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1 Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala organizace zřizované územními 

samosprávnými celky. K výběru tohoto tématu mě přivedla skutečnost, že již při výběru 

bakalářské práce jsem se zabývala problémem financování příspěvkové organizace zřízené 

ÚSC.    

Právní formy, které se objevují v současném neziskovém sektoru, se zprvu objevovaly 

v jednodušších formách, a poté postupně přešly k těm propracovanějším. Veškeré organizace 

v neziskovém odvětví mají stejný charakter bez ohledu na svůj rozdílný vznik, a to ten, že 

hlavním cílem není dosažení zisku, ale poskytování obecně prospěšných služeb, jako je 

například poskytování sociálních služeb.  

Obec řadíme do neziskového sektoru veřejnoprávního rozpočtového typu. Na obec 

můžeme pohlížet jako na základní stavební kámen veřejné správy a samosprávy, která je 

napojena na veřejný rozpočet. Obec ze svého rozpočtu, který je stanoven vždy na každý 

kalendářní rok, poskytuje peněžní prostředky na provoz příspěvkových organizací a jiných 

organizací, které zřídila na základě veřejného zájmu a ke zlepšení života občanů žijících na 

území obce.  

V druhé kapitole se věnuji obci jako součásti neziskového sektoru, vymezení obce 

podle působnosti a to na samostatnou působnost a přenesenou působnost obce. Dále je 

kapitola věnována teoretickému popisu organizací, které jsou zřizovány obcí. Obce především 

zřizují příspěvkové organizace, organizační složky a v neposlední řadě také vybrané typy 

obchodních společností a družstev. V této kapitole je také charakteristika města Hranice a jim 

zřízené orgány města. Konec druhé kapitoly je věnován konkrétním organizacím zřizovanými 

městem Hranice a jejich krátkou charakteristikou vzniku.  

Třetí kapitola je zaměřena na vazby mezi zřizovatelem a zřízenými organizacemi. 

V první části je popsáno hospodaření města Hranice. Poté následuje část, která je věnována 

vztahům organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, a to rozpočtovým a 

účetním vztahům obchodních a příspěvkových společností vůči městu Hranice. Pro 

přehlednost jsou uvedeny v kapitole i celkové výnosy a náklady jednotlivých příspěvkových 

organizací v jednotlivých letech. Konec této kapitoly je věnován rozpočtovým vztahům mezi 

mikroregionem Hranicko a městem.   

Čtvrtá kapitola se zabývá kontrolou hospodaření obce a organizací. První část je 

věnována přezkoumání hospodaření města Hranice. V další části je popis finanční kontroly 
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města Hranice, a poté kontrola hospodaření organizací zřizovaných územním samosprávným 

celkem, tedy příspěvkových organizací a obchodních organizací.  

Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled o organizacích zřizovaných městem 

Hranice. Součástí práce je i analýza vzájemných rozpočtových a účetních vztahů organizací a 

města Hranice a kontrola hospodaření.  
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2 Organizace zřizované územními samosprávnými celky 
 

Organizace, které jsou zřizovány územními samosprávnými celky, jsou řazeny do 

skupiny nevýdělečných organizací. Základním charakteristickým rysem není dosažení zisku, 

jak je to samozřejmé v podnikatelském sektoru. Předpokladem vzniku neziskových organizací 

je jejich obecně prospěšná činnost, což se projeví i v poslání organizací. Poslání by mělo 

odpovídat předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena.  

Neziskové organizace členíme na:  

- neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, 

Zahrnujeme zde občanská sdružení, zájmová sdružení, profesní komory, mezi které 

například patří Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Hospodářská komora 

ČR atd.  

- neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné,  

Patří sem obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a náboženské 

společnosti, politické strany a politická hnutí. 

- ostatní neziskové veřejnoprávní organizace, 

Tato skupina obsahuje Český rozhlas, veřejné vysoké školy, Českou národní banku, 

Českou televizi, státní fondy (např. Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení 

atd.). 

- neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, 

Sem řadíme příspěvkové organizace, územní samosprávné celky, organizační složky 

státu, Akademii věd ČR. 

- neziskové organizace, které jsou obchodními společnostmi,  

Tato skupina je zvláštní, protože se jedná o obchodní společnosti, hlavně o společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva, které jsou upraveny 

v obchodním zákoníku, a které nejsou založeny za účelem podnikání.   

 

2.1 Obec jako územní samosprávný celek 

Kraje, hlavní město Praha a obce spolu tvoří územní samosprávné celky. Obce jsou 

definovány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o obcích). Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, vymezuje finanční hospodaření obcí, rozpočtový proces a organizace 
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územních samosprávných celků (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů).  

Obce jsou veřejnoprávní korporace (právnické osoby), jsou základní jednotkou veřejné 

správy. Obce jsou základním společenstvím občanů hospodařící s vlastním majetkem.    

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje starosta, 

který stojí v čele obecního úřadu. Obce s více jak 3 000 obyvateli mají statut města. U měst se 

orgány nazývají zastupitelstvo města, rada města, starosta a městský úřad. V čele statutárních 

měst, včetně hlavního města, však stojí místo starosty primátor a úřad města se nazývá 

magistrát, v názvech dalších orgánů je před slovem „města“ příslušný přívlastek („hlavního“, 

„statutárního“). Tyto orgány jsou voleny občany dané obce. Pracovníci obecního úřadu jsou 

zaměstnanci a nejsou voleni, jejich pracovněprávní vztah je vyjádřen pracovní smlouvou. 

Orgánem obce je i obecní či městská policie, jestliže je zřízena. Obecní policii upravuje 

zvláštní zákon
1
.  

2.1.1 Samostatná působnost obce 

 

Obec v rámci své samostatné působnosti spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím 

zájmu a v zájmu jejich občanů, pokud je nespravuje kraj, např. vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče, uspokojování potřeby bydlení, výchovy a vzdělávání atd. Obec může podle 

zákona o obcích zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky státu. Obec v rámci 

své samostatné působnosti může vydávat vyhlášky, které jsou závazné na území obce. Tyto 

vyhlášky jsou podzákonné normy a mohou ukládat tyto povinnosti:   

- ve věcech, které jsou stanoveny ve zvláštních zákonech,  

- týkající se zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,   

- týkající se pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 

kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, vedoucím ke stanovení 

závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,  

- vedoucí k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, povinnosti 

vedoucí k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, 

včetně užívání zařízení o obce, které slouží k potřebám veřejnosti včetně stanovení 

místních poplatků.   

 

                                                           
1
 Zákon České národní rady č. 553 ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelstvo_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_obce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zastupitelstvo_m%C4%9Bsta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rada_m%C4%9Bsta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magistr%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samostatn%C3%A1_p%C5%AFsobnost
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Nad samostatnou působností obce vykonává dozor Ministerstvo vnitra ČR. Může se 

stát, že obecně závazná vyhláška, kterou vydala obec v dobré víře, odporuje zákonu či 

zákonům. Když se tak stane, vyzve Ministerstvo vnitra ČR obec, aby zjednala nápravu. Další 

postupy ke zjednání nápravy jsou uvedeny v § 124 a § 125 zákona o obcích.  

Veškeré dokumenty, které vyhotovil orgán obce, a týkají se samostatné působnosti, se 

označují v záhlaví slovem „obec“, popřípadě „město“ a dále názvem obce nebo města 

s uvedením orgánu, který písemnost vyhovil, a to podle § 111 odst. 1 zákona o obcích.    

 

2.1.2 Přenesená působnost obce 

Přenesená působnost územní samosprávy znamená, že obsah výkonu státní správy je v 

určitém rozsahu státem delegován na územní samosprávu. Podle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, jsou všechny orgány obce povinny zabezpečit úkoly v přenesené působnosti.  

V podstatě stát vykonává státní správu v přenesené působnosti prostřednictvím 

úředníků, kteří nejsou zaměstnanci státu, ale zaměstnanci obcí či krajů. Orgány obcí a krajů 

spravují své záležitosti samostatně v rámci samostatné působnosti a dále ještě vykonávají 

státní správu v rámci přenesené působnosti. Je to důsledek v České republice uplatňovaného 

principu smíšeného modelu veřejné správy, který má za cíl přiblížit státní správu občanům. 

Co se týče přenesené působnosti, zákon o obcích rozlišuje několik typů obcí z hlediska 

rozsahu výkonu svěřené státní správy, a to: 

- základní rozsah, 

- rozsah pověřeného obecního úřadu, 

- rozsah úřadu obce s rozšířenou působností.  

 

Do základního rozsahu výkonu přenesené působnosti patří např. evidence obyvatel, 

pověřený obecní úřad také vydává např. stavební povolení a obecní úřad obce s rozšířenou 

působností je mj. oprávněn vydávat občanské průkazy a cestovní pasy. 

Obec může vydávat nařízení obce, což je její právní předpis a vydává jej orgán rady 

obce.  

Jak nařízení obce, tak obecně závazná vyhláška se vyhlašují na úřední desce obecního 

úřadu po dobu 15 dnů. Účinnost nastává dnem, kdy patnáctý den následuje po dni jeho 

vyhlášení. Začátek účinnosti může být stanoven i na jiný den.  

Krajské úřady dohlížejí nad výkonem přenesené působnosti obce, jestliže zvláštní 

zákon nestanoví jinak.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_%28pr%C3%A1vo%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samostatn%C3%A1_p%C5%AFsobnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A1_spr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%BD_pr%C5%AFkaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cestovn%C3%AD_pas
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Písemnosti, které se vztahují k přenesené působnosti, se označují v záhlaví „Obecní 

úřad“, popř. „Městský úřad“ s uvedením názvu obce nebo města.  

 

2.2 Organizace zřizované územním samosprávným celkem  

V § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je 

vymezeno, že územní samosprávný celek může k zajištění své veřejné činnosti a k plnění 

svých úkolů zřizovat a zakládat různé formy organizací. A to především:  

- příspěvkové organizace – zřízeny jako právnické osoby, které ve většině případů 

nevytvářejí zisk,   

- vlastní organizační složky – jako svá zařízení bez právní subjektivity,  

- obchodní společnosti – akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným podle 

obchodního zákoníku, 

- obecně prospěšné společnosti – podle zákona o obecně prospěšných společnostech,  

- školské právnické osoby – podle školského zákona 
2
,  

- veřejné výzkumné instituce – podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 

institucích, ve znění pozdějších předpisů.   

 V další části textu budou tyto organizace podrobněji specifikovány.  

 Mimo jiné se může územní samosprávný celek podílet s dalšími osobami na 

činnostech jiných osob, jedná se zejména o obchodní společnosti nebo obecně prospěšné 

společnosti, na jejichž činnosti se podílí svým majetkem včetně peněžních prostředků.  

 

2.2.1 Příspěvkové organizace  

Příspěvkové organizace mohou být zřízeny územním samosprávným celkem nebo 

organizační složkou státu. Další text bude zaměřen pouze na příspěvkové organizace 

zřizované ÚSC.  

Právní subjektivita příspěvkové organizace je řízena zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.   

Příspěvková organizace zřízená obcí nebo městem je právnickou osobou, která vzniká 

či zaniká na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. Zastupitelstvo zakládá příspěvkovou 

organizaci zejména z důvodu zlepšení sociální péče a zkvalitnění potřeb občanů. Vznik 

                                                           
2
 Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) 
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příspěvkové organizace musí být zapsán do obchodního rejstříku na základě návrhu svého 

zřizovatele.     

Příspěvková organizace vede své účetnictví buď v plném rozsahu, nebo ve 

zjednodušeném rozsahu, ke kterému musí dát souhlas zřizovatel.  

Obec svěří svůj majetek (včetně peněžních prostředků) k hospodaření příspěvkové 

organizaci. Příspěvková organizace není vlastníkem majetku, se kterým hospodaří. 

Příspěvková organizace nemá dispoziční práva k manipulaci s tímto majetkem, tzn., že 

majetek nesmí prodávat, dávat do zástavy apod. Tento majetek je vymezen ve zřizovací listině 

příspěvkové organizace. Případný majetek, který je nabyt příspěvkovou organizací za dobu 

její působnosti, vlastní zřizovatel. Organizace je oprávněna pouze s tímto majetkem 

hospodařit.  

Zřizovatel kontroluje hospodaření příspěvkové organizace, a to po celý rozpočtový 

rok, a také zajišťuje výkon finanční kontroly.  

2.2.1.1 Hospodaření příspěvkové organizace 

 Příspěvková organizace nakládá s peněžními prostředky, které získala vlastní 

činností, a s peněžními prostředky, které přijala z rozpočtu svého zřizovatele, a ze svých 

fondů. Dále mohou organizace získávat prostředky formou peněžitých darů, které byly 

věnovány fyzickými osobami a právnickými osobami, a dále s peněžními prostředky, které 

byly poskytnuty z Národního fondu a ze zahraničí.   

Příspěvková organizace může dále disponovat s:  

a) dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropské unie, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto 

výdajů,  

b) dotací na úhradu provozních výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých 

jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů 

Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanismu Norska a programu  

švýcarsko-české spolupráce.
3
 

 

Jestliže příspěvková organizace, která získala prostředky z rozpočtu Evropské unie, 

z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a programu 

švýcarsko-české spolupráce, nespotřebuje tyto prostředky do konce kalendářního roku, 

                                                           
3
 § 28 zákona č. 250 ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
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převedou se do rezervního fondu. Příspěvková organizace musí tyto prostředky, které má 

uloženy v rezervním fondu použít jen na stanovený účel, tzn. na úhradu provozních výdajů.  

Fondy, které vytváří příspěvkové organizace podle § 29 až § 33 zákona č.250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Rezervní fond 

Rezervní fond je vytvářen z výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě 

schválení jeho výše zřizovatelem. Převod do rezervního fondu se sníží o převody do fondu 

odměn. Výši převodu do fondu schvaluje zřizovatel. Můžeme zde zahrnout i obdržené 

peněžní dary. Příspěvková organizace tento fond využívá k dalšímu rozvoji své činnosti, 

k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, k úhradě sankcí, které ji 

byly uloženy za porušení rozpočtové kázně a k úhradě ztráty, kterou vykázala v předchozích 

letech. Příspěvková organizace může použít prostředky k posílení investičního fondu jen na 

základě písemného souhlasu zřizovatele.  

Investiční fond 

Ke krytí investičních potřeb vytváří příspěvková organizace investiční fond. Do 

investičního fondu pramení prostředky z odpisů dlouhodobého hmotného majetku a 

dlouhodobého nehmotného majetku. Tyto odpisy se vypočítávají na základě zřizovatelem 

schváleného odpisového plánu. Dále sem patří investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

investiční příspěvky ze státních fondů, výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného 

majetku (se samotným prodejem musí souhlasit zřizovatel), dary a příspěvky od jiných 

subjektů, jestliže se dají použít k investičním účelům, výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví 

příspěvkové organizace a převody z rezervního fondu ve výši stanovené zřizovatelem.  

Prostředky z investičního fondu se používají k úhradě investičních výdajů, dále slouží 

k úhradě investičních úvěrů a půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele (tento odvod musí 

zřizovatel nařídit), k podpoře zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku 

používajícího pro svou činnost. Jestliže zřizovatel dovolí, může dojít ke krytí investičních 

potřeb investičním úvěrem nebo půjčkou.  

Fond odměn 

Fond odměn je vytvořen z výsledku hospodaření do výše 80 %, nejvýše do výše 80 % 

stanoveného nebo přípustného objemu prostředků. Tyto prostředky jsou určeny na platy a 

odměny zaměstnanců. Příspěvková organizace provede rozdělení prostředků do fondu odměn 
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pouze na základě souhlasu zřizovatele. Z fondu jsou přednostně čerpány finance při 

překročení prostředků na platy.      

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Je tvořen základním přídělem z ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů, 

popřípadě na mzdy. Je naplňován nejprve zálohami, a poté se na konci roku zjistí skutečný 

příděl, který se provede v rámci účetní závěrky.  Účelem vzniku tohoto fondu je zabezpečení 

kulturních, sociálních a dalších potřeb, který je určen zaměstnancům, žákům středních 

odborných učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří při odchodu do důchodu 

pracovali u příspěvkové organizace, popřípadě rodinným příslušníkům zaměstnanců a jiným 

fyzických nebo právnických osob.  

Zůstatky výše uvedených fondů se po skončení roku převádějí do následujícího 

období.  

 

2.2.2 Organizační složky  

 Organizační složka není účetní jednotkou, to znamená, že nemá právní subjektivitu a 

tedy není právnickou osobou. V České republice existují 2 skupiny organizačních složek, a to 

organizační složky státu (sem patří ministerstva, soudy, Ústavní soud ČR, správní úřady 

státu atd.) a organizační složky územních samosprávných celků. Organizační složky 

neplatí daň z příjmů a jejich příjmy a výdaje jsou vedeny podle rozpočtové skladby 

v peněžním deníku. 

Řadíme sem:  

- organizační složky krajů, 

- organizační složky obcí.      

 

 Organizační složky obce mají úpravu v zákoně o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Organizační složky jsou zakládány zřizovací listinou, která musí dle § 26 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obsahovat určité náležitosti, a to: 

- název zřizovatele,  

- název a sídlo organizační složky,  

- vymezení účelu a předmět činnosti,  

- osoby oprávněné jednat za organizační složku,  

- vymezení majetku, který je ve vlastnictví zřizovatele,  
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- vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, pokud organizační složka předává do 

správy k svému vlastnímu hospodářskému užití,  

- okruh příjmů a výdajů rozpočtu zřizovatele,  

- způsob vedení odděleného účetnictví o příjmech a výdajích, způsob vyúčtování záloh 

poskytovaných na provozní výdaje,  

- vymezení doby, po kterou je organizační složky zřízena.   

 Organizační složky obce nemohou účtovat v soustavě podvojného účetnictví, 

jelikož nejsou účetními jednotkami. Účetnictví je vedeno v peněžním deníku v plném členění 

podle rozpočtové skladby. Organizační složky hospodaří jménem svého zřizovatele, to 

znamená, že i jejich rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele. Zřizovatel kontroluje 

hospodaření se svěřeným majetkem a s peněžními prostředky organizační složky. Organizační 

složky územních samosprávných celků jsou podrobeny finanční kontrole, která je součástí 

vnitřního kontrolního systému obce.   

2.2.3 Obchodní společnosti  

 Mezi nejrozšířenější formu obchodní společnosti, kterou územní samosprávní celky  

zakládají, patří akciová společnost. Následující text bude tedy věnován vzniku akciové 

společnosti, která je upravena v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník).  

Akciová společnost  

 Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o určité 

jmenovité hodnotě. Akcie mohou být upsány na základě veřejné nabídky nebo bez veřejné 

nabídky akcií. Akciová společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.  

 Založení akciové společnosti: 

- S veřejnou nabídkou akcií – na základním kapitálu se podílí větší počet vkladatelů, 

kterým se prostřednictvím veřejné nabídky akcií sdělí podmínky nabytí cenných 

papírů. K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Pro zápis společnosti do 

obchodního rejstříku je vyžadováno konání ustanovující valné hromady. Minimální 

základní kapitál musí činit 20 000 000 Kč.  

- Bez veřejné nabídky akcií – určitý okruh osob se dohodne v zakladatelské smlouvě 

na poměru upsání akcií, tak aby bylo dosaženo hodnoty základního kapitálu. 

Nevyžaduje se konání ustanovující valné hromady. Hodnota základního kapitálu musí 

činit minimálně 2 000 000 Kč.  



15 
 

 Společnost je zakládána jedním zakladatelem (pouze právnickou osobou) nebo  více 

zakladateli. Při založení jedním zakladatelem se sepisuje zakladatelská listina, při založení 

více osobami se sepíše zakladatelská smlouva.  

 V zakladatelské smlouvě či listině musí být uveden název firmy, sídlo a předmět 

podnikání, navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, kolik akcií 

jednotliví zakladatelé upisují. Mezi další náležitosti, které musí být uvedeny při veřejné 

nabídce akcií, patří stanovení doby a místa upisování akcií, postup při upsání akcií, určení 

splacení vkladu, místo a dobu splacení části akcií, emisní kurs akcií, způsob svolání ustavující 

valné hromady a způsob tvorby rezervního fondu.  

 Při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být upsána celá výše 

základního kapitálu, splaceno emisní ážio, pokud vznikne a min. 30 % upsaného peněžitého 

vkladu, nepeněžitý vklad musí být splacen úplně. Při splnění těchto podmínek je akciová 

společnost zapsána do obchodního rejstříku.  

 Společnost má ze zákona povinnost tvořit rezervní fond, který slouží pro krytí ztráty. 

Akcionáři jej mohou vytvořit již při vzniku společnosti, nebo při zvýšení základního kapitálu. 

Nejčastěji je rezervní fond tvořen ze zisku běžného účetního období po zdanění a to v roce, 

v němž je poprvé zisk vykázán (tvorba nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % 

z hodnoty základního kapitálu) a v následujících letech se ročně doplňuje (nejméně o 5 % z 

čistého zisku). Fond se tvoří nejméně do výše 20% základního kapitálu.  

 S držbou akcií plynou akcionáři určité práva a to:  

- podílet se na zisku společnosti (dividenda), 

- podílet se na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací, 

- účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 

 Akciová společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace. Podle § 68 

obchodního zákoníku se společnost zruší:  

a) uplynutím doby,  

b) dosažením účelu, pro který byla společnost založena,  

c) dnem uvedeným v rozhodnutí orgánu o zrušení společnosti,   

d) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,  

e) v důsledku fúze, 

f) zrušením konkursu. 
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2.2.4 Obecně prospěšné společnosti  

 Obecně prospěšné společnosti jsou upraveny v zákoně č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.   

 Obecně prospěšná společnost je právnická osoba založená k poskytování obecně 

prospěšné služby za předem dohodnutých a stejných podmínek. Především jsou založeny 

v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství.  

 Zakladatelem společnosti může být fyzická osoba, právnická osoba nebo Česká 

republika. Společnost je založena zakládací smlouvou, nebo zakládací listinou. V názvu 

společnosti je uvedeno označení „obecně prospěšná společnost“ nebo zkratka „o. p. s.“.  

Obecně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku. Zakladatel nebo osoba k tomu 

zmocněná podává návrh na zápis OPS do rejstříku. K úspěšnému zapsání je zapotřebí doložit 

zakládací listinu, popř. zakládací smlouvu. Návrh na zápis se podává do 90 dní od založení 

OPS. 

Kromě hlavní činnosti, pro kterou byla obecně prospěšná společnost založena, může 

vykonávat i tzv. doplňkovou činnost. Doplňková činnost je vykonávána proto, aby bylo 

dosaženo účinnějšího využití majetku. Doplňková činnost nesmí ohrožovat kvalitu, rozsah a 

dostupnost obecně prospěšných služeb.  

 Pro lepší zajišťování činností může obecně prospěšná společnost požádat o dotace ze 

státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů.   

 V případě dosažení zisku, se zisk nesmí rozdělit mezi zakladatele, členy nebo 

zaměstnance, ale musí být převeden do rezervního fondu na poskytování obecně prospěšných 

služeb. Obecně prospěšná společnost se nesmí podílet na podnikání jiných osob. 

 Rezervní fond se nejprve používá ke krytí ztráty, pokud bude vykázána 

v následujících účetních obdobích.  

 Jako vlastní zdroj financování obecně prospěšná společnost využívá své jmění, které je 

především tvořeno:  

- hodnotou vkladů zakladatelů,  

- fondy obecně prospěšné společnosti,  

- hodnotou přijatých darů a dědictví,  

- dotacemi ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiných územních 

orgánů nebo ze státních fondů.    

OPS vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.  
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Ve svém účetnictví musí OPS důkladně oddělovat náklady a výnosy spojené 

s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a 

náklady a výnosy patřící do jiných skupin spojené se správou obecně prospěšné společnosti.  

OPS musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jestliže:  

- nezřídily dozorčí radu,  

- výše čistého obratu překročila hodnotu 10 000 000 Kč,  

- jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, 

popřípadě z rozpočtu jiného územního orgánu nebo ze státních fondů, jejichž celkový 

objem přesáhne během roku, za který je účetní závěrka sestavována, 1 000 000 Kč.  

 

Obecně prospěšná společnost může být zrušena buď s likvidací, nebo bez likvidace. Zrušení 

společnosti:   

a. uplynutím doby, na kterou byla založena,  

b. dosažením účelu, na který byla založena,  

c. rozhodnutím správní rady,  

d. fúze nebo rozdělení (sloučení je povoleno pouze s tuzemskou OPS), 

e. rozhodnutím soudu, popřípadě nabytím právní moci,   

f. prohlášením konkursu na majetek společnosti.  

OPS zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.  

 

2.3 Město Hranice 

Obec mající více než 3 000 obyvatel je považována za město. Město Hranice má 

celkem 18 933 obyvatel (podle předběžného sčítání lidu z roku 2011). Do celkového počtu 

řadíme i obyvatelé místních částí Drahotuše, Velká, Lhotka, Uhřínov, Středolesí, Slavíč, 

Valšovice a Rybáře.  

Město Hranice se rozkládá v prostoru Moravské brány v části Bečevské brány na 

pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 260 m. Bečevská brána je vklíněna mezi 

Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu (Maleník). Jedná se převážně o plochou 

pahorkatinu, jejíž výškové členění je od 205 metrů do 366 metrů nad mořem.  

 Město Hranice bylo založeno na konci 13. století na místě původní osady.  

Charakteristika města Hranice  

 Město, dle zákona o obcích, je základním územním samosprávným společenstvím 

občanů, které tvoří územní celek a je vymezeno hranicí území města. 



18 
 

 Město je veřejnoprávní korporací a právnickou osobou, která vlastní majetek a 

hospodaří podle svých stanovených rozpočtů. Město taktéž nese odpovědnost za pracovně 

právní záležitosti, které uskutečňuje svým jménem.  

 Hlavním posláním města je zabezpečení veřejné správy na svém území. Státní orgány 

a orgány krajů mají možnost zasahovat do samostatné působnosti města jen v tom případě, že 

je vyžadována ochrana zákona a jen způsobem, který je stanoven v zákoně. Výkon státní 

správy svěřený dle zákona orgánům města, vykonávají tyto orgány v rámci své přenesené 

působnosti.  

 Město je samostatně řízeno zastupitelstvem. 

 

Právní předpisy města Hranice  

  Výsledek normotvorné pravomoci je představován obecně závaznými vyhláškami a 

nařízeními. Obec je primárně zmocněna Ústavou a pravomoc je blíže specifikována v zákoně 

o obcích. Tyto právní předpisy mohou být platné pouze na administrativním území města. 

Jinými slovy tyto právní předpisy zavazují všechny občany nacházející se na území města, 

k trvalému pobytu se nepřihlíží.  

 Obecně závazná vyhláška je právní předpis, který je vydáván městem za účelem 

plnění úkolů města a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Obecně 

závazné vyhlášky vydává pouze zastupitelstvo na základě svých pravomocí.  

 Nařízení obce je taktéž právní předpis vydávaný městem. Je vydáváno na základě 

zmocnění, které je upraveno v konkrétních zákonech ve věcech vztahujících se do přenesené 

působnosti. Nařízení vydává dle zákona o obcích rada, jestliže rada není zřízena, přenáší se 

oprávnění k vydávání na zastupitelstvo města.   

 Mezi další dokumenty, které může město vydávat a řadíme je pod interní písemnosti, 

patří směrnice a metodické pokyny.  

   

2.3.1 Orgány města Hranice 

Město je chápáno jako základní jednotka veřejné správy a samosprávy. Mezi orgány 

města patří zastupitelstvo města a rada města. V čele městského úřadu stojí starostka Ing. 

Radka Ondriášová, která taktéž plní reprezentační funkci města Hranice. Do orgánů města 

řadíme i městskou policii, která je zřízena zastupitelstvem města Hranice obecně závaznou 

vyhláškou. Zastupitelstvo má právo zrušit městskou policii. 
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  Město spravuje své záležitosti samostatně v rámci své samostatné působnosti, a to 

převážně záležitosti, které jsou v jeho zájmu a v zájmu občanů, jestliže je nespravuje kraj. 

V rámci přenesené působnosti provádí městský úřad státní správu v rozsahu, který vyplývá ze 

zákona. U některých měst se setkáváme s působností přenesenou nejen pro vlastní území, ale i 

pro území širšího správního obvodu.    

 

2.3.1.1 Zastupitelstvo města Hranice 

Zastupitelstvo samostatně spravuje město, je nejvyšším orgánem města v oblasti 

samostatné působnosti. Zastupitelstvo především rozhoduje ve věcech samosprávy, jeho 

pravomoc může být omezena a to ze zákona, kdy jsou některá práva svěřena zastupitelstvu 

vyššího územního samosprávného celku. Zastupitelstvo je voleno ve volbách a to podle § 92 

zákona o obcích. Četnost zasedání zastupitelstva není přesně určena, schází se podle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Starostka svolává zasedání v termínech dle pracovního 

plánu. Starostka spolu s místostarostkou zajišťují přípravu a průběh zasedání podle programu, 

konzultují se zpracovateli a předkladateli návrhy písemných materiálů k projednání na schůzi 

zastupitelstva. Zastupitelstvo města Hranic má 23 členů, tito členové jsou povinni účastnit se 

na každém svolaném zasedání. Každý člen je povinen svou účast stvrdit podpisem. Jestliže na 

zasedání nebude přítomna nadpoloviční většina, tj. min. 12 členů, bude zasedání ukončeno a 

starostka svolá do 15 dnů náhradní zasedání. V § 84 zákona o obcích jsou uvedeny pravomoci 

zastupitelstva. Mezi nejdůležitější pravomoci zastupitelstva patří:  

a) schvalování programu rozvoje města, rozpočtu města a závěrečného účtu města,  

b) schvalování územního plánu města a regulačního plánu a vyhlašování jejich závazné 

části obecně závaznou vyhláškou, 

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města, 

d) zřizování a rušení příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalování 

jejich zřizovací listiny, 

e) rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, schvalování jejich 

zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy 

a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách, 

f) delegování zástupce či zástupců města na valnou hromadu obchodních společností, 

v nichž má město majetkovou účast, 

g) navrhování zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má 

město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání, 

h) vydávání obecně závazné vyhlášky města, 
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i) volba z řad členů zastupitelstva obce starosty, místostarosty a další členy rady obce 

(radní) a odvolávání je z funkce, stanovení počtu členů rady, určení funkce na základě, 

kterých budou členové zastupitelstva uvolněni, zřizování a zrušení výborů, volba a 

odvolání předsedy a dalších členů z funkce  

j) zřizování a zrušení městské policie, 

k) rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 

prostranství. 

 

Členové zastupitelstva mají nárok se dotazovat na potřebné informace či dotazy rady 

města, dalších orgánů, výborů zastupitelstva, ředitelů příspěvkových organizací města, 

vedoucích organizačních složek města a zástupců města v orgánech právnických osob. Na 

vznesené dotazy se odpovídá ihned, a to ústně, pokud to situace umožňuje, v případech, které 

jsou hlubšího rázu a žádají si prošetření, se odpoví písemně do 30 dnů. Hlasování 

zastupitelstva je převážně veřejné a za ukončené zasedání se považuje vyčerpání schváleného 

programu zasedání. Na základě zasedání se vyhotovuje zápis, který musí být schválen do 7 

dnů od konání zasedání zastupitelstvem. Zápis musí být zveřejněn v písemné i elektronické 

podobě.  

 Dle zákona o obcích mohou být zřízeny iniciativní a kontrolní výbory, popř. další 

pracovní skupiny, které vznikají převážně pro přípravu odborných stanovisek. Předsedou 

těchto výborů je člen představenstva, počet členů musí být vždy lichý, aby nedocházelo při 

hlasování a rozhodování k remíze. Město má povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, 

vždy musí být min. tříčlenný. Zastupitelstvo výborům ukládají funkce, které musí plnit.    

 Osadní výbor Lhotka, Osadní výbor Velká, Osadní výbor Drahotuše, Osadní výbor 

Rybáře, Osadní výbor Valšovice, Osadní výbor Slavíč, Osadní výbor Uhřínov a Osadní výbor 

Středolesí jsou orgány zastupitelstva města Hranice, které jsou zřizované zastupitelstvem 

v části města. Členové výboru musí být občané města Hranice, jejichž trvalý pobyt musí být 

v části města, pro kterou je osadní výbor zřízen. Předseda osadního výboru je vybírán 

zastupitelstvem města z řad členů osadního výboru. Hlavním úkolem je hájit zájmy a rozvoj 

místních části města v rámci celého města.  

 

2.3.1.2 Rada města Hranice 

Rada města představuje výkonný orgán města Hranice, a to v oblasti samostatné 

působnosti. Za tento výkon je zodpovědná zastupitelstvu. Rada může rozhodovat v oblasti 

přenesené působnosti jen v zákonem stanovených případech. Rada vydává nařízení města.    



21 
 

Rada města si sestavuje jednací řád, jehož obsah zahrnuje podmínky pro přípravu, 

svolání a průběh rady, vyhotovení zápisu z jednání rady a další podrobnosti, které se týkají 

samotného jednání rady. Rada rozhoduje v působnosti valné hromady obchodní společnosti, 

jehož je město jediným společníkem. Při rozhodování jsou svoláni i jednatelé a členové 

dozorčí rady obchodní společnosti.  

Veškeré schůze rady jsou neveřejné. Veškeré rozhodování mimo schůzi je 

nepřípustné a neplatné. Schůze se účastní pouze členové rady, včetně tajemníka Městského 

úřadu Hranice a zapisovatele, v termínech dle pracovního plánu schůze. Rada města Hranice 

má 7 členů. Jestliže rada projednává konkrétní návrh, je ke schůzi přizván předkladatel 

příslušného návrhu.  

Předkladatel návrhu, který bude na radě projednáván, předloží písemný materiál 

v několika výtiscích organizačnímu a správnímu odboru, jelikož tento materiál musí být 

zaslán členům rady spolu s pozvánkami na schůzi rady.  

Hlasování rady je veřejné, připouští se i tajné hlasování. Rozhodnutí musí být přijato 

nadpoloviční většinou všech členů rady.  

Při každém jednání schůze musí být vytvořen zápis ze schůze, který schválí rada. 

Tento zápis je založen v písemné i elektronické formě spolu s dalšími přílohami. Starostka je 

zodpovědná za vyhotovení zápisu ze schůze, informování veřejnosti o činnosti města Hranice 

včetně činnosti rady (dle zákona o obcích). Usnesení se zveřejňuje prostřednictvím Úřední 

desky Městského úřadu Hranice a elektronicky na elektronické úřední desce a na stránkách 

městského úřadu.  

Jako své poradní a iniciativní orgány může rada zřizovat komise. Komise předkládá 

stanoviska a návrhy radě, je radě za vše zodpovědná. Rada města Hranice založila 8 komisí 

– Komise pro životní prostředí, Komise pro dopravu, Komise pro výchovu, vzdělávání a 

sport, Komise pro kulturu a památky, Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní ruch, 

Komise pro sociální věci a bytové záležitosti, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny. Počty jednotlivých členů komise se 

pohybují od 7 do 10 členů. Rada zvolí svého předsedu, členy a tajemníky komisí. Členové si 

pak mohou zvolit místopředsedy. Komise sestavuje řád komise, který obsahuje přípravu, 

svolání a průběh jednání schůze komise, vyhotovení zápisu ze schůze, vzájemný vztah komise 

k radě a jiným orgánům.  
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2.3.1.3 Městský úřad Hranice  

Městský úřad je reprezentován starostkou, místostarostkou a tajemníkem městského 

úřadu. Tajemník zodpovídá za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i 

přenesené působnosti starostce. Na městském úřadě jsou samozřejmě zaměstnáni další 

pracovníci, kteří pracují pro jednotlivé odbory, popřípadě oddělení městského úřadu. 

Jednotlivé úseky mohou být zřizovány radou města. Městským úřadem je založena úřední 

deska, která musí být umístěna na veřejně přístupném místě.  

Organizační struktura městského úřadu obsahuje mimo jiné příspěvkové organizace, 

např. městské muzeum, městský klub, městskou knihovnu, informační centrum a další. Ve 

schématu je i městská policie. Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1.     

 

2.4 Organizace zřizované městem Hranice 

Město Hranice zřídilo mnoho společností. Jedná se především o příspěvkové 

organizace, které mohou být zčásti finančně soběstačné, mají svou právní subjektivitu nebo 

založené obchodní společnosti, které působí v podnikatelském prostředí vlastněné zcela 

městem či jen z části dle podílu na těchto společnostech.  

2.4.1 Příspěvkové organizace města Hranice 

Městem Hranice jsou především zřizovány příspěvkové organizace, které jsou určeny 

ke vzdělávání či kultuře. Mezi organizace takto zřizované řadíme mateřské školy a základní 

školy, dále muzeum a galerii. Jmenovitě se jedná o:  

Městskou knihovnu  

Počátky hranické knihovny sahají již do roku 1811, kdy byla založena hranickým 

rodákem a jedním z prvních českých budovatelů Josefem Heřmanem Agapitem Gallašem. 

V roce 1991 se knihovna osvobodila z centralizovaného okresního systému a zřizovací 

listinou z 1. 1. 1992 se stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Městská 

knihovna plní svůj hlavní úkol a to veřejné vzdělávání obyvatelstva prostřednictvím 

knihovnických a informačních služeb a pořádáním různých akcí. Od roku 2001 je ke 

knihovně připojeno pracoviště Městského informačního centra Hranice. 

Městské muzeum a galerie 

Muzeum a galerie je zřízena jako příspěvkové organizace města s právní subjektivitou 

od 1. ledna 1994 s územní působností na území města Hranice. Mezi hlavní úkoly, které 
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muzeum a galerie vykonává, patří shromažďování, zpracovávání, uschovávání a zpřístupnění 

předmětů a písemností, dokumentuje vývoj města a život obyvatel na území Hranic, 

zajišťování ošetřování, konzervace, restaurování a odborné zpracování sbírek, organizování 

publikační činnosti, přednášek, vzdělávání a kulturních programů, vytváření stálých expozic a 

tematických výstav ze sbírkových fondů vlastních i zapůjčených, prezentování moderního 

českého a slovenského výtvarného umění, vykonává záchranné archeologické výzkumy.  

Studovna muzea poskytuje badatelské a informační služby studentům, pracovníkům 

jiných organizací i veřejnosti.  

 

Městské kulturní zařízení  

MKZ je příspěvková organizace s právní subjektivitou města Hranice. Hlavní náplní 

činnosti MKZ je organizování a zajištění kulturních, vzdělávacích a jiných společenských 

akcí. Spolupracuje se školami, školskými zařízeními, obecními úřady, organizacemi a dalšími 

institucemi, které mají co dočinění v této oblasti. Ve správě MKZ jsou Zámecký klub, areál a 

objekt Letního kina Hranice a Hudební sál.  

 

Základní škola Hranice, 1. máje 

Historie školy se datuje do roku 1905, kdy se začalo s výstavbou budovy. V září 1907 

byla již budova v plném provozu. V roce 1910 byla měšťanská škola dívčí oddělena od 

chlapecké a prvním ředitelem se stal tehdy známý a oblíbený moravský spisovatel Čeněk 

Kramoliš. Jako příspěvková organizace byla škola zřízena v roce 1995.  

 

Základní škola Hranice, Struhlovsko  

Součástí základní školy je i MŠ Slunečnice, která byla otevřena 1. 9. 2010.  

 

Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí  

ZŠ existuje již jako příspěvková organizace města od 1. 7. 1991 a kromě poskytování 

základního vzdělání, provozuje školní jídelnu a školní družinu. Součástí ZŠ je i MŠ Pastelka.  

 

Základní škola a Mateřská škola Hranice IV – Drahotuše  

ZŠ a MŠ Hranice IV - Drahotuše je školou rodinného typu, která zajišťuje základní 

vzdělání a výchovu pro děti předškolního a školního věku. Škola byla zřízena jako 

příspěvková organizace k 1. 1. 1994.  
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Školní jídelna 1. máje, Hranice 

Jídelna umožňuje stravování nejen žákům a studentům, ale i cizím strávníkům - 

veřejnosti. Jako příspěvková organizace byla jídelna zřízena k 1994. 

 

Mateřská škola „Pohádka“ Hromůvka 

Provoz mateřské školy byl zahájen již 1. února 1973. V té době byla v provozu dvě 

oddělení a to pro děti předškolního věku a oddělení jeslí. K 1. 9. 1986 byly jesle zrušeny. 

V průběhu let 1990 a 2007 se mateřská škola rozšiřovala o další oddělení pro děti. V současné 

době je k dispozici celková kapacita pro 93 dětí předškolního věku. Od roku 2006 působí 

mateřská škola jako příspěvková organizace  

 

Mateřská škola „Klíček“ Struhlovsko   

Mateřská škola je od roku 1994 právním subjektem, tedy příspěvkovou organizací.  

 

Mateřská škola Míček  

MŠ nabízí 75 míst pro děti. Děti jsou rozděleny podle věku do tří tříd. 

  

Mateřská škola Sluníčko  

MŠ je v provozu od roku 1983, od ledna 1994 působí jako samostatný právní subjekt. 

Součástí školky je i školní jídelna. 

 

Dům dětí a mládeže  

Tato organizace je zaměřena na školskou a vzdělávací činnost. Byla založena v roce 

1995. 

 

Domov seniorů Hranice 

Domov seniorů vznikl v roce 1984. Hlavním posláním je vytvoření skutečného 

„domova“ pro seniory. Nabízí časově neomezenou službu zaměřenou na udržování a podporu 

fyzických a psycho-sociálních dovedností obyvatel, udržení a rozvoj sociálních kontaktů a 

dalších psychických potřeb. Od roku 2003 byla k domovu připojena Pečovatelská služba 

Hranice. Pečovatelská služby je odloučena od Domova seniorů Hranice.  
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2.4.2 Obchodní společnosti  

Aktuální legislativa dovoluje místní samosprávě zakládat obchodní společnosti (pouze 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, nebo vstup do stávajících společností 

na základě obchodního podílu). Místní samospráva často využívá možnost zřídit určitý typ 

právní formy. Především zakládá společnosti proto, že chce dosáhnout tzv. lokálního 

monopolu (např. plynárenské odvětví), nebo pro poskytování veřejných služeb obyvatelům 

(např. svoz odpadu), nebo pro poskytnutí služeb v oblasti kultury a sportu.  

 Město Hranice zřídilo pouze jednu společnost, jejíž právní forma je akciová 

společnost. V Nemocnici Hranice vlastní město určitý počet akcií, podílí se tedy na kapitálu 

nemocnice.  

 

2.4.2.1 Akciová společnost 

Město Hranice se účastní na majetkové účasti Nemocnice Hranice a. s. a to 35% na 

jejím základním kapitálu. Město Hranice vlastní ještě jednu akciovou společnost, u které je 

jediným vlastníkem, jedná se o EKOLTES Hranice a. s.
4
.  

Nemocnice Hranice zabezpečuje lékařské služby první pomoci a pomocí lůžkového a 

ambulantního oddělení umožňuje poskytování zdravotní péče. Nemocnice vznikla jako 

samostatná organizace v roce 1991 a to delimitací Okresního ústavu národního zdraví. 

V letech 1991 – 1995 nastaly zlomy ve vývoji organizace. V roce 1991 vznikla samostatná 

státní příspěvková organizace, tato změna sice umožňovala větší samostatnost při 

rozhodování, ale nemocnice byla pořád omezena zřizovatelem, a to okresním úřadem sídlícím 

v místě větší nemocnice. Druhý zlom v rozvoji nastal privatizací a následným vznikem 

akciové společnosti. Nemocnice jako akciová společnost byla založena 7. 9. 1994, svou 

činnost zahájila 1. 5. 1995. Vydané akcie nebyly nabídnuty k veřejnému obchodování.  

Nemocnice má detašovaná pracoviště v Lipníku nad Bečvou a v Přerově.  

Společnost EKOLTES Hranice a. s. vznikla na základě podpisu zakladatelské listiny 

dne 12. 6. 1995 a prohlášením o založení akciové společnosti, učiněném ve formě notářského 

zápisu dne 21. 6. 1995 založilo město Hranice, jako jediný zakladatel, tuto akciovou 

společnost. Dne 22. 11. 1995 byla společnost zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského 

soudu v Ostravě. Základní kapitál společnosti činí 201 805 000 Kč. Společnost EKOLTES 

Hranice a. s. sídlí na odlehlých pracovištích, které se nachází v různých částech města.  

                                                           
4
 EKOLTES Hranice a. s., Zborovská 606, Hranice, IČ 619 74 919, společnost vedená u Krajského soudu v 

Ostravě 
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Společnost zajišťuje mimo jiné služby spojené s dopravou, správou bytů, svozem odpadů, 

tepelným hospodářstvím. Stará se o hřbitovy, veřejné osvětlení, lesy a rybníky. Provozuje 

chod plovárny, stadionu a koupaliště.  

 

2.4.3 Účast v dobrovolném svazku obcí  

Město Hranice je členem v dobrovolném svazku obcí, který nese název Mikroregion 

Hranicko, který byl založen v roce 2001. K 1. 10. 2011 má Mikroregion Hranicko celkem 22 

členských obcí. Mikroregion byl založen za účelem realizace společných projektů a 

spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí. Předmět činnosti má 

Mikroregion uveden ve svých stanovách. Hlavním bodem stanov je koordinace postupu při 

řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy obcí a vztahu k orgánům státní správy a 

vyšších samosprávních celků a podpora řešení problémů – zejména zemědělského podnikání, 

nezaměstnanosti, rozvoje a diversifikace nezemědělských prostor, spolupráce a výměna 

know-how mezi partnerskými obcemi a zemí EU atd.  

 Mikroregion Hranicko je členem Rozvojového partnerství, které svými aktivitami a 

projekty přispívá k naplňování principů udržitelného rozvoje obsaženého ve Strategii rozvoje 

regionu Hranicko. Od roku 2006 vystupuje Rozvojové partnerství regionu Hranice jako 

občanské sdružení. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné 

spolupráci, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů 

je realizace Strategického plánu LEADER "Měníme Hranicko" 

 Mikroregion Hranicko založil spolu s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko 

v polovině roku 2007 Hranickou rozvojovou agenturu, která se zabývá přípravou žádostí a 

realizací projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních programů a také 

poskytuje podporu při rozvoji podnikatelských aktivit a zajišťuje vzdělávací programy 

související s přípravou a realizací projektů. Agentura je založena jako zájmové sdružení 

právnických osob.  
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3 Vazby mezi zřizovatelem a zřízenými organizacemi 

Tato kapitola je zaměřena na propojení finančních a účetních vazeb mezi zřizovatelem 

(městem Hranice) a organizacemi jim zřízenými, tedy příspěvkovými organizacemi a 

obchodními společnostmi.  

Organizace zřízené ÚSC hospodaří se svými prostředky, které získaly vlastní činností 

nebo z rozpočtu zřizovatele, tedy od města Hranice. Na orgánech města záleží, jak velký 

objem peněžních prostředků poskytne organizacím. U příspěvkových organizací je velice 

úzká vazba na jejich zřizovatele, jelikož zřizovatel přispívá na úhradu určitého podílu nákladů 

z rozpočtu PO. Hlavním zdrojem finančních prostředků jsou dotace z veřejného rozpočtu, 

které jsou čerpány na veřejné statky. Mezi další zdroje patří uživatelské poplatky, dobrovolné 

příspěvky, soukromé dary atd. Příspěvkové organizace mohou mít zřízenu doplňkovou 

činnost, která navazuje na hlavní účel organizace. Pokud bude příspěvková organizace 

dosahovat v doplňkové činnosti zisk, tak tento zisk může být použit jen ve prospěch hlavní 

činnosti. Zřizovatel může povolit i jiné použití zisku.        

 

3.1 Hospodaření obcí  

Tato podkapitola obsahuje teoretické pojetí hospodaření obcí, které jsou potřebné pro 

praktickou část diplomové práce, která vychází z údajů uvedených v rozpočtu města Hranice.  

Hospodaření obcí vychází ze zákona o obcích a také ze zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.  

Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet chápán jako 

finanční plán, jimž se řídí financování činnosti obce. Rozpočet se sestavuje na rozpočtový 

rok, který je shodný s kalendářním rokem. Ve většině případů je rozpočet schválen jako 

vyrovnaný, ve výjimečných případech může nastat situace, kdy je rozpočet přebytkový či 

schodkový. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce.  

Rozpis odsouhlaseného rozpočtu se provede neprodleně. Součástí rozpisu rozpočtu je i 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu, jež se sdělí subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.  

Na konci kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC souhrnně zpracují do 

závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů 

v členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních 

úkonech. Účet obsahuje též informace o tvorbě a použití fondů v členění a obsahu, aby bylo 

možné přesně určit hospodaření obce a jimi zřízených právnických osob. Závěrečný účet 
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informuje o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí a 

jiných rozpočtů. Obec je povinna si své hospodaření nechat přezkoumat dle zákona  

č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.   

Při vypořádání v rámci svého vlastního rozpočtu vůči příspěvkovým organizacím či 

jiným organizacím postupuje obec dle průběhu, který si stanovila sama. Závěrečný účet je 

odsouhlasen kladným souhlasem či souhlasem s výhradami, a to do 30. června následujícího 

roku.    

 

3.1.1 Příjmy a výdaje rozpočtu obce  

Rozpočet obce zahrnuje příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, pokud není 

stanoveno, že probíhají mimo rozpočet. Dle rozpočtové skladby analyzujeme jednotlivé 

příjmy a výdaje obce.   

 

3.1.1.1 Příjmy rozpočtu obce  

Příjmy, které může obec získat, jsou vyjmenovány v § 7 zákona č 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjmy rozpočtu obce tvoří zejména:  

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,  

- příjmy z výsledků vlastní činnosti,  

- příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, jestliže organizaci obec zřídila nebo 

založila,  

- příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, 

příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce podle tohoto zákona 

nebo zvláštních zákonů, pokud není stanoveno jinak, 

- příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

- výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtovém určení daní),        

- dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

- dotace z rozpočtu kraje, 
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- prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi 

ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních 

zákonů příjmem obce, 

- přijaté peněžité dary a příspěvky, 

- jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce.
5
 

Obec může využít ke krytí svých potřeb také návratné zdroje, které jsou uvedeny v § 4 

odst. 5 písm. b zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

Jestliže obci vznikne dočasný časový nesoulad mezi čerpáním rozpočtových výdajů a 

plnění rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě, může použít dle § 7 odst. 4 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návratnou finanční výpomoc ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné obce. Návratná finanční výpomoc má tu 

výhodu, že je bezúročná. Při opožděném splácení se peněžní prostředky považují za zadržené.   

 

3.1.1.2 Výdaje rozpočtu obce 

V § 9 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou uvedeny výdaje 

rozpočtu obce. Jedná se převážně o úhradu: 

- závazků vyplývajících pro obec z plnění povinností uložených jí zákony,  

- výdajů na vlastní činnost obce a její samostatné působnosti, zejména o výdaje spojené 

s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj,  

- výdajů spojených s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem,  

- závazků vyplývajících pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a 

ze smluvních vztahů vlastních organizací, jestliže k nim obec přistoupila,  

- závazků přijatých v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost,  

- úroků z přijatých půjček a úvěrů,  

- výdajů na emisi vlastních dluhopisů a výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům,  

- výdajů na podporu subjektů, které se zabývají veřejně prospěšnými činnostmi a na 

podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec, 

- jiných výdajů uskutečněných v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na 

sociální či humanitární účely. 

 

                                                           
5
 § 7 zákona č. 250 ze dne 7. července 2010 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
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Mimo těchto uvedených výdajů může obec hradit ze svého rozpočtu splátky přijatých 

půjček, úvěrů a návratných výpomocí a splátky jistiny vlastních dluhopisů jejich vlastníkům.  

 

Příjmy a výdaje města Hranice  

Výsledky hospodaření města Hranice jsou uvedeny v tabulce, která analyzuje příjmy a 

výdaje za rok 2009, 2010 a 2011.  

 

Tab. 3.1 Celkové příjmy a výdaje města Hranice v jednotlivých letech 2009, 2010 a 2011  

Hospodaření města Hranice v letech 2009 - 2011 

Příjmy a výdaje rok 2009 rok 2010 rok 2011 

Příjmy 449 286 840,87 404 486 350,88 425 471 139,08 

Výdaje  511 572 077,36 396 283 096,46 424 423 349,18 

Rozdíl       - 62 285 236,50 + 8 203 254,42       + 1 047 789,90 

 

 Tabulka informuje o rozpočtových příjmech a výdajích v jednotlivých letech. Údaje o 

příjmech a výdajích jsou převzaty ze závěrečných účtů města Hranice, které jsou městem 

zveřejněny každým rokem na webových stránkách. V roce 2009 byl závěrečný účet uveden 

v tisících korunách. Pro lepší srovnání byl rok 2009 převeden na koruny. V roce 2010 bylo 

saldo rozpočtu velice příznivé. Na druhé straně rozdíl v roce 2009 vykazuje záporné hodnoty, 

která byla způsobena mimo jiné i hospodářskou recesí, která postihla veškerou ekonomiku 

všech zemí. Finanční krize způsobila pokles mimo jiné příjmů z daně z příjmů fyzických a 

právnických osob a jiných daní o 13 mil. Kč oproti roku 2008, ostatní příjmy rozpočtu zůstaly 

skoro beze změny. Na záporném saldu se nejvíce podílelo zvýšení rozpočtových výdajů. Mezi 

nejvýznamnější položky podílející se na záporném saldu patří celá řada investičních projektů. 

Jednalo se např. o investice poskytnuté příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny městem 

Hranice, dále se jednalo o příspěvky, které město poskytlo ze svého rozpočtu na údržbu 

komunikací, zejména údržbu po povodních. Pro dofinancování rozpočtu byly použity finanční 

prostředky z účtů ze zůstatků minulých let, a dalším zdrojem byly zdroje z překlenovacího 

úvěru. Zdroje, ze kterých je krytý případný schodek rozpočtu města, se neuvádějí do příjmů 

kalendářního roku, na který je rozpočet sestaven.     

 

 

 

 



31 
 

3.2 Vztahy organizací zřizovaných územními samosprávnými celky  

Jak již bylo ve druhé kapitole zmíněno, územní samosprávní celky mohou zřizovat a 

zakládat neziskové organizace, které slouží pro zajištění nezbytných veřejných statků. Díky 

těmto vztahům mají rozpočty organizací přímé napojení na rozpočet zřizovatele.  

 Propojení mezi městem Hranice a jim založenými či zřízenými právnickými osobami 

je vymezeno ve zřizovací či zakladatelské listině organizace. Mezi organizacemi a městem 

může být sepsána i obchodní smlouva, ze které vyplývají některé pravidla a postupy 

specifických vztahů.  

 

3.2.1 Rozpočtové a účetní vztahy obchodních společností  

Obchodní společnost, na jejíž majetkové účasti se obec podílí, může vzniknout na 

základě rozhodnutí zastupitelstva obce o založení společnosti. Zastupitelstvo má tu pravomoc, 

že schvaluje mimo jiné i zakladatelskou smlouvu, popřípadě zakladatelskou listinu, a taktéž 

schvaluje stanovy společnosti. Jestliže by zastupitelstvo neschválilo zakladatelskou smlouvu, 

či listinu a stanovy, tak je založení společnosti neplatné (dle zákona o obcích). Zakladatelem 

společnosti je obec, proto se i obec podílí na činnosti valné hromady. Zásahy obce jsou 

určitým způsobem omezeny, do omezení patří to, že obec nesmí dělat takové úkony, které se 

vztahují, a za které odpovídají jednatelé či představenstvo. Za závazky společnosti obec 

neručí, ručení se přenáší na společnost. U společnosti s ručením omezeným je to odlišné, obec 

ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů. Společnosti může být 

pronajat obecní majetek, který se řídí dle § 39 zákona o obcích. Vlastní-li obec celou 

společnost, je tedy jediným akcionářem nebo společníkem, je působnost valné hromady 

svěřena do rukou rady obce. Rada obce má pravomoc jmenovat statutární orgán organizace 

zřízené obcí. Jednotlivé kandidáty do valné hromady navrhuje zastupitelstvo. Jestliže obec 

není jediným majitelem společnosti, zastupitelstvo uděluje zástupci kompetence rozhodovat 

na valné hromadě. Obchodní společnosti nemusí mít nárok na čerpání dotací, vše záleží na 

stanovených pravidlech poskytovatele dotací. V účetnictví se dopady projeví na základě 

platného zákona o účetnictví.  

3.2.1.1 Rozpočtové vazby obchodních společností k rozpočtu města Hranice 

Obchodní zákoník upravuje a řeší finanční vztahy mezi zakladatelem (městem 

Hranice) a založenými obchodními společnostmi. Jelikož je město zakladatel či 

spoluzakladatelem, tak má právo na podíl na zisku společnosti. Valná hromada či 
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představenstvo (členové zastupitelstva města) jako nejvyšší orgán společnosti schvaluje návrh 

na rozdělení či použití čistého zisku. Společnost vždy předává městu návrh finančního 

plánu na příslušný rok. Plán obsahuje členění dle jednotlivých syntetických nákladových a 

výnosových účtů. Dále obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny údaje o stanoveném 

finančním plánu předcházejícího roku, a návrh finančního plánu na příslušný rok. Mimo jiné 

společnost předloží městu rozbory a zhodnocení hospodaření předcházejícího roku s obsahem 

ohodnocení dosažených výsledků týkajících se hospodaření, dále předkládá zprávy o 

inventarizaci majetku, návrhy na použití čistého zisku a účetní výkazy. Společnost podává 

městu zprávu o své činnosti, návrh ročního plánu investic a plán případných oprav na 

následující rok. Po předložení návrhu město určí finanční plán nákladů a výnosů společnosti 

na daný rok a plán investic a oprav na příslušný rok.  

Každý měsíc společnost podává zprávy o svém hospodaření, o plnění svých plánů a 

investičních projektech svému představenstvu, ve kterém jsou členové Zastupitelstva města  

Hranice.   

 

Další text bude zaměřen na jedinou akciovou společnost, kterou město zřídilo, a to na 

EKOLTES Hranice a. s. Tato společnost se podílí významnými finančními částkami na 

výdajích rozpočtu města.  

Společnost EKOLTES Hranice a. s. čerpá finanční prostředky z rozpočtu města 

Hranice, a to především na zabezpečení činností týkajících se zlepšení životní úrovně 

obyvatel města Hranic. Mezi městem Hranice a akciovou společností byla sepsána smlouva, 

ve které jsou uvedeny práce a služby týkající se každodenního uspokojení potřeb obyvatelstva 

města ve veřejně prospěšné oblasti.   

Každý rok město sjednává se společností EKOLTES Hranice a. s. dodatek smlouvy, 

ve které jsou uvedeny veškeré služby, za které bude město platit a společnost se zavazuje tyto 

služby uskutečňovat. Po uzavření dodatku se zpracovávají věcná a veškerá finanční plnění do 

výdajové stránky rozpočtu města. Akciová společnost nemá povinnost přispívat do příjmů 

rozpočtu města, to znamená, že veškeré příjmy společnosti zůstávají na financování svých 

potřeb. V případě, že společnost dosáhne za daný rok kladného výsledku hospodaření, 

ponechává si jej ve společnosti, neodvádí jej městu Hranice.   

 Ve výdajové stránce rozpočtu města figurují platby za služby, které jsou poskytovány 

akciovou společností EKOLTES Hranice. Při podrobnější analýze služeb zjistíme, že město 

Hranice hlavně hradí za údržbu komunikací a za dopravu. Údržba komunikací zahrnuje 

výstavbu, rekonstrukci a opravu chodníků, budování a montáž pevných dopravních značek, 
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instalaci silničních retardérů a laviček atd. Do dopravy patří údržba příkopů, čištění 

komunikací a chodníků, práce kropícími vozidly atd. Dále se společnost zabývá opravou a 

údržbou bytů a domů, ve kterých provádí běžnou správu bytových i nebytových prostor, 

revize a opravy závad, odečty vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů apod.  

K dalším rozpočtovým výdajům města patří výplata finančních prostředků akciové 

společnosti na provoz sběrného dvora. Sběrný dvůr přijímá odpad od občanů Hranic bez 

poplatků. EKOLTES Hranice a. s. má na starosti i veřejnou zeleň města Hranic. Společnost se 

stará o sečení travnatých ploch, výsadbu nové zeleně, kácení suchých a starých stromů atd. 

Mimo jiné má akciová společnost v pronájmu i městské lesy, o které se stará a pečuje o ně. 

Město Hranice taktéž využívá dílen a stolárny společnosti, převážně se jedná o výrobu 

odpadkových košů, výrobu a montáž laviček, natěračské práce, výrobu zábradlí a dětských 

atrakcí na hřiště atd. Další významnou složkou výdajové stránky rozpočtu je péče o veřejné 

osvětlení, které taktéž zajišťuje EKOLTES Hranice a. s., jedná se o údržbu a rekonstrukci 

osvětlení, světelného signalizačního zařízení, elektroinstalace, opravy veřejného osvětlení, 

oprava, instalace a údržba vánočních výzdob atd. Město Hranice poskytuje taktéž společnosti 

investiční dotace na výstavbu nového veřejného osvětlení.   

Mezi další služby, za které město Hranice společnosti vyplácí finanční prostředky ze 

svého rozpočtu, patří pohřebnictví, provoz stadionu, provoz skládky a svoz komunálního 

odpadu.  

Níže uvedená tabulka vyjadřuje údaje o rozpočtových výdajích města Hranice 

poskytnutých společnosti EKOLTES Hranice a. s. v letech 2009 – 2011. Údaje o 

poskytnutých výdajích města byly převzaty z informací poskytnutých z rozborů hospodaření 

jednotlivých let akciové společnosti.  
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Tab. 3.2 Rozpočtové výdaje města Hranice společnosti EKOLTES Hranice a. s. 

v jednotlivých letech 2009 – 2011 na základě rozborů hospodaření společnosti 

EKOLTES Hranice a. s. (v tis. Kč) 

Společnost 

Výdaje z rozpočtu 

města za poskytnuté 

služby 

Rok 

2009 2010 2011 

EKOLTES 

Hranice a. s. 

údržba komunikace 8 613 7 617 5 358 

sběrný dvůr 2 332 2 864 3 122 

kompostárna 585 1 019 650 

veřejná zeleň  6 388 4 829 5 119 

pohřebnictví  1 075 1 158 1 095 

lesy 2 227 x x 

stadion  49 49 50 

doprava 4 385 5 822 4 242 

dílna a stolárna 216 35 108 

svoz komunálního 

odpadu 
7 115 7 197 6 933 

skládka 2 706 2 402 2 365 

veřejné osvětlení  6 058 6 010 6 531 

provoz domů a bytů 1 175 894 891 

Celkové výdaje rozpočtu města Hranice  42 924 39 896 36 464 

 

Jestliže přepočteme procentní podíl celkových rozpočtových výdajů města Hranice a 

výdajů města poskytnutých akciové společnosti v jednotlivých letech, zjistíme, že v roce 2009 

šlo z celkové částky rozpočtových výdajů 8,39 % na financování společnosti EKOLTES 

Hranice a. s., která poskytuje veřejné služby. V roce 2010 činily celkové rozpočtové výdaje 

města Hranice 396 283 096,46 Kč, akciové společnosti byly poskytnuty nižší finanční 

prostředky a to ve výši 39 896 tis. Kč, v procentním vyjádření je to 10,07 %. Procentní část je 

sice vyšší než v roce 2009, ale město Hranice se snaží snižovat každým rokem své rozpočtové 

výdaje. Rozpočtové výdaje jsou závislé na dotacích, které město získává a s tím jsou spojeny i 

výdaje, které může město realizovat. V roce 2011 došlo k dalšímu snížení poskytnutých 

finančních prostředků společnosti a to na 36 464 tis. Kč, roční rozpočtové výdaje se zvýšily 

na 424 423 349,18 Kč. Procentní podíl na rozpočtových výdajích tak činí 8,59 %.  



35 
 

Do procentních podílů nejsou zahrnuty dotace, ať už investiční či neinvestiční 

poskytnuté v roce 2009 od města Hranice.  

Město Hranice v roce 2009 poskytlo několik dotací společnosti EKOLTES Hranice  

a. s. Jednalo se o dotaci na údržbu komunikací ve výši 238 tis. Kč, dále o dotaci na veřejnou 

zeleň ve výši 99 tis. Kč, o dotaci na stadion ve výši 1 107 tis. Kč, o dotaci na dopravu ve výši 

14 tis. Kč a o dotaci na provoz domů a bytů ve výši 48 tis. Kč. Tyto údaje byly použity 

z rozborů hospodaření společnosti EKOLTES Hranice a. s.  

Celková výše poskytnutých dotací akciové společnosti za rok 2009 činila 1 506 tis. 

Kč, což v přepočtu na procenta činí 0,29 % z celkových rozpočtových výdajů města Hranice.   

V letech 2009 – 2011 byla vždy poskytnuta dotace od města Hranice na provoz letního 

koupaliště a plovárny, kterou provozuje společnost EKOLTES Hranice a. s. Výše jednotlivě 

poskytnutých dotací na provoz letního koupaliště a plovárny jsou pro přehlednost uvedeny 

v tabulce. 

Tab. 3.3 Výše dotace poskytnuté městem Hranice na provoz letního koupaliště a 

plovárny v letech 2009 – 2011   

Provoz 
Výše poskytnuté dotace v letech 2009 – 2011 v tis. Kč 

2009 2010 2011 

Letní koupaliště x   750    500 

Plovárna 3 893 4 500 2 500 

Celkem 3 893 5 250 3 000 

   

 V roce 2009 město Hranice poskytlo dotaci na provoz letního koupaliště i plovárny. V 

akciové společnosti nebyla rozdělena přesná výše poskytnutého příspěvku na jednotlivé 

provozy koupaliště a plovárny. V roce 2009 byla větší část poskytnutého příspěvku od 

územního samosprávního celku použita na provoz letního koupaliště, které v daném roce 

procházelo plánovanou rekonstrukcí. Tato dotace se podílí 0,76 procenty na celkové výdajové 

rozpočtové stránce města.  

 V  roce 2010 byly rozdíly mezi jednotlivými finančními prostředky značně rozdílné. 

Stalo se tak na základě plánované rekonstrukce šaten. Město tedy navýšilo finanční 

prostředky, které poskytlo společnosti EKOLTES Hranice a. s. V roce 2010 se dotace podílela 

na celkových výdajích rozpočtu ve výši 1,32 %.   

 V roce 2011 nebyla plánována žádná akce navíc. Tyto poskytnuté prostředky 

odpovídaly jen dotaci na provoz koupaliště a plovárny. V případě, že společnost bude 

plánovat další opravy či rekonstrukce, požádá zřizovatele o navýšení dotace, bude-li to 



36 
 

možné, město Hranice vyhoví a poskytne navýšené finanční prostředky ze svého rozpočtu. 

Procentní podíl na celkových výdajích rozpočtu činil 9,30 %. 

 Město Hranice poskytuje každým rokem dotace společnosti, jelikož oba tyto provozy, 

jak koupaliště, tak plovárna dosahují značné ztráty. Koupaliště i plovárna dosahují ztráty i při 

započtení poskytnutých dotací. Město Hranice ze svých zdrojů neposkytuje další prostředky 

potřebné ke krytí ztráty, společnost financuje ztrátu ze svých jiných výdělečných provozů.   

 V následujícím grafu jsou zobrazeny finanční prostředky, které byly vyplaceny 

v každém roce na základě výdajové stránky rozpočtu města Hranice.  

 

Graf 3.1 Financování společnosti EKOLTES Hranice a. s. na základě výdajové stránky 

rozpočtu města Hranice v jednotlivých letech  

 

 

3.2.1.2 Účetní souvislosti mezi městem Hranice a obchodní společností 

EKOLTES Hranice a. s.   

Na začátku této podkapitoly bude ve stručnosti popsáno účetnictví státu, až poté se 

podkapitola bude věnovat účetním souvislostem mezi městem a obchodní společností. 

V minulosti byla zpracována koncepce, na základě níž bylo možné začít s novým účtováním 

státu. Koncept byl vytvořen na základě nutnosti nově vytvořit podmínky pro efektivní 

zajištění přesných, kompletních a včasných informací týkajících se hospodářství státu a 

dalších účetních jednotek. Vytvořený koncept účetnictví státu si klade také za cíl přiblížit 

účetnictví územních samosprávných celků účetnictví podnikatelských subjektů. Největší 

změna u účetnictví územních samosprávních celků vůči minulosti se týkala rozsahu účetnictví 

a to, že územní samosprávní celek vede již pouze účetnictví v plném rozsahu.  
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Každý rok si město Hranice sestavuje svůj účtový rozvrh, který obsahuje syntetické a 

analytické účty. Účtový rozvrh je sestaven dle účtové osnovy. Účtový rozvrh mimo jiné musí 

zahrnovat povinné analytiky, které se používají pro správné znázornění výstupů z účetnictví 

ve formě zpracovaných a stanovených účetních, finančních a statických výkazů. 

Samozřejmostí je dodržení ustanovení rozpočtové skladby.   

Město Hranice a jím zřízená obchodní společnost EKOLTES Hranice a. s. mají mezi 

sebou dodavatelsko-odběratelské vztahy. Společnost vystaví fakturu na základě uzavřené 

smlouvy, podle níž společnost provedla služby či práci pro město Hranice. V průběhu roku 

vznikají mezi nimi účetní případy. Pro znázornění bude uvedeno několik z nich. 

Účetní vazby mezi městem Hranice a společností EKOLTES Hranice a. s. na základě 

vydané faktury:  

Účetní případy     MD    D  

1. Přijatá faktura za odvedenou práci - opravy  511   321 

2. Přijatá faktura za služby    518   321  

3. Úhrada faktury  

a. Údržba veřejné zeleně    321   231 

b. Provoz sběrného dvora   321   231 

c. Nákup odpadkových košů   321   231 

d. Provoz veřejného osvětlení    321   231 

e. Údržba stadionu    321   231 

f. Údržba komunikací     321   231 

g. Oprava veřejného osvětlení    321   231 

h. Nákup a údržba laviček    321   231 

 

3.2.2 Rozpočtové a účetní vztahy příspěvkových organizací  

Plánované výnosy a náklady mají příspěvkové organizace uvedeny ve stanoveném 

rozpočtu. Dle tohoto rozpočtu by měly vyrovnaně hospodařit. Příspěvkové organizace ve 

většině případů zabezpečují veřejné statky, které mají neziskový charakter. Většinu zdrojů 

získávají z uživatelských poplatků a z jiných zdrojů. Obvykle tyto prostředky nepokryjí 

všechny náklady organizace, v důsledku toho zřizovatel poskytne finanční dotaci. Dále 

poskytuje příspěvek na provoz, tento příspěvek slouží pro běžné fungování příspěvkové 

organizace, a dále zřizovatel poskytuje příspěvek na investice, tzv. investiční dotaci. Tyto 

poskytnuté příspěvky jsou úzce spjaty s rozpočtem zřizovatele. Může nastat situace, kdy 
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příspěvková organizace je nucena peněžní prostředky vrátit do rozpočtu zřizovatele. Stane se 

tak na základě, kdy příspěvková organizace poruší rozpočtovou kázeň dle § 22 zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebo jestliže jsou investiční zdroje poskytnuté 

příspěvkové organizaci větší, než je jejich potřeba. Příspěvková organizace odvádí prostředky 

městu také, pokud jsou plánované výnosy vyšší než plánované náklady. Město Hranice 

využilo odvodů v roce 2008 u Domova seniorů Hranice. Kdyby město Hranice nepožádalo o 

vratku dotace, domovu by tak vznikl velký výsledek hospodaření, který by musel být zdaněn. 

Finanční prostředky domov získal výplatou dodatečných příspěvků na péči za rok 2007.  

Rozpočet zřizovatele také obsahuje finanční dotace ze státního a krajského rozpočtu, 

které přes rozpočet zřizovatele plynou příspěvkovým organizacím. Město Hranice zde 

vystupuje jako zprostředkovatel.  

Příspěvkové organizace sice mají právní způsobilost, na základě nichž jednají 

v právních vztazích vlastním jménem a nesou odpovědnost za své úkony, ale mohou nastat 

situace, kdy k těmto úkonům potřebují souhlas zřizovatele. Mezi tyto úkony patří pořizování 

věcí na splátky, ručení za závazky svého věřitele, využívání investičních úvěrů a půjček. 

Jestliže má příspěvková organizace časovou nerovnost mezi výnosy a náklady, a musí ji 

kompenzovat, tak může být zřizovatelem poskytnuta návratná finanční výpomoc. Zřizovatel 

příspěvkové organizace souhlasí s výpomocí, pokud přijme jako protihodnotu za své 

pohledávky cenné papíry. Zřizovatel má právo definovat druh a rozsah doplňkové činnosti 

příspěvkové organizace, jelikož tato činnost vznikla za cílem dosažení zisku, který by mohl 

pokrýt financování neziskových aktivit příspěvkové organizace.  

 

Obecné shrnutí vzájemných vztahů příspěvkových organizací týkající se rozpočtu obce  

Veškeré požadavky, které se týkají rozpočtu obce, jsou směřovány k orgánu obce. 

Poté se dále zjišťuje, zda příspěvkové organizace zajišťují smíšené veřejné statky či nikoliv. 

Jestliže poskytuje příspěvková organizace veřejné statky, tak tyto statky poskytuje 

uživatelům, kteří za tyto služby platí poplatky. Poplatky od uživatelů jsou jedním ze zdrojů 

příjmů v rozpočtu příspěvkové organizace. V případě, že příspěvková organizace neposkytuje 

smíšené statky, to znamená, že nemá žádné příjmy od uživatelů, ale je přímo napojena na 

rozpočet zřizovatele. Příspěvková organizace může z rozpočtu obce čerpat příspěvky, tyto 

příspěvky jsou čerpány z výdajové stránky rozpočtu. Do příjmové stránky rozpočtu obce 

může plynout eventuálně odvod příspěvků poskytnutých příspěvkovým organizacím např. 

z důvodu porušení rozpočtové kázně uvedených v zákoně o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  
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3.2.2.1 Rozpočtové vazby příspěvkových organizací k rozpočtu města Hranice 

Příspěvková organizace vypracuje návrh na požadovanou výši provozního příspěvku 

z rozpočtu zřizovatele na příslušný rozpočtový rok. Návrh se předloží v písemné i 

elektronické podobě na ekonomický odbor a to na začátku září, nejpozději však do 31. ledna. 

Poté příslušná výběrová komise zhodnotí výši požadované dotace, může dotaci i zkrátit. 

Výběrová komise poté návrh na dotaci předloží Radě města Hranice, která může provést dílčí 

korekce. Nakonec předá Rada města Hranice návrh zastupitelstvu, které dotaci schvaluje na 

příslušný kalendářní rok v rámci svého rozpočtu závazný finanční vztah rozpočtu zřizovatele 

k rozpočtu příspěvkové organizace. Město Hranice informuje PO o přiznané dotaci, do 60 dnů 

je potřeba podepsat smlouvu o poskytnuté dotaci. PO musí nejpozději do 30. listopadu 

předložit vyúčtování dotace.   

Vzájemný vztah rozpočtů stanovuje:  

- provozní dotaci,  

- účelovou investiční dotaci patřící do investičního fondu PO a odvod z investičního 

fondu PO rozpočtu zřizovatele v těch případech, kdy investice jsou vyšší než jejich 

potřeba.  

Poté, co je rozpočet zřizovatele schválen, oznámí město příspěvkové organizaci 

stanovené závazné ukazatele hospodaření. Ředitel příspěvkové organizace předkládá 

ekonomickému odboru zpracovaný rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů 

příspěvkové organizace a odpisový plán a rozpočty fondů. Jednotlivé rozpisy musí být 

schváleny zřizovatelem. 

Finanční plán příspěvkových organizací, na jehož základě organizace hospodaří, 

obsahuje:  

- prostředky ze státního rozpočtu,  

- prostředky z rozpočtu zřizovatele (investiční dotace, příspěvek na provoz organizace),  

- prostředky z rozpočtu jiných obcí a státních fondů,  

- příjmy z hlavní a doplňkové činnosti,  

- příjmy z majetku, který má ve správě příspěvková organizace,  

- fondy příspěvkové organizace,  

- dotace od jiných osob, dědictví, dary atd.    

Výše uvedené prostředky slouží k úhradě nákladů příspěvkových organizací.  
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Jestliže příspěvková organizace uskutečňuje svou doplňkovou činnost, tak má 

povinnost zabezpečit zpracování, evidenci, popř. kalkulaci cen výrobků a služeb, které jsou 

poskytovány doplňkovou činností. Organizace musí oddělit účetnictví doplňkové činnosti od 

účetnictví hlavní činnosti. Při dosažení zisku z doplňkové činnosti je zisk použit na zlepšení 

hlavní činnosti. Zřizovatel může stanovit jiné použití zisku. 

Příspěvkové organizace zřízené městem Hranice nabízejí a provozují doplňkové 

činnosti, a to Základní škola Hranice – 1. máje, Základní škola Šromotovo, Základní škola 

Struhlovsko, Základní škola Drahotuše, Dům dětí a mládeže, Domov seniorů Hranice a Školní 

jídelna. Doplňkové činnosti jsou schváleny zřizovatelem ve zřizovací listině.  

Školní jídelny, ať už v rámci základních škol, tak samostatná jídelna, poskytují 

doplňkovou činnost v rámci poskytování stravy i pro cizí strávníky. Doplňkovou činnost 

Domova dětí a mládeže představuje pořádání kurzů, školení, lektorských činností a výuka 

jazyků, tyto činnosti může taktéž provozovat Základní škola Šromotovo. Domov seniorů 

poskytuje pronájem nebytových prostor v rámci své doplňkové činnosti. Pronájmy, ať již 

nebytových prostor či movitých věcí, provozují i některé základní školy.  

Následující tabulka, která je uvedena na druhé straně, se zabývá číselnými údaji všech 

příspěvkových organizací za jednotlivé roky 2009 – 2011, které byly poskytnuty městem 

Hranice. Získané informace byly poskytnuty Městským úřadem Hranice, a to především 

z odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu a z finančního odboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tab. 3.4 Výdaje z rozpočtu města Hranice poskytnuté příspěvkovým organizacím  

Příspěvkové 

organizace  
Položky 

Roční výdaje z rozpočtu města Hranice v Kč 

2009 2010 2011 

Městské muzeum 

a galerie 
provozní dotace  2 395 000 2 175 000 2 175 000 

grant MÚ x 2 000 15 000 

Městské kulturní 

zařízení  

provozní dotace  3 803 000 3 560 000 3 260 000 

investiční fond x 142 450 x 

vratka dotace  x - 400 000 x 

Městská 

knihovna 

provozní dotace  3 050 000 2 925 000 3 045 000 

grant MÚ 55 000 30 000 27 000 

investiční fond  40 540  x x 

Základní škola 

Hranice –  

1. máje 

 

provozní dotace 4 000 000 3 200 000 3 580 000 

příspěvek na ICT  320 000 320 000 320 000 

příspěvek na 

volnočas. aktivity   
116 000 110 000 114 000 

Základní škola 

Struhlovsko a 

Mateřská škola 

Slunečnice 

provozní dotace    3 860 000 3 400 000 4 110 000 

příspěvek na ICT 360 000 360 000 360 000 

příspěvek na 

volnočas. aktivity  
108 000 100 000 95 000 

granty 55 000 21 500 x 

příspěvek na 

vybavení MŠ 
x 480 000 x 

investiční fond x 16 000 x 

Základní škola 

Šromotovo a 

Mateřská škola 

Pastelka 

provozní dotace 3 150 000 3 150 000 3 825 000 

příspěvek na ICT  360 000 360 000 360 000 

příspěvek na 

volnočas. aktivity  
70 000 70 000 65 000 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Drahotuše   

 provozní dotace  2 800 000 2 400 000 2 635 000 

 příspěvek na ICT 210 000 210 000 210 000 

 příspěvek na 

volnočas. aktivity  
 26 000  26 000 26 000 

 Mateřská škola 

Pohádka 
provozní dotace  780 000 735 000 735 000 

Mateřská škola 

Klíček  
provozní dotace 720 000 680 000 680 000 

Mateřská škola 

Míček  
provozní dotace 720 000 680 000 680 000 

Mateřská škola 

Sluníčko 
provozní dotace 720 000 680 000 680 000 

Dům dětí a 

mládeže 
provozní dotace 1 050 000 1 050 000 995 000 

Domo seniorů 

Hranice  

provozní dotace 3 700 000 4 950 000 4 900 000 

oprava střechy a 

výměna oken  
4 510 969 x x 

Školní jídelna  provozní dotace 1 498 900 1 320 400 1 400 188 

Celkem  38 478 409 32 753 350 34 292 188 
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 V roce 2009 byly rozpočtové výdaje města Hranice 511 572 077,36 Kč, z této částky 

bylo příspěvkovým organizacím vyplaceno celkem 38 478 409 Kč, tyto peněžní prostředky 

byly použity na podporu financování a poskytování kvalitních služeb příspěvkových 

organizací. Jestliže tyto údaje vyjádříme v procentech, tak příspěvkovým organizacím bylo 

poskytnuto z rozpočtu města 7,52 % prostředků. V roce 2010 došlo k rapidnímu snížení 

rozpočtových výdajů na 396 283 096,46 Kč. Toto snížení bylo způsobeno mnoha faktory, 

můžeme uvést např. snížení poskytnutých dotací organizacím zřízených městem, nebyly 

realizovány některé investiční projekty, popřípadě se již nepočítalo s investicemi do majetku 

města. V roce 2010 bylo vyplaceno příspěvkovým organizacím zhruba o 6 mil. méně. Celkem 

tedy bylo vyplaceno 32 753 350 Kč, v procentním vyjádření na celkové výdajové stránce 

rozpočtu to dosahuje 8,27 %.  Rok 2011 se pohyboval mezi rokem 2009 a 2010, kdy celkové 

výdaje rozpočtu v roce 2011 činily 424 423 349,18 Kč. Z celkové částky bylo vyplaceno 

příspěvkovým organizacím na podporu jejich financování celkem 34 292 188 Kč, což je o 

zhruba 1,5 milionu víc než v roce 2010. Procentní podíl za rok 2011 činil 8,08 %. 

Pro přehlednost je v následujícím grafu znázorněna výplata peněžních prostředků 

příspěvkovým organizacím z rozpočtu města Hranice v jednotlivých letech.    

 

Graf 3.2 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu města 
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Tab. 3.5 Hospodaření příspěvkových organizací zřízené městem Hranice v letech 

2009 – 2011  

Příspěvkové 

organizace  
Hospodaření  

Rok  

2009 2010 2011 

Městské muzeum a 

galerie  

výnosy 2 464 772,29 2 420 468,24 2 267 695,62 

náklady 2 415 474,79 2 373 537,60 1 963 960,12 

hospodářský 

výsledek  49 297,50 46 930,64 303 735,50 

Městské kulturní 

zařízení  

výnosy 5 938 200,30 5 199 224,91 4 725 613,94 

náklady 5 648 076,35 4 954 059,30 4 645 062,38 

hospodářský 

výsledek  290 123,95 245 165,61 80 551,56 

Městská knihovna  

výnosy 4 111 519,98 4 052 296,88 4 154 531,15 

náklady 4 018 668,32 4 041 406,17 3 956 399,43 

hospodářský 

výsledek  92 851,66 10 890,71 198 131,72 

 Dům dětí a 

mládeže  

výnosy 6 740 396,40 6 335 368,54  7 300 268,44 

náklady  6 661 739,78 6 290 488,33  7 298 768,44 

hospodářský 

výsledek   78 656,62 44 880,21  1500,00 

HV z hlavní činnosti  -9,38 31 987,21 0,00 

HV z doplňkové 

činnosti  78 666,00 12 893,00 1500,00 

Domov seniorů 

Hranice 

výnosy 64 939 991,05 55 470 632,80  54 158 994, 15 

náklady 64 674 725,42 55 202 801,47  54 116 600, 50  

hospodářský 

výsledek  265 265,92 267 831,33  42 393,65 

HV z hlavní činnosti 22 572,92 55 215,33 -199 736,35 

HV z doplňkové 

činnosti  242 693,00 212 616,00 242 130,00 

Školní jídelna 

výnosy   8 032 190,00 7 641 693,00 8 494 421,00  

náklady  7 885 855,00 7 424 582,00 8 472 557,00  

hospodářský 

výsledek  146 305,00 217 111,00 21 864,00 

HV z hlavní činnosti  94 126,00 167 523,00 5 343,00 

HV z doplňkové 

činnosti    52 179,00  49 588,00  16 521,00 
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Tab. 3.6 Hospodaření mateřských a základních škol zřízených městem Hranice  

Příspěvková 

organizace 
Hospodaření 

Rok 

2009 2010 2011 

Základní škola 

Hranice – 1. máje  

výnosy  27 075 594,00 24 303 579,00  25 406 367,09 

náklady  26 844 010,00  24 294 456,00  25 333 282,69 

hospodářský 

výsledek   231 584,00  9 123,00  73 084,40 

HV z hlavní činnosti  225 552,00 276,00 62 686,40  

HV z doplňkové 

činnosti  6 032,00 8 847,00 

 

10 398,00 

 Základní škola 

Struhlovsko a 

Mateřská škola 

Slunečnice 

výnosy  28 954 825,66  26 144 887,90  27 002 541,17 

náklady  28 852 404,20  26 105 304,92  26 940 035,49 

hospodářský 

výsledek   102 421,46 39 582,98 62 505,68 

HV z hlavní činnosti  71 461,97 6,18 55,63 

HV z doplňkové 

činnosti  30 959,49 39 576,80 62 450,05 

 Základní škola 

Šromotovo a 

Mateřská škola 

Pastelka 

výnosy  24 674 439,94  23 631 696,11  22 910 958,75 

náklady  24 281 677,39  23 525 897,36  22 611 318,68 

hospodářský 

výsledek   392 762,55  105 798,75  299 640,07 

HV z hlavní činnosti 293 952,31 918,08 195 696,55 

HV z doplňkové 

činnosti  98 810,24 104 880,67 103 943,52 

 Základní škola a 

Mateřská škola 

Drahotuše  

výnosy  13 203 242,80  13 296 369,00 12 968 385,62 

náklady  13 102 481,19  13 185 428,86  12 794 386,49 

hospodářský 

výsledek   100 761,61  110 940,14  173 999,13 

HV z hlavní činnosti 56 890,31 79 931,74 114 503,13 

HV z doplňkové 

činnosti  43 871,30 31 008,40 59 496,00 

 Mateřská škola 

Pohádka  

výnosy 5 374 059,19 5 217 548,57  5 319 645,34 

náklady  5 191 017,43  5 085 485,35  5 174 636,48 

hospodářský 

výsledek   183 041,76  132 063,22  145 008,86 

 Mateřská škola 

Sluníčko  

výnosy  4 683 864,92  4 403 194,24 4 529 103,38 

náklady  4 582 685,43  4 330 291,49  4 462 281,48 

hospodářský 

výsledek   101 179,49  72 902,75  66 821,90 

 Mateřská škola 

Klíček  

výnosy  4 616 521,80 4 468 965,91  4 565 130,06 

náklady  4 432 583,92 4 422 194,42  4 428 476,75 

hospodářský 

výsledek   183 937,88 46 771,49 136 653,31  

 Mateřská škola 

Míček  

výnosy  4 293 208,29  4 090 652,70 4 143 832,87 

náklady  4 137 948,37  3 905 016,19  4 090 745,84 

hospodářský 

výsledek   155 259,92  185 636,51  53 087,03 
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Informace uvedené v tabulkách Tab. 3.5 a Tab. 3.6 byly získány z jednotlivých 

výročních zpráv či účetních závěrek organizací. Tyto tabulky (Tab. 3.5 a Tab. 3.6) jasně 

ukazují, že během tří let hospodaření příspěvkových organizací bylo dosaženo vždy kladného 

hospodářského výsledku. Při zaměření na hospodářský výsledek z hlavní činnosti je patrné, 

že v některých letech měly některé organizace problémy hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

Tato situace se odrazila na záporném výsledku hospodaření z hlavní činnosti. Jmenovitě se 

jednalo o Domov seniorů Hranice, který byl téměř 200 tis. ve ztrátě, a dále o Dům dětí a 

mládeže v roce 2009, který taktéž vykazoval z hlavní činnosti záporný výsledek hospodaření.  

U Městského muzea a galerie Hranice došlo v roce 2011 k rapidnímu snížení 

provozních nákladů, které měly za následek dosažení zisku ve výši 330 375,50 Kč. Tento zisk 

byl o téměř 250 tis. vyšší než v předchozích letech. Městská knihovna Hranice v roce 2011 

dosáhla zisku ve výši 198 131,72 Kč, tato výše zisku byla způsobena snížením provozních 

výdajů a také zvýšením tržeb z činnosti knihovny a zvýšením tržeb městského informačního 

centra. V roce 2011 Městské kulturní zařízení Hranice dosáhlo zisku, ale tento zisk zdaleka 

nedosahoval takové výše jako v roce 2009 a 2010. Celkový zisk se snížil o  

160 tis. Na tomto snížení se podílelo snížení provozních výnosů a zvýšení provozních výdajů.    

Příspěvkové organizace ve svých doplňkových činnostech dosahují zisku. Jestliže by 

doplňková činnost byla ztrátová, ztrácelo by její povolení zřizovatelem svůj význam a smysl. 

Dá se říci, že díky doplňkové činnosti mají příspěvkové organizace větší celkový výsledek 

hospodaření. Naopak při záporném zůstatku z hlavní činnosti organizace, pro který byla PO 

zřízena, slouží kladný výsledek hospodaření k úhradě záporného zůstatku z hlavní činnosti 

organizace.  

 

3.2.2.2 Účetní souvislosti mezi městem Hranice a jim zřízenými 

příspěvkovými organizacemi 

Účetní vztahy mezi městem Hranice a příspěvkovými organizacemi představuje 

příspěvek na provoz, který je vyplácen z rozpočtu města a slouží k úhradě nákladů spojených 

s hlavními činnostmi příspěvkových organizací. Tento příspěvek na provoz (dotace na 

provoz) je udělován příspěvkovým organizacím v průběhu roku, který se převážně vyplácí 

jedenkrát ročně. Příspěvek je vyplacen do výše schváleného ročního objemu tohoto 

neinvestičního příspěvku.  

Mimo jiné může město Hranice ze svého rozpočtu vyplácet granty, které jsou určeny 

převážně pro kulturní akce, nebo taktéž může poskytovat příspěvkovým organizacím 

investiční dotace na nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. 
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Město Hranice neúčtuje o časovém rozlišení dotací, jelikož jednotlivé dotace jsou 

poskytovány na daný rok. V případě dlouhodobé investice by se účtovalo o časovém rozlišení, 

město Hranice zatím o dlouhodobých investicích neúčtovalo.  

Pro ilustraci bude naznačeno účtování provozních dotací poskytnutých zřizovatelem.  

 

Účtování provozních dotací poskytnutých zřizovatelem: 

        MD  D  § 

1. Poskytnutá dotace na provoz (předpis)  572  378   

2. Úhrada dotace  

a. Základní škola    378  231  3113 

b. Městská knihovna     378  231  3314 

c. Mateřská škola    378  231  3111 

d. Domov seniorů Hranice   378  231  4357 

 

3.3 Rozpočtové vztahy k mikroregionu  

Město Hranice je členem jednoho mikroregionu, a to Mikroregionu Hranicko. Členství 

v mikroregionu přináší městu další možnost financování a také tvorbu projektů. Tyto projekty 

slouží převážně ke zvýšení rozvoje na území celého mikroregionu. Ke splnění definovaných 

cílů projektů slouží dotace. Dotace mohou být poskytnuty ze státních fondů a z fondů EU. 

Nejvýznamnější priority si mikroregion stanoví na několik let dopředu. Mezi nejčastější 

priority patří ekonomický rozvoj, vybudování infrastruktury, podpora lidských zdrojů, 

podpora cestovního ruchu a ochrana životního prostředí. V posledních letech se mikroregion 

Hranicko zabýval projekty spolufinancovanými pomocí jednotlivých programů EU na 

vybudování cyklostezek, vzděláváním pro rozvoj regionu, na přeshraniční spolupráce mezi 

českými a polskými školami v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, pochopení společenských 

a kulturních návyků občanů sousední země, jejich tradic a zvyků a podpora environmentální 

výchovy, jako prostředku pro omezení devastace životního prostředí kolem nás. Nejnovějším 

projektem je projekt kompostování v domácnostech, jehož cílem je třídění a ukládání 

biologicky rozložitelného odpadu vytvořeného v domácnostech a tím snížit produkci 

komunálního odpadu, do kterého je v současné době ukládána i část biologicky rozložitelného 

odpadu, který občané doma nekompostují. 

Mikroregion je financován z vlastních a cizích zdrojů. Mezi vlastní zdroje řadíme 

příspěvky od členů mikroregionu, prostředky získané z vlastní činnosti mikroregionu. Do 
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cizích zdrojů zahrnujeme finanční prostředky získané od státního fondu, fondů EU, nadačních 

zdrojů, ze sponzorování, z rozpočtu krajů, měst a obcí.   

V níže uvedené tabulce je znázorněno poskytování finančních prostředků z rozpočtu 

města Hranice pro mikroregion Hranicko v letech 2009 – 2011.  

 

 

Tab. 3.7 Finanční prostředky vyplacené městem Hranice mikroregionu Hranicko  

Vyplacené prostředky z rozpočtu města v letech 2009 – 2011 v tis. Kč  

Mikroregion Výdaje 
Rok 

2009 2010 2011 

Mikroregion 

Hranicko  

Členské příspěvky a 

projekty  
235 235 215 

Celkem  235 235 215 
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4 Kontrola hospodaření obce a organizací  

 

 Na začátku této kapitoly bude prakticky popsána kontrola hospodaření města Hranice. 

Jelikož město Hranice hospodaří s veřejnými prostředky, musí být kontrolováno, aby bylo 

dosaženo správného hospodaření a popřípadě byly identifikovány důsledky. Město na základě 

kontroly by mělo být při zjištění nějakých nedostatků nasměrováno k opatřením, kterými se 

myslí buď přezkoumání hospodaření, nebo druhým opatřením může být finanční kontrola.  

 

4.1 Přezkoumání hospodaření města Hranice 

Každým rokem město Hranice uskutečnilo dle § 42 zákona o obcích přezkoumání 

hospodaření. Pro město Hranice realizuje přezkoumání hospodaření společnost Opravil a 

spol., společnost auditorů a daňových poradců s. r. o.
6
, zastoupená přímo auditorem panem 

Ing. Janem Opravilem. Město Hranice uzavírá s auditorskou společností vždy smlouvu. Další 

část kapitoly bude věnována přezkoumání hospodaření města za rok 2010.  

Předmětem přezkoumání hospodaření dle § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí , 

ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bylo: 
7
   

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, 

- finanční operace, které se týkají tvorby a použití peněžních fondů, 

- náklady a výnosy plynoucí z podnikatelské činnosti územního celku,  

- peněžní operace, které se týkají sdružených prostředků, které jsou vynakládány na 

základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, nebo na základě smlouvy 

s jinými právnickými či fyzickými osobami,  

- finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,  

- hospodaření a nakládání s poskytnutými prostředky z Národního fondu a různými 

prostředky ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv,  

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje, 

k rozpočtu obcí, dalším rozpočtům, ke státnímu fondu a jiným osobám.  

            Součástí přezkoumání dle § 2 odst. 2 zákona o přezkoumání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, byly dále oblasti:  

                                                           
6
 IČ 607 04 438, společnost vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo: Padělky 545, Slušovice    

7
 Dle závěrečného účtu města Hranice za rok 2010  
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- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,  

- nakládání a hospodaření s majetkem státu, ve kterém hospodaří územní celek,  

- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek – jen ty, nad kterými nemusí být 

přezkum orgánu dohledu dle zákona o veřejných zakázkách,  

- stav pohledávek a závazků,  

- ručení za závazky fyzických a právnických osob,  

- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,  

- zařizování věcných břemen k majetku územního celku,  

- vedení účetnictví územního celku.  

 

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Hranice nebyly v rámci 

auditorské zprávy zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k rozhodnutí, že není 

hospodaření ve významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. 

Ohledně vyjádření chyb a nedostatků za rok 2010 nebyly taktéž zjištěny žádné chyby a 

nedostatky. Údaje uvedené v účetní závěrce odpovídaly ve významných hodnotách 

požadavkům kladených v platných právních předpisech. V roce 2010 bylo ve zprávě od 

auditora upozornění na možná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 

v budoucnu. Jelikož v roce 2010 došlo ke změně v účetnictví územních celků. Město Hranice 

by mělo vykazovat ve svém účetnictví opravné položky k pohledávkám, tvorbu rezerv, 

ocenění reálnou hodnotou a časově rozlišení nákladů a výnosů. Případné riziko spočívalo u 

ocenění účetních operací, které vyplývaly ze změny metody dle standardu č. 701 v bodě 7.1, 

které se účtovaly rozvahově proti účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody. Tento účet 

je možné použít jen v období, ve kterém dochází ke změně metody pro proúčtování oceňování 

majetku a závazků reálnou hodnotou, opravných položek, odpisů a rezerv. Účetní jednotka 

tedy posuzuje u jednotlivých účetních případů, které nastaly v minulosti a mají vztah k použití 

účetní metody, jaký by měly dopad do minulých účetních závěrek při použití dané metody, a 

také posuzuje významnost zjištěné informace. V dalším účetním období nelze tento účet 

použít. 

V roce 2009 byl vysloven závěr pro hospodaření taktéž bez zjištěných nedostatků.  

 

4.2 Finanční kontrola 

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) upravuje finanční 
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kontrolu. Tento zákon prošel v roce 2009 novelizací a vyhláška MF ČR č. 416/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (dále jen vyhláška č. 416/2004 Sb.) taktéž. Tento zákon v § 1 vymezuje 

uspořádání a rozsah finanční kontroly mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné 

správy a žadateli finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. V zákoně o finanční 

kontrole je uvedeno, kdo je kontrolovanou osobou, například se jedná o orgán veřejné správy. 

Orgánem veřejné správy rozumíme např. územní samosprávný celek, státní příspěvkovou 

organizaci, příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem atd.  

Dále kontrole podléhají právnické osoby a fyzické osoby zřízené na základě zvláštního 

předpisu a které splňují podmínku, že hospodaří s veřejnými finančními prostředky, které jim 

byly poskytnuty. Kontrola se vztahuje jak na příjemce, tak na žadatele.   

Když se zaměříme na obec, tak obec je orgánem veřejné správy, což znamená, že je 

kontrolovanou osobou, protože hospodaří s veřejnými financemi, dále je mimo jiné i 

kontrolujícím orgánem, jelikož územní samosprávný celek má povinnost kontroly dle zákona 

o finanční kontrole nad hospodařením s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, 

které zřídila. Každý územní samosprávný celek má povinnost vytvořit si svůj systém finanční 

kontroly podle tohoto zákona, kterým zabezpečí finanční kontrolu svého hospodaření, ale i 

hospodaření organizací, které územní samosprávný celek zřídil. Taktéž musí ÚSC zabezpečit 

zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly. Hodnocení finanční kontroly, dle § 9 

odst. 3 zákona o finanční kontrole, by mělo probíhat nejméně jedenkrát ročně, tzn., měla by 

být zabezpečena taktéž její pravidelnost.  

 

Systém finanční kontroly můžeme rozdělit do tří stupňů kontroly:  

- Veřejnosprávní kontrola,  

- Vnitřní kontrolní systém,  

- Interní audit.  

 

Každý rok by se měla u příspěvkových organizací, obchodních společností a jiných 

společností, které byly zřízeny či založeny územním samosprávným celkem, uskutečňovat 

veřejnosprávní kontrola, kterou by mělo provádět město. Tato kontrola by se měla realizovat 

na základě získaných peněžních prostředků z rozpočtu města, tyto peněžní prostředky by měly 

být pod dohledem a měly by být předběžně, průběžně a následně kontrolovány. Veškeré 

kontrolní postupy, metody a samotný průběh kontroly je dostatečně popsán v  zákoně  

o finanční kontrole a ve vyhlášky vztahující se k tomuto zákonu (vyhláška č. 416/2004 Sb.).   
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Vnitřní kontrolní systém se realizuje pomocí pověřených pracovníků města, kteří 

jsou jmenováni do funkce příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Tato kontrola se 

dále dělí dle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole na předběžnou, průběžnou a následnou 

vnitřní kontrolu. Ministerstvo financí doporučuje při kontrole menší příspěvkové organizace, 

které by taktéž měly zajistit tuto kontrolu. Ve většině případů nemají menší příspěvkové 

organizace svého vlastního ekonomického pracovníka, jelikož účetnictví může být 

zajišťováno mimo organizaci. Ministerstvo tedy radí, aby si organizace zajistila správce 

rozpočtu, který by zároveň plnil funkci účetního. Tato osoba by byla proškolena a 

s organizací by byla spojena na základě dohody o pracích mimo pracovní poměr. Tento názor 

ministerstvo financí prezentuje proto, že dle zákona o účetnictví, má každá společnost, které 

vede účetnictví externí pracovník, pořád odpovědnost za správnost svého účetnictví.   

Podle § 29 odst. 6 zákona o finanční kontrole oddělení interního auditu nemusí být 

zřízeno u obcí, které mají méně než 15 tis. obyvatel. V takovém případě musí obec zajistit 

tuto funkci jiným dostatečným opatřením. Jestliže tyto opatření, které jsou průběžně 

sledovány, nejsou dostatečné účinné, musí útvar interního auditu zřídit.  

Každým rokem obec odevzdává výsledky své finanční kontroly příslušnému 

krajskému úřadu, město Hranice tedy odevzdává výsledky Krajskému úřadu v Olomouci. 

Krajský úřad zde vystupuje jako prostředník, jelikož krajský úřad tyto podklady finanční 

kontroly zasílá na Ministerstvo financí v elektronické podobě, a to prostřednictvím 

informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (zkratka IS FKVS). V § 32 

vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsou upraveny formální a obsahové náležitosti, které jsou důležité 

pro správné sepsání zprávy o výsledcích finančních kontrol. Dále jsou uvedeny postupy a 

termíny, do kdy má být zpráva předána na příslušné úřady. Obec, která má méně než 15 tis. 

obyvatel a nezřídila kontrolu ve formě interního auditu, podává zprávu ve zkráceném rozsahu. 

Ve zkráceném rozsahu zprávu předkládají i příspěvkové organizace, které byly zřízeny 

územním samosprávným celkem.    

 

4.2.1 Finanční kontrola města Hranice  

 V souvislosti se směrnicí města Hranice, ve které jsou stanoveny pravidla a postupy 

kontrolních činností a oběh dokladů, je realizována finanční kontrola města Hranice. Město 

Hranice má téměř 20 000 obyvatel, takže má povinnost zřídit útvar interního auditu. Systém 

finanční kontroly je členěn na 2 úrovně. Jednak na vnitřní finanční kontrolu a vnější finanční 

kontrolu. Systém finanční kontroly závisí na kontrole řídící a na interním auditu, ve kterých je 

kontrolována veškerá hospodářská a účetní oblast. Systém vnější finanční kontroly spočívá 
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v kontrole zřízených příspěvkových organizací a žadatelů a příjemců, kteří žádali o veřejnou 

podporu, tedy o příspěvek, dotaci či výpomoc.  

  

Vnitřní finanční kontrola města je zaměřena na:  

- dodržování zákonů, právních předpisů a vnitřních předpisů, které upravují provádění 

řídící kontroly,  

- plnění příkazů vedoucích zaměstnanců, jejich opatření, zda byly řádně, včas a beze 

zbytku realizovány, tyto příkazy a opatření se musí v případě potřeby doplňovat a 

aktualizovat,  

- odhalování nedostatků, zajištění příčin a vymezení odpovědnosti zaměstnanců,  

- zjištěné nedostatky, týkající se porušení vnitřních předpisů, hlásit starostovi, popřípadě 

tajemníkovi,  

- minimalizaci rizik a nedostatků. 

 

 Jednotlivé fáze vnitřní kontroly, tedy předběžná, průběžná a následná řídící kontrola je 

podrobně popsána ve směrnici Kontrolní systém města Hranice vydané v roce 2004.   

 

 Interní audit je další složkou kontroly. Interní audit je nezávislý a organizačně 

oddělený od vnitřních řídících struktur. Interní audit objektivně přezkoumává a vyhodnocuje 

přiměřenost a účinnost řídící kontroly, včetně prověřování správnosti některých operací. 

Interní auditor poté, co zhodnotí řídící kontrolu, předá starostce doporučení vedoucí ke 

zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik. Poté 

předkládá své návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Interní auditor taktéž zajišťuje 

konzultační činnost týkající se vnitřního kontrolního systému. Zaměstnanci, kteří vykonávají 

funkci interního auditora, jsou přímo podřízeni starostce.   

 

Další úrovní je vnější kontrola neboli veřejnosprávní kontrola. Tato kontrola se 

zaměřuje na hospodaření s veřejnými prostředky města, které jsou využívány zřízenými 

příspěvkovými organizacemi, organizačními složkami a také žadateli a příjemci veřejné 

finanční podpory získané z rozpočtu města. Jedná se zejména o dotace, granty a jiné podpory, 

které mají podobu finančních prostředků. Cílem veřejnosprávní kontroly je přezkoumání, 

jestli poskytnuté peněžní prostředky nejsou v rozporu s právní legislativou a se záměrem 

města Hranice, také musí být dodržovány stanovené podmínky týkající se použití 
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poskytnutých prostředků. Taktéž se ověřuje i kontrola hospodárnosti a použití poskytnutých 

financí, zda byly použity efektivně a pro stanovený účel.    

Podle zákona o obcích zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor pro účely 

kontrolní činnosti města. V roce 2011 se finanční výbor sešel celkem na sedmi jednáních. 

Jednání se svolává dle potřeby. Na schůzích se prodiskutovávají otázky, které se týkají návrhu 

rozpočtu, návrhu změn rozpočtu, výsledků inventarizace, rozpočtového hospodaření za 

minulý rok. Dále se projednávají výsledky hospodaření příspěvkových organizací a výsledky 

rozpočtového hospodaření města. Výsledky a průběh rozpočtového hospodaření města 

projednává výbor vždy za každé čtvrtletí příslušného roku. Finanční výbor také kontroluje 

výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek.  

Taktéž kontrolní výbor se schází dle potřeby, ale většinou je to jedenkrát za 

kalendářní čtvrtletí. V roce 2011 se uskutečnily 4 schůze výboru. Úkolem kontrolního výboru 

je kontrola a vyúčtování poskytnutých grantů z rozpočtu města, dále kontroluje uzavírání 

kupních a nájemních smluv, které se uskutečnily v předcházejících letech, kontroluje i 

pracovní smlouvy. Náplní práce je kontrola usnesení zastupitelstva, směrnic, dodržování 

všech pořadníků hlavně týkajících se pronájmu městských bytů, kontroluje přidělování 

veřejných zakázek malého rozsahu. Dále kontroluje využívání dotací ze státního rozpočtu a 

popřípadě i fondů Evropské unie. Dbá na správné vyúčtování grantů za předcházející rok. 

Samozřejmě provádí i namátkové kontroly.  

 

Rovněž jako vnitřní kontrola je i vnější kontrola prováděna jako předběžná, 

průběžná a v neposlední řadě nesmíme opomenout následnou kontrolu. Předběžnou kontrolu 

zabezpečují pracovnici jednotlivých odborů, které mají ve své působnosti. Následnou 

kontrolu provádějí stejné orgány jako je tomu u vnitřní kontroly.  

Vnitřní kontrolní systém města se vyznačuje předběžnou, průběžnou a následnou 

kontrolou jednotlivých odborů. Předběžná kontrola je vykonávána vedoucími jednotlivých 

odborů, starostkou, místostarostkou u příkazních operací. Vedoucí odborů vystupují jako 

příkazci operací, kteří jsou odpovědní za okruh činností, které mají ve své působnosti dle 

organizačního schématu. Výjimku tvoří vedoucí finančních odboru, jelikož nemůže být 

zároveň příkazce operace a správce rozpočtu. Taktéž do funkce příkazce operace řadíme 

starostku města Hranice, která zastřešuje tuto funkci u nakládání s fondy města. Tajemník je 

příkazce operace u činností, které se vztahují k provozu samotného městského úřadu. 

Místostarostka plní funkci příkazce operace u činností týkající se městské policie. Jak 

starostka, tak místostarostka vystupují jako společní příkazci u ostatních operací, které 
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nespadají do pravomocí ostatních příkazců operací. Vedoucí finančního odboru dohlíží na 

správu rozpočtu. Na oblast účetnictví dohlíží pověřená osoba z Městského úřadu Hranice. 

Průběžná kontrola je prováděna vedoucími odborů, starostkou, místostarostkou a v neposlední 

řadě také kontrolním a finančních výborem. Následnou kontrolu zabezpečuje kontrolní a 

finančních výbor, v některých případech se může stát, že následná kontrola bude vykonávána 

externím orgánem.  

 

4.3 Kontrola hospodaření organizací zřizovaných územním celkem  

Kontrolou se rozumí proces, který má napomáhat k příslušné jistotě potřebných cílů. 

Kontrola je hlavním nástrojem, který zabezpečuje funkci, jak stanovený cíl dodržet. Veškeré 

procesy kontroly provádějí zaměstnanci města na veškerých úrovních. Na základě vnitřní 

kontroly řídící orgány zjišťují pouze přiměřenou jistotu správnosti, nikoliv naprostou 

jistotu. Tak jako u veřejnosprávní kontroly je i vnitřní kontrola vykonávána v takovém 

rozpětí, ve kterém vyžaduje komplikovanost a významnost kontrolované operace, a jaké 

vyžaduje míra její rizikovosti. Mimo jiné se také musíme zamyslet nad tím, jak vysoké by 

byly náklady na kontrolu ve vazbě na pravděpodobné ztráty, které by kontrola mohla 

odstraňovat.  

 V následujícím textu bude blíže popsána kontrola hospodaření organizací, které jsou 

zřizovány městem Hranice. Finanční vztahy byly již popsány a rozebrány v předchozí 

kapitole.  

 

4.3.1 Kontrola hospodaření v obchodních společnostech  

Jestliže se město rozhodne založit obchodní společnosti, které jsou zřizovány za jiným 

než podnikatelským účelem, má na výběr jen z vybraných právních forem obchodních 

společnosti, popř. družstev.  

V zákoně o finanční kontrole v § 1 odst. 3 je ustanoveno, že kontrola se nevztahuje na 

právnické osoby, u nichž je zakladatelem stát nebo ÚSC. Výjimku tvoří kontrola, která je 

prováděna u právnických osob, kterým je poskytována veřejná finanční podpora podle zákona 

o finanční kontrole a podle zvláštního právního předpisu.    

 Podle § 39 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, má společnost povinnost ověřit účetní závěrku a výroční zprávu auditorem. Dále 

dle zákona o účetnictví mají povinnost účetní jednotky (obchodní společnosti) ověřit účetní 

závěrku auditorem, jestliže akciové společnosti překročily nebo dosáhly alespoň jedné 
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podmínky ze tří ve dvou letech po sobě jdoucích. Společnosti s ručením omezeným musí 

splnit dvě podmínky ze tří ve dvou letech po sobě jdoucích. Mezi tyto podmínky patří:  

- čistý obrat více jak 80 milionů korun za rok, 

- aktiva celkem na konci roku více než 40 milionů Kč,  

- průměrný počet zaměstnanců za období větší jak 50.  

 

Veškeré výsledky hospodaření společnosti, kterou zřídilo město Hranice, tedy 

EKOLTES Hranice a. s., se za jednotlivé účetní období prodiskutovávaly samostatně, a to 

vždy na jednáních valných hromad této společnosti. Ředitel společnosti předkládá výroční 

zprávy představenstvu společnosti do určitého data. Představenstvo společnosti je tvořeno ze 

zástupců města Hranice. Tímto má tedy města Hranice kontrolu nad hospodařením 

společnosti i bez předkládání výročních zpráv společnosti orgánům města. Jednotlivé výroční 

zprávy společnosti EKOLTES Hranice a. s. nejsou součástí závěrečného účtu města Hranice 

za roky 2009, 2010 a 2011.  

V běžné praxi je kontrola společnosti, která je celá nebo jen zčásti vlastněna městem, 

vykonávána tak, že činnost valné hromady je realizována radou města, a v představenstvu 

společnosti jsou členové zastupitelstva města. Do dozorčí rady město dosazuje členy, které si 

do funkce samo zvolí. Taktéž další kontrolou může být předložení návrhu finančního plánu, 

které je předkládán městu, popřípadě další rozbory, které jsou předkládány městu proto, aby 

město bylo obeznámeno o správě finančních prostředků společnosti, kterou založilo.    

Jestliže bude společnost žádat finanční prostředky z rozpočtu města, tak tyto 

prostředky musí být sledovány na základě vnější kontroly. Předběžná a průběžná kontrola je 

realizována tak, že se předkládají doklady internímu auditorovi města Hranice, který 

odsouhlasí, zda podmínky, které byly stanoveny pro přiznání finančních prostředků, byly 

splněny. Interní auditor kontroluje hlavně poskytnuté prostředky na investice, popřípadě na 

příspěvky na provoz společnosti EKOLTES Hranice a. s. Následnou kontrolu poté provádí 

kontrolní výbor, který zkoumá vyúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu 

města. V letech 2009 – 2011 nebyly rozpoznány žádné nedostatky týkající se prostředků 

poskytnutých společnosti EKOLTES Hranice a. s. městem Hranice.  

4.3.2 Kontrola hospodaření v příspěvkových organizacích  

Taktéž jako územní samosprávný celek, se musí i příspěvkové organizace řídit při 

kontrole zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů a dále se řídí i prováděcí vyhláškou MF č. 416/2004 Sb. 
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U příspěvkových organizací se dělí systém finanční kontroly na řídící kontrolu, která 

je fakticky vnitřní kontrolní systém, a dále na veřejnosprávní kontrolu, která je prováděna 

zřizovatelem, popř. jinými oprávněnými osobami.  

Systém finanční kontroly příspěvkových organizací představuje nejen řídící kontrolu. 

Města Hranice uskutečňuje kontrolu hospodaření u příspěvkových organizací ve své 

působnosti, kterým poskytuje veřejné prostředky ze svého rozpočtu. Tato kontrola je 

prováděna na základě zákona o finanční kontrole, lze ji taktéž označit za vnější kontrolu,  

kterou provádí zřizovatel příspěvkové organizace. V následujících podkapitolách bude 

charakterizován vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací a následně bude dále 

popsán pohled na veřejnosprávní kontrolu.  

4.3.2.1 Vnitřní kontrolní systém příspěvkových organizací  

Podle zákona o finanční kontrole, v čtvrté části o vnitřním kontrolním systému, za 

zřízení vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích odpovídají jednotliví 

ředitelé PO.  

Systém řídící kontroly v příspěvkové organizaci musí zajistit zpravidla:  

- soulad s dodržováním právních předpisů, předpisů, které jsou stanoveny zřizovatelem, 

dodržování vnitřních předpisů stanovených příspěvkovou organizací a dalších 

předpisů, které se týkají hospodaření s veřejnými prostředky,  

- stanovení plánů a záměrů týkající se hospodaření s poskytnutými veřejnými 

prostředky,  

- ekonomické, účelné a efektivní hospodaření se získanými veřejnými prostředky,  

- nalezení rizik, minimalizace těchto rizik a předcházení rizik,  

- přesné informace uvedené ve finančních výkazech a dalších výstupech organizace.  

  Předběžná kontrola je uskutečňována v příspěvkové organizaci před schválením 

nebo uskutečňováním výdajů. Tuto kontrolu má na starosti pracovník, který plní funkci 

příkazce operace, konkrétně se jedná v příspěvkové organizaci o jejího ředitele, popřípadě 

jeho zástupce. O dodržování rozpočtové kázně zodpovídá správce rozpočtu. Účetnictví 

příspěvkových organizací je zpracováváno přímo v organizacích, kde působí účetní či 

ekonom/ka, kteří jsou v pracovně-právním poměru k organizaci. Každá účetní má pravomoc 

podepisovat za organizaci finanční operace.    

Po předběžné kontrole následuje průběžná a následná kontrola, která je prováděna 

příspěvkovou organizací tak, aby zajišťovala úplnost a přesnost týkající se postupu finančních 
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operací od schválení operace, která se děje v rozsahu předběžné kontroly až do konečného 

vypořádání operace.  Kontrola u příspěvkových organizací je orientována především na tyto 

okruhy:  

- hospodaření s peněžními prostředky uloženými na bankovních účtech a v hotovosti,  

- kontrola souladu výdajů organizace s reálným uskutečněním dodávek za zboží a 

služeb,  

- zda jsou veškeré závazky placeny včas, zda je dodržována splatnost, jestliže není 

dodržena splatnost, tak zda hrozí sankce a také se sleduje vyúčtování záloh,  

- správa pohledávek a vymáhání těchto pohledávek  

- vyřešení reklamací, jestliže jsou podávány a vyřizovány včas,  

- evidence majetku, jak dlouhodobého, tak krátkodobého, inventarizace a kontrola 

dokladů,  

- kontrola správného zpracování mezd a platů, uskutečnění operací v účetnictví a 

kontrola dokladů s údaji zaznamenané v účetní evidenci,  

- inventura zásob, jejich evidence, kompletnost a prokazatelnost záznamů.  

 Každá příspěvková organizace by měla mít ve svém vnitřním předpisu stanoven 

systém vnitřní řídící kontroly.  

4.3.2.2 Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací  

Tento typ kontroly je realizována v příspěvkové organizaci zřizovatelem ve spolupráci 

s odborným externím pracovníkem. Tito pracovníci kontrolují především hospodaření 

získaných veřejných prostředků v rámci předběžné a průběžné kontroly. Následná kontrola je 

prováděna až na základě skutečností, které vedly k rozhodnutí s nakládáním se 

získanými veřejnými prostředky.      

Na začátku předběžné kontroly se předkládají příslušné doklady, které jsou potřebné. 

Tyto doklady slouží ke schválení použití veřejných prostředků. Například významným 

dokladem může být finanční plán příspěvkové organizace, který taktéž slouží jako dokument 

potřebný pro předběžnou vnější kontrolu. Ředitel příspěvkové organizace spolu s ekonomkou 

či účetní zodpovídají za spolupráci, dle níž poskytují potřebné doklady a zabezpečují taktéž 

vhodné podmínky, které jsou nezbytné pro vykonání řádné vnější kontroly.  

 V pololetí roku se orgánům města předávají účetní závěrky příspěvkových organizací. 

Dále se předávají přehledy hospodaření týkající se příspěvkových organizací a to za první 

pololetí kalendářního roku. Součástí přehledu jsou i komentáře, které se zabývají 

významnými fakty, které vedly k odchylkám od finančního plánu, popřípadě plnění rozpočtu. 
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V každém přehledu jsou uvedeny údaje týkající se skutečných nákladů, výnosů a dále je 

uveden předběžný hospodářský výsledek k 30. 6. daného roku. Výnosy, náklady i 

hospodářský výsledek se dělí na hlavní a doplňkovou činnost (zda je doplňková činnost 

provozována). Ředitelé příspěvkových organizací musí zajistit předání podkladů v písemné i 

v elektronické podobě na příslušné orgány města Hranice (na jednotlivé odbory, popřípadě 

kontrolním orgánům). Průběžné rozbory hospodaření příspěvkových organizací jsou 

základními dokumenty, podle nichž je prováděna veřejnosprávní kontrola.     

V praxi se následná kontrola realizuje na základě analýzy výsledného hospodaření 

organizace za příslušný kalendářní rok. Městu Hranice jsou poskytnuté jednotlivé účetní 

závěrky včetně rozborů hospodaření a zpráv o hospodaření jednotlivých příspěvkových 

organizací. Na základě těchto podkladů město Hranice schvaluje rozdělení hospodářského 

výsledku, jestliže HV byl vykázán. Ve většině případů příspěvková organizace připraví návrh 

na rozdělení zisku většinou do jejich fondů a město Hranice tento návrh většinou přijímá. 

Jestliže bylo dosaženo ztráty, tak město řeší, jak tato ztráta bude hrazena. Závěrečná fáze 

vnější kontroly není prováděna ve stálých intervalech a dle předem stanovených postupů. To 

znamená, že nemusí být následná kontrola prováděna v místě kontrolovaných subjektů, tedy 

v sídlech příspěvkových organizací.  

Kontrola je prováděna především na základě předložených výkazů a rozborů, kontrola 

tedy není prováděna na místě v organizaci. Veřejnosprávní kontrola je prováděna pracovníky 

ekonomického odboru, interního auditu, a dále finančním a kontrolním výborem města 

Hranice.   

Poté, co skončí kontrola u příspěvkových organizací, tak musí být sestavena roční 

zpráva o výsledcích finančních kontrol dle přílohy č. 1a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Roční 

zpráva obsahuje:  

- zhodnocení výsledků řídící kontroly podle § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole, 

výsledků interního auditu. Strukturu a rozsah jednotlivých zpráv je upraven v 

přílohách č. 2 a č. 3, vyhlášky č. 416/2004 Sb., 

- uvedení hlavních nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánů veřejné správy,  

- tabulku údajů o výsledcích řídících kontrol a o stavu vybraných ukazatelů 

z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky příspěvkovými organizacemi. 

Strukturu a rozsah zprávy stanovuje příloha č. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb.  

 

V roce 2011 byla realizována ve veškerých příspěvkových organizacích předběžná, 

průběžná a následná kontrola. Kontrola se týkala převážně poskytnutých výkazů a rozborů  
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hospodaření za rok 2010. Dále byla zkontrolována analýza výsledného hospodaření 

organizací za rok 2011. Vše bylo projednáno a schváleno Radou města Hranice. Následná 

kontrola nebyla v jednotlivých letech u příspěvkových organizací provedena na místě sídla  

příspěvkové organizace.   

Následující text bude zaměřen na vyvození některých nedostatků v kontrolovaných 

příspěvkových organizacích.  

4.4 Doporučení vedoucí ke zlepšení vnější finanční kontroly  

Jak již bylo v úvodu naznačeno, cílem diplomové práce bylo určit, jaké organizace 

může město Hranice zřídit a zakládat, vzájemné finanční vztahy mezi městem Hranice a jimi 

zřízenými organizacemi a také kontrola hospodaření města a organizací. Popřípadě nalézt 

doporučení, které by vedlo k lepší kontrole hospodaření.  

V následujícím textu bude nastíněno pár návrhů, které by mohly zlepšit provádění 

vnější kontroly města Hranice.  

U příspěvkových organizací, které zřídilo město Hranice, nebyly zjištěny na základě 

analýz kontrol žádné podstatné nedostatky. Malé nedostatky byly zjištěny při následné 

veřejnosprávní finanční kontrole, kterou provedlo město Hranice v příspěvkových 

organizacích.  

4.4.1 Případné nedokonalosti vyplývající z kontrol  

Při podrobném obeznámení s fungováním vnější kontroly příspěvkových organizací 

nebyly zjištěny žádné velké nedostatky. Drobné nedostatky byly zjištěny při veřejnosprávní 

kontrole u města Hranice, které provádí kontrolu u příspěvkových organizací. Za nedostatek 

je považována neprovedení následné kontroly v místě příspěvkové organizace. Tedy tato 

kontrola neodpovídá kontrolním postupům. Výsledky hospodaření jednotlivých 

příspěvkových organizací byly v jednotlivých letech kontrolovány jen orgány města Hranice a 

finančním výborem města Hranice. Následná kontrola nebyla provedena, nebyla provedena 

ani dokladová kontrola všech dokladů týkajících se veřejných prostředků. To znamená, že 

neproběhlo oznámení o kontrole, zahájení kontroly, nebyl sepsán protokol o provedené 

kontrole, nebyly projednány výsledky kontroly, nebyly stanoveny nápravná opatření, kontrola 

splnění těchto opatření atd.   

Co se týká obchodních společností, tak nedostatkem může být i to, že výroční zprávy 

obchodních společností nejsou obsaženy v závěrečném účtu města Hranice.  
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4.4.2 Návrh řešení vyplývající z nedostatků kontroly 

Prvním doporučením, které navrhuji, je to, aby město Hranice pravidelně provádělo 

následnou veřejnosprávní kontrolu na místě příspěvkových organizací. Tuto kontrolu by měl 

zajišťovat útvar interního auditu města Hranice. Kontrola, která by byla zajišťována na místě, 

může odhalit mnohé nepřesnosti, na které by se jinak nepřišlo, jelikož město Hranice nemá 

možnost se jinak dostat k dokladům organizace. Tato kontrola sleduje skutečný stav. Město 

Hranice zřejmě nezjistilo žádné vážně nedostatky proto, aby kontrola byla uskutečňována na 

místě. Kdyby byly nalezeny vážné nepřesnosti, měla by být veřejnosprávní kontrola 

prováděna na místě. V případě kontroly na místě se město Hranice zbaví možných rizik, která 

se mohou objevit při kontrole. Plnohodnotná a důkladná vnější kontrola může být zajištěna 

pouze formou kontroly jak místní, tak kontroly výkazů, zpráv a rozborů poskytnutých městu 

Hranice.   

Doporučení, které se týká obchodních společností v závislosti na tom, že město 

Hranice nevykazuje v závěrečném účtu výroční zprávy jim zřízených obchodních společností, 

nebo společností, na kterých má město Hranice podíl. Druhým doporučením tedy je, aby 

hospodaření obchodních společností bylo předloženo také v závěrečném účtu města Hranice. 

Toto doporučení by mělo platit převážně pro společnosti, u kterých je město Hranice 100 % 

vlastníkem. Závěrečný účet obsahuje totiž důležité údaje, které se týkají hospodaření města. 

Proto je z mého pohledu přínosné, aby všichni uživatelé, kteří nahlížejí do závěrečného účtu 

města Hranice, našly tyto informace o hospodaření obchodních společností i v něm.  

Veřejnosprávní kontrola je prováděna v současnosti kontrolními orgány města Hranice 

a interním auditem.  
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5 Závěr 

Obec je veřejnoprávní korporací, která je základní jednotkou veřejné správy. Každá 

obec může zakládat organizace, které jsou potřebné pro zajištění veřejné činnosti obce. Mezi 

nejpoužívanější právní formy organizací patří příspěvkové organizace, organizační složky a 

obchodní společnosti. Město Hranice zřídilo a založilo jen příspěvkové organizace a jednu 

obchodní společnost, a to akciovou společnost EKOLTES Hranice a. s.  

Ve své diplomové práci se věnuji právním formám, které mohou mít organizace 

zřízené městem Hranice, vztahům mezi městem Hranice a jim zřízenými organizacemi, dále 

hospodaření příspěvkových organizací a v neposlední řadě také kontrolou hospodaření města 

Hranice a jim zřízených organizací.  

Hlavním námětem mé práce bylo popsat a analyzovat vztahy města Hranice a 

příspěvkových organizací a obchodní společnosti na výdajovou rozpočtovou stránku města a 

kontrolu hospodaření.       

V průběhu let je patrné, že město Hranice snižovalo své rozpočtové výdaje, bylo to 

způsobeno tím, že se např. nepočítalo s velkými investicemi do majetku města, nebo 

nenastaly žádné mimořádné okolnosti, které by měly za cíl zvýšení výdajů města. V roce 

2009 vykázalo město Hranice velké záporné saldo, které bylo způsobeno hospodářskou recesí 

ekonomiky, která měla za následek snížení příjmů do rozpočtu města z daní přímých i 

nepřímých. Další významnou složkou, která se podílela na tak záporném saldu, bylo zvýšení 

investičních výdajů a také mimořádné výdaje na opravu komunikací a škol, které byly 

zasaženy povodněmi. V ostatních letech byl rozpočet města sestaven jako vyrovnaný, na 

konci roku bylo vždy vykázáno kladné saldo rozpočtu.  

V případě příspěvkových organizací je velice úzká vazba na rozpočet města Hranice, 

jelikož příspěvkové organizace nejsou zakládány za účelem zisku. Příspěvkové organizace 

města Hranice mají ve většině případů zřízenu doplňkovou činnost, která slouží ke krytí 

případných ztrát z hlavní činnosti. V roce 2009 město Hranice poskytlo příspěvkovým 

organizacím nejvíce finančních prostředků. V roce 2010 město rapidně snížilo poskytnuté 

příspěvky vyplacené příspěvkovým organizacím. Rok 2011 se významně nelišil od 

vyplacených příspěvků městem Hranice za rok 2010. Co se týká hospodaření příspěvkových 

organizací, tak za jednotlivé roky byly organizace ziskové, a to jak v hlavní činnosti, tak 

v doplňkové činnosti. Byly jen dvě výjimky, kdy hospodaření organizací v hlavní činnosti 

bylo ztrátové. Stalo se tak v roce 2009 u Domova dětí a mládeže a v roce 2011 u Domova 

seniorů Hranice. Tuto ztrátu pokryl zisk z jejich doplňkové činnosti.  
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U obchodní společnosti EKOLTES Hranice a. s. je to odlišné, jelikož organizace byla 

zřízena mimo jiné i proto, aby dosahovala zisku, takže nemá tak úzkou vazbu na rozpočet 

zřizovatele jako příspěvkové organizace. Město Hranice má s akciovou společností sepsánu 

rámcovou smlouvu, podle nichž EKOLTES Hranice a. s. poskytuje své služby městu Hranice. 

K této smlouvě se každý rok sepisuje dodatek, ve kterém je přesně vymezeno, jaké služby se 

budou poskytovat a za kolik. Na rozpočet města Hranice je dále akciová společnost napojena 

na základě příspěvku na provoz letního koupaliště a plovárny, popřípadě se také poskytují 

investiční příspěvky.  

Město Hranice hospodaří se svými příjmy a výdaji, které jsou stanoveny na základě 

ročního rozpočtu, proto je také město Hranice podrobeno veřejné kontrole. I příspěvkové 

organizace a akciová společnost, které zřídilo město Hranice, podléhají vnitřní a 

veřejnoprávní kontrole, kterou vykonává město. Přezkoumání hospodaření města Hranice se 

provádí každý rok a je prováděno auditorskou firmou. Ve zprávě o přezkoumání hospodaření 

za rok 2010 bylo uvedeno možné riziko, které by mohlo mít dopad na hospodaření 

v budoucnu. Jednalo se o změnu metody účtování územních celků, zejména metoda tvorby 

opravných položek k pohledávkám, tvorby rezerv, ocenění reálnou hodnotou a časové 

rozlišení nákladů a výnosů. V případě první aplikace účetní metody účtuje město Hranice 

rozvahově proti účtu 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody. Riziko spočívalo v tom, že 

tento účet je možné použít jen v období, ve kterém dochází ke změně metody. Provedené 

přezkoumání hospodaření nezjistilo žádné významné nedostatky a chyby, hospodaření bylo 

v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.  

Město Hranice musí taktéž kontrolovat dle zákona o finanční kontrole jim zřízené 

organizace a ostatní organizace, které získaly prostředky z veřejného rozpočtu. Kontrola se 

dělí na vnitřní a vnější kontrolu. Vnější kontrola je prováděna interním auditem a odbory, 

které jsou zřízeny městem Hranice. Systém vnitřní finanční kontroly je dále rozdělen na 

interní audit a na řídící kontrolu. Každá kontrola se dělí na předběžnou, průběžnou a 

následnou. Cílem veřejnosprávní kontroly je přezkoumání, jestliže poskytnuté peněžní 

prostředky nejsou v rozporu s právní legislativou a se záměrem města Hranice, a také musí 

být dodržovány stanovené podmínky týkající se použití poskytnutých prostředků. Ověřuje se i 

kontrola hospodárnosti a také použití poskytnutých financí, zda byly použity efektivně a pro 

stanovený účel. V organizacích byla provedena finanční kontrola a na základě zjištěných 

malých nedostatků byly vytvořeny návrhy na odstranění chyb.    
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