných výdaj�, jedná se o akce velké 

 údržby, které si zajiš	uje organizace sama. Neinvesti�ní dotace 

 podléhá vyú�tování do jednoho m�síce po ukon�ení akce, 

 nejpozd�ji však do 15. prosince b�žného roku  

c) ú�elovou investi�ní dotací: je sou�ástí rozpo�tu investi�ního 

 odboru – kapitálových výdaj�,  jedná se o investi�ní akce, které si 

 zajiš	uje organizace sama. Investi�ní dotace podléhá vyú�tování 

 do jednoho m�síce po ukon�ení akce, nejpozd�ji však do 15. 

 prosince b�žného roku.  

Objem prost�edk� na platy v absolutní výši - na základ� vyhlášky �. 

447/2000 Sb., o usm�r
ování výše prost�edk� vynakládaných na platy a 

odm�ny za pracovní pohotovost v rozpo�tových a n�kterých dalších 

organizacích a orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, je z�izovatel povinen 

rozhodnout o usm�r
ování prost�edk� na platy p�ísp�vkových organizací.  

Proto je v rámci finan�ního plánu p�ísp�vkovým organizacím  stanoven 

objem prost�edk� na platy v absolutní výši dle § 5 odst. 1 písm. a). Pokud by 

p�ísp�vková organizace p�ekro�ila stanovené prost�edky na platy (§ 6 odst. 1 

na�ízení vlády �. 447/2000 Sb. ) a toto p�ekro�ení neuhradila z fondu odm�n, 

dopustila by se porušení rozpo�tové kázn�. P�i zapojení fondu odm�n 

nep�edkládá p�ísp�vková organizace žádost o zm�nu závazného ukazatele. 

V p�ípad� zd�vodn�né pot�eby vyššího objemu mzdových prost�edk� p�edloží 
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p�ísp�vková organizace žádost o zm�nu finan�ního plánu (ú�et 521 – mzdové 

náklady)  ke schválení z�izovateli.  

Závazný ukazatel „objem prost�edk� na platy v absolutní výši“ se netýká 

p�ísp�vkových organizací v oblasti školství, nebo	 finan�ní prost�edky na p�ímé 

náklady jsou poskytovány z rozpo�tu MŠMT. [8] 

 

2.4.1. �innost svodných odbor� 
 

Jednotlivé konkrétní p�ísp�vkové organizace �ízené Ústeckým krajem jsou 

metodicky �ízeny z Krajského ú�adu Ústeckého kraje p�íslušnými odbory, tzv. 

svodnými odbory. Tyto dále kontrolují jejich hospoda�ení, zda je v souladu 

s právními p�edpisy jako rozpo�tová pravidla, zákon o ú�etnictví a další, a 

zejména jim také stanovují závazné ukazatele a odpisový plán pro ten který rok, 

�ili ur�ují „finan�ní mantinely“ pro jejich �innost, resp. hospoda�ení.  

Stanovení ZU v oblasti školství vychází z po�tu žák� podle zahajovacích 

výkaz� pro daný školní rok a z vybraných nákladových položek. 

U p�ísp�vkových organizací v oblasti sociálních v�cí je p�ísp�vek 

stanovován zejména na náklady, které nelze hradit  z dotace na sociální služby 

poskytovaný z Ministerstva práce a sociálních v�cí.  

P�ísp�vkovým organizacím 

- v oblasti kultury 

- v oblasti sociálních v�cí a zdravotnictví 

- Krajské majetkové, p.o. 

- Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. 

bývá p�ísp�vek stanovován individuáln� s tím, že uvedené organizace rozepíší 

jednotlivé nákladové a výnosové položky. U nákladových položek jsou uvedeny 

názvy nákup�, �inností, akcí a služeb, v�etn� p�edpokládaných finan�ních 

objem�. Svodný odbor posoudí rozpis nákladových a výnosových položek a  

zd�vodn�ní jejich zm�n. 
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3.  Krajská majetková, p�ísp�vková organizace 
 

3.1. Vznik a �innost organizace 
 

P�ísp�vková organizace Krajská majetková, p.o. byla z�ízena transformací 

Nemocnice Louny, p�ísp�vkové organizace, a to na základ� usnesení Rady 

Ústeckého kraje �. 245/8R/2005 ze dne 11. kv�tna 2005, ve zn�ní usnesení �. 

140/15R/2005 ze dne 27. �ervence 2005 a to s ú�inností od 1. 9. 2005. Odbor 

majetkový je jejím svodným odborem. 

Organizace vznikla za ú�elem správy sv��eného majetku do doby jeho 

prodeje. Svodnými odbory je na základ� jednání se zástupci p�ísp�vkových 

organizací vy�le
ován majetek, který není jednotlivými organizacemi využíván. 

Soub�žn� se tu projevuje trend slu�ování školských za�ízení s ohledem na 

rentabilitu výuky pro školská za�ízení. V takovýchto p�ípadech tak vyvstává 

otázka, co s majetkem, který po slou�ení školských za�ízení již nebude nadále 

využíván. Aby škola nemusela dále spravovat tento majetek, je ve v�tšin� 

p�ípad� navrženo Rad� Ústeckého kraje p�evést takovýto majetek do správy 

Krajské majetkové, p�ísp�vkové organizaci. Ta se dále o tento majetek stará a 

podniká veškeré kroky vedoucí k prodeji, to znamená najít vhodného a 

p�edevším solventního kupce.  

Z tohoto pohledu se nejedná o typickou p�ísp�vkovou organizaci, která 

p�sobí v oblasti kulturní, školství, sociální, ani ve zdravotnictví, ale jedná se o 

organizaci atypickou, postavenou vlastn� Ústeckému kraji na míru, �ist� pro její 

pot�eby. Jednotlivé p�ísp�vkové organizace se tak zbaví nevyužívaného 

majetku, kde by musely p�ijmout správce pro takovéto objekty a vykazovaly by 

tak spoustu náklad�, které by musely obhajovat, jelikož by se takovéto náklady 

zcela nevešly do schváleného p�ísp�vku z�izovatele na provoz. Odeberou se 

tak starosti p�ísp�vkovým organizacím a p�enesou se na jednu jedinou, která se 

musí �asto vypo�ádat s nepokrytými fondy, �i (pokud rušená organizace m�la 

zhoršený hospodá�ský výsledek) nebo v neposlední �ad�, s neukon�enými letit� 

váznoucími soudními spory. Co se týká vlastního hmotného majetku, provádí tu 

organizace správu majetku, respektive jakousi konzervaci �asto celého areálu. 

V žádném p�ípad� tu organizace neprovádí investi�ní akce, které by vedly ke 

zhodnocení majetku, jelikož majetek, jenž je ur�en k prodeji, je nabízen ve 

stavu, v jakém je organizaci sv��en. 
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 Organizace provádí p�ípravné práce vedoucí k realizaci prodej� formou 

dražby ve spolupráci s realitními kancelá�emi, které byly vybrány výb�rovým 

�ízením a Ústecký kraj s nimi uzav�el Smlouvu o zprost�edkování prodeje 

majetku. 

I když organizace má zatím za sebou n�co málo p�es dva roky praxe, byla 

nucena �ešit r�zné zapeklité situace. Trochu se podívejme blíže jak se tato 

organizace rozvíjela. 

� K 1. 9. 2005 (v dob� vzniku) p�evzala organizace Krajská majetková, 

p�ísp�vková organizace od Nemocnice Louny, p�ísp�vkové organizace, 

veškerý zbývající majetek a závazky, resp. aktiva a pasiva, jak vyplývají 

z kone�né rozvahy k 31.8.2005, �ímž p�evzala i nekryté z�statky 

finan�ních fond� – fond odm�n ve výši 2 540 tis.K� a FKSP ve výši 1 508 

tis.K�. Na základ� jednání s auditorskou firmou, bylo doporu�eno 

organizaci �ešit tuto situaci ú�továním proti ú�tu 932 neuhrazená ztráta 

minulých let. Jelikož tento krok musí schválit p�íslušný orgán, byla Rad� 

ÚK p�edložena „Žádost o schválení návrhu �ešení nekrytých finan�ních 

fond�“ ke schválení s návrhem ú�tování o nekrytých z�statcích finan�ních 

fond� – fondu odm�n ve výši 2 540 tis.K� a FKSP ve výši 1 508 tis.K� – 

Krajské majetkové, p�ísp�vkové organizace, proti ú�tu 932 – neuhrazená 

ztráta minulých let. Dále za p�vodní organizaci – Nemocnice Louny vede 

Krajská majetková, p.o., n�kolik soudních spor� týkajících se pohledávek, 

ale i závazk�, atd. 

� s ú�inností od 1.1.2006 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

usnesením �. 66/9Z/2005 v souladu s § 27 odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o 

rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, o slou�ení p�ísp�vkové organizace Ústeckého kraje D�tská 

ozdravovna Jet�ichovice, p.o., s p�ísp�vkovou organizací Ústeckého kraje 

Krajská majetková, p.o. Majetek, práva a závazky zanikající organizace 

D�tská ozdravovna Jet�ichovice, p.o., tímto usnesením p�ešly na 

p�ejímající organizaci Krajská majetková, p�ísp�vková organizace. 

� Na žádost Krajské majetkové, p�ísp�vkové organizace, povolila Rada 

Ústeckého kraje  organizaci dopl
kovou �innost, a to vedení ekonomické a 

ú�etní agendy. Tuto �innost zajiš	uje Krajská majetková, p.o. pro 
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Lékárenskou službu Teplice, p.o. na základ� p�edchozí dohody �editel� 

t�chto p�ísp�vkových organizací a na základ� mandátní smlouvy z 

26.1.2006. 

� Ve spolupráci s dalšími odbory zajiš	uje Krajská majetková, p.o. také 

správu pr�myslové zóny Triangle. Jedná se o bývalé vojenské letišt� v 

Žatci, které je v majetku Ústeckého kraje od roku 2002. Toto prostranství 

je zatíženo starými ekologickými zát�žemi a spolu s Czechinvestem je 

tento prostor již n�kolik let p�ipravován k prodeji strategickým partner�m, 

kte�í by zde m�li vytvo�it dostate�né množství pracovních míst, jelikož se 

jedná o oblast s vysokým procentem nezam�stnaných. V pr�b�hu roku 

2005 pokra�ovala dekontaminace zemin a podzemních vod zatížených 

ropnými látkami po provozu Armádou �R metodou „in situ“ (stará 

ekologická zát�ž). Dále bylo zajiš	ováno dopracování projektových 

dokumentací a vydání územních rozhodnutí a stavebních povolení pro 

stavby dopravní a technické infrastruktury. Sestavený odborný tým úzce 

spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvestu 

p�i jednání s potencionálními investory i vládou �R. V sou�asné dob� je 

z celkové plochy 364 ha již prodáno 69 ha, tj. 19 %. Novými vlastníky jsou 

spole�nosti zam��ené na výrobu televizor� a komponent�. 

Další objekty, p�edávané do správy Krajské majetkové, p�ísp�vkové 

organizaci: 

� K 1. 1. 2006 p�evzala Krajská majetková, p�ísp�vková organizace areál 

rehabilita�ního st�ediska Hosta�ov. Jednalo se o atraktivní areál , který by 

snadno našel vážného zájemce v p�ípad�, že by areál p�ímo nesousedil 

s podnikem Orlické papírny, který ruší klidný ráz krajiny svými komíny a 

stavebním rázem výrobního podniku. Dále zde vyvstal problém, že 

p�íjezdová cesta nebyla ve vlastnictví Ústeckého kraje, ale byla ve 

vlastnictví Orlických papíren. Tyto otázky museli �ešit zástupci Krajské 

majetkové, p.o. když se snažili pro areál najít vážného zájemce o koupi. 

Z hlediska ú�etního a provozního vyvstal další problém, majetek již byl 

v roce 2005 vy�len�n jako zbytkový a zástupci Ústeckého kraje nepo�ítali 

s možností, že, i když prob�hla 2x ve�ejná dražba, nebude areál prodán, a 

tak pro rok 2006 nebyly nárokovány finan�ní prost�edky na provoz. Bylo 
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tedy nutno zajistit tyto prost�edky na provozní náklady týkající se zejména 

temperování objektu v zimním období, a to z d�vodu p�edejití možného 

vzniku velkých škod vlivem pov�trnostních podmínek.  

� 1. 1. 2006 p�evzala Krajská majetková, p�ísp�vková organizace areál 

bývalého u�ilišt� Fláje, jednalo se o lesnické u�ilišt�. U tohoto objektu se 

projevily stejné finan�ní problémy, jako v p�ípad� areálu v Hosta�ov�. 

P�vodní p�edpoklad prodeje na po�átku roku 2006 se prodloužil, a i když 

byl Zastupitelstvu ÚK dne 8.11.2006 p�edložen materiál ke schválení 

p�ímého prodeje tohoto areálu za cenu 6 mil. K� s podmínkou úhrady do 

15.12.2006, ke kone�nému prodeji došlo až v dubnu 2007. Organizace 

tedy op�t musela �ešit získání finan�ních prost�edk� na provoz, resp. 

udržování areálu, od z�izovatele. V pr�b�hu správy vznikly r�zné nesnáze, 

které musela organizace neprodlen� �ešit. Problémy nastávaly zhoršeným 

stavebním stavem – zatékáním do prostor� garáží, �i havárií na �istírn� 

odpadních vod, kdy byla doporu�ena kompletní zm�na technologie. 

�istírna byla stav�na na v�tší kapacitu než podával odstavený areál, 

�ekající na nového majitele. V zimním období pak nastaly problémy se 

sn�hem na st�echách budov. Na dvou budovách došlo k porušení statiky  

a st�echa se pod tíhou sn�hu propadla. Na základ� ekonomického 

hlediska byly dané budovy zdemolovány. 

� 1. 7. 2006 byla p�evzata budova v Litom��icích, ale finan�ní prost�edky 

nebyly plánovány. I když se jedná o nízké náklady, musí je organizace ve 

svém rozpo�tu najít, �i vyšet�it, aby mohla pokrýt všechny pot�eby.  

� 1.7.2006 byl p�evzat areál kojeneckého ústavu v Rumburku - finan�ní 

prost�edky nebyly pro rok 2006 nárokovány.  

� 1.9.2006 byla p�evzata budova v Lovosicích – ani zde nebyly finan�ní 

prost�edky pro rok 2006 nárokovány. 

�  1.9.2006 byla p�evzata budova v Teplicích- finan�ní prost�edky nebyly 

op�t pro rok 2006 nárokovány.  
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Tabulka �. 2 - P�ehled finan�ního plánu a upraveného plánu  v jednotlivých 

letech  

tis. K� 

období 

Návrh finan�ního 

plánu na dané 

období 

Upravený finan�ní 

plán za dané období 

Z toho prost�edky 

na platy 

Rok 2005 500 2 818 186 

Rok 2006 1 598 6 026 756 

Rok 2007 2 786 5 664 869 

Rok 2008 6 567 6 567 960 

 

Graf �. 3 - P�ehled finan�ního plánu a upraveného plánu  v jednotlivých letech 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KÚ ÚK – ekonomický odbor 

 

P�ehled dokumentuje, že s navyšujícím se stavem p�evzatého zbytného 

majetku (neda�ilo se �asto realizovat jeho prodej) dochází v�tšinou, 

z pochopitelných d�vod�, i k nár�stu pot�eby finan�ních prost�edk�, a to jak u 

udržovacích provozních náklad�, tak i u mzdových náklad�. 
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4. Vyhodnocení �innosti Krajské majetkové, 
 p�ísp�vkové organizace 
 

Dle mého názoru se dá �íci, že nov� z�ízená p�ísp�vková organizace 

Krajská majetková, p.o., a potažmo její svodný odbor – majetkový odbor KÚÚK, 

se dob�e zhostily úkolu na n� kladeného, tj. p�ebírat, soust�e�ovat a zajiš	ovat 

stále v�tší a v�tší množství zbytného majetku. Majetek je p�edáván do správy 

zejména v d�sledku neustálého slu�ování p�ísp�vkových organizací (p�evážn� 

škol, ale i dalších) z d�vodu nerentabilnosti. Zbytný majetek z jednotlivých 

p�ísp�vkových organizací Ústeckého kraje, kterých není málo (celých 200), je 

spravován a p�ipravován k prodeji jedinou organizací - Krajskou majetkovou, 

p.o. Tato p�ísp�vková organizace dokáže zbytný majetek lépe s nižšími náklady 

spravovat a majetkovému odboru m�že pomoci efektivn�ji realizovat prodej 

majetku, �ímž je p�isp�no nemalými �ástkami do rozpo�tu Ústeckého kraje. 

Vzhledem k tomu, že se �asto jedná o celé velké areály (rekrea�ní �i 

rehabilita�ní st�ediska, ozdravovny, celé i �ásti škol po jejich slu�ování, 

pr�myslové zóny atd.), které �asto ni nebyly situovány na území Ústeckého 

kraje – bylo tímto velmi odleh�eno p�vodním p�ísp�vkovým organizacím, nebo	 

se tohoto nepot�ebného, nepohodlného majetku jednorázov� zbavily, a tudíž již 

nemusely o n�j pe�ovat a shán�t s tím související finan�ní prost�edky. 

Myslím, že jednotliví ú�edníci Krajské majetkové, p.o. i odboru 

majetkového (svodného odboru) zajiš	ují dob�e pot�ebné �innosti v této oblasti 

samosprávy, hospoda�í zodpov�dn� se sv��eným krajským majetkem a 

nedošlo k zavin�ným ztrátám na majetku – což ostatn� potvrzují i výsledky 

všech prob�hlých kontrol – ministerskou po�ínaje. 

Jak již bylo v �ásti 3., bod� 3.1 �áste�n� popsáno – vznik i �innost Krajské 

majetkové, p.o. nebyla a není žádná jednoduchá záležitost. P�i zajiš	ování této 

samosprávní �innosti byly �ešeny r�zné spory majetkovými po�ínaje a soudními 

kon�e, probíhala neustále jednání s institucemi (jako Katastrální ú�ad, 

Geodézie, ÚZSVM a další) i se soukromými osobami a �eší se neustále nové, 

aktuální problémy. Abych byla konkrétní, n�které uvádím: 

� jedná se o výrazn� atypickou p�ísp�vkovou organizaci oproti 200 

zbývajícím (bez zkušeností ….), 
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� zbytný majetek se �asto neda�í prodat a náklady na jeho správu 

nep�im��en� stoupají v rozporu s povinností využívat majetek ú�eln� a 

hospodárn�, 

� prodej zbytného majetku: 

o p�ímým prodejem není obecn� tak transparentní jako ve�ejnou dražbou 

o ve�ejnou dražbou je nákladn�jší - �asto se ani nevydraží, avšak zna�n� 

vysoké  náklady na uspo�ádání dražby je nutno uhradit, 

� prodej majetku „pod cenou“ – za mén� než je stanovena cena obvyklá na 

základ� znaleckého posudku, sice zavání kritikou, ale n�kdy další 

udržovací náklady mohou daleko p�evýšit p�ípadnou ztrátu z prodeje „pod 

cenou“, a navíc ubude starost o nepohodlný majetek 

� velmi špatn� se „trefuje“ do ro�ního plánovaného rozpo�tu kraje, nebo	 se 

nedá úpln� p�esn� odhadnout, kdy bude n�jaký „zbytný“ majetek p�eveden 

(jelikož �asto dochází z n�jakých d�vod� ke zdržení), kdy bude 

zrealizován prodej majetku a zejména, kdy bude skute�n� zaplaceno 

(�asto dochází ke zdržení). Tímto �asto dochází k �asovému nesouladu 

mezi plánovanými p�íjmy a výdaji a skute�ností (ob�as i z d�vodu 

insolventního kupujícího, �i nereálnosti prodeje, jenž je ale v plánu 

zahrnut). Z toho potom vyplývá jediné – p�ísp�vkové organizaci chybí 

peníze na provoz v rozpo�tu, a z toho dále vyplývají neustálé žádosti o 

provedení zm�ny p�ísp�vku na provoz, v�etn� neustálého zd�vod
ování 

t�chto žádostí. 

Takto by se dalo stále pokra�ovat. Všechny výše uvedené problémy i 

mnohé další byly a jsou �ešeny v�tšinou úsp�šn�, n�které i mén� úsp�šn�. 

Myslím a domnívám se, že  

- až se poda�í zlepšit prognózování prodej� zbytného majetku z hlediska 

ceny i �asu (na základ� hlavn� reálných analýz) a to samé u „vzniku“ 

zbytného majetku 

- až se smí�íme ob�as s prodejem se ztrátou (pod minimáln� stanovenou 

cenou) 

- až se dosáhne ješt� v�tší spolupráce a koordinace jednotlivých 

zainteresovaných svodných odbor� a Krajskou majetkovou, p.o., a 
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potažmo majetkovým odborem a ekonomickým odborem – který spravuje 

rozpo�et kraje, 

bude Krajská majetková, p.o., moci ješt� úsp�šn�ji plnit sv�j hlavní ekonomický 

úkol, a to dopomáhat majetkovému odboru zvyšovat p�íjmy kraje o zrealizované 

prodeje a zárove
 snižovat výdaje na nutnou údržbu (udržovací náklady) na 

reálné minimum, a to v rámci zachování hospodárnosti a ú�elnosti p�i nakládání 

s majetkem kraje. 
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5. Záv�r 
 
 V pr�b�hu reformy ve�ejné správy došlo, mimo jiné k p�esunu velkého 

množství majetku státu na územn� samosprávné celky, v�etn� Ústeckého 

kraje. Tento majetek byl z velké �ásti sv��en do správy p�ísp�vkových 

organizací z�ízených Ústeckým krajem, na které byl bezúplatn� p�eveden         

v souladu se zákonem �. 129/2000 Sb., o krajích. Ty o n�j �ádn� pe�ují, ú�eln� 

a hospodárn� ho využívají.  

 Svodnými odbory je pr�b�žn� vy�le
ován zbytný majetek, který již není 

jednotlivými organizacemi pln� využíván. Nap�íklad v oblasti školství, sou�asný 

trend zohled
ující rentabilitu výuky, vyžaduje slu�ování školských za�ízení. 

 Z t�chto d�vod� byla s ú�inností od 1. 9. 2005 z�ízena Ústeckým krajem 

nová p�ísp�vková organizace – Krajská majetková, p.o. Hlavním úkolem je co 

nejefektivn�jší správa sv��eného majetku, po co nejkratší dobu, tedy do 

p�ípadného prodeje �i pronájmu a s co nejnižšími (minimálními) náklady. 

Následná praxe prokázala výhodnost soust�ed�ní zbytného majetku pod 

jedinou p�ísp�vkovou organizaci, která tak plní ú�el, pro který byla z�ízena. 

Našla si své místo mezi ostatními krajskými subjekty a její �innost je hodnocena 

jako úsp�šná a spl
ující p�edstavy o jejím fungování. Velmi �asto je na tuto 

organizaci p�evád�n majetek zatížený nevy�ešenými majetkovými vztahy 

(vypo�ádáním), soudními spory, závazky, pohledávkami nebo zhoršeným 

hospodá�ským výsledkem aj. Mnohdy je sem p�evád�n majetek ve zna�n� 

zchátralém stavu, kde hrozí nebezpe�í úrazu. �asto se jedná o celé velké 

areály – rekrea�ní �i rehabilita�ní st�ediska, ozdravovny, celé i �ásti škol po 

jejich slu�ování, pr�myslové zóny atd. Tím je velmi odleh�eno p�vodním 

p�ísp�vkovým organizacím, které se tohoto nepot�ebného a nepohodlného 

majetku zbavují a nejsou tak nuceni o n�j pe�ovat a zajiš	ovat s ním související 

finan�ní prost�edky. 

 Domnívám se, že p�íslušní pracovníci Krajské majetkové, p.o. a 

majetkového odboru (svodného odboru) kvalitn� zajiš	ují odpovídající �innosti v 

této oblasti samosprávy. Hospoda�í zodpov�dn� se sv��eným majetkem a do 

sou�asné doby nedošlo k zavin�ným ztrátám na majetku. Jsem p�esv�d�ená, 

že se všichni dob�e zhostily daného úkolu – p�ebírat, soust�e�ovat a zajiš	ovat 

stále v�tší množství zbytného majetku, p�edávaného do správy Krajské 
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majetkové, p.o., zejména v d�sledku neustálého slu�ování z d�vodu 

nerentability. Krajská majetková, p.o. dokáže zbytný majetek z jednotlivých 

p�ísp�vkových organizací Ústeckého kraje nejlépe, s nejnižšími náklady 

obhospoda�ovat a p�ipravovat k prodeji. Napomáhá tak majetkovému odboru 

realizovat jeho prodej, �ímž p�ispívá nemalými �ástkami do rozpo�tu Ústeckého 

kraje. 

 V okamžiku, kdy se poda�í zlepšit prognózování prodej� zbytného 

majetku z hlediska ceny i �asu a v moment�, kdy bude zajišt�na ješt� v�tší 

spolupráce a koordinace jednotlivých zainteresovaných svodných odbor� s 

Krajskou majetkovou, p.o., respektive majetkovým a ekonomickým odborem – 

spravující rozpo�et kraje, bude Krajská majetková, p.o. ješt� úsp�šn�jší            

v pln�ní svého hlavního úkolu. Napomáhat zvyšování p�íjm� kraje                     

z realizovaného prodeje a zárove
 ve snižování výdaj� s nutnou údržbou 

(udržovací náklady) na reálné minimum. A to v rámci zachování hospodárnosti 

a ú�elnosti p�i nakládání s majetkem kraje.   
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