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Část první 

Obecná ustanovení 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem 

nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (dále jen "příspěvkové organizace"). 

Podle těchto zásad se postupuje, nestanoví-li rada kraje v konkrétním případě jinak.  

2. Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit 

příspěvkové organizace, a k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny. Kraj jako územní 

samosprávný celek může podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovat 

příspěvkové organizace jako právnické osoby.  

3. Vybrané právní předpisy upravující právní postavení a činnost příspěvkových 

organizací:  

a. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "zákon o krajích"),  

b. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech"),  

c. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský 

zákon"),  

d. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

e. zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku 

České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů,  

f. zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 

republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu 

a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých 

věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., 

a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

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

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o finanční kontrole"),  

h. vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. (dále 

jen "vyhláška č. 416/2004 Sb."),  

i. zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,  

j. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

k. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o daních z příjmů"),  



l. nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků 

vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 

odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech,  

m. vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných 

okresními úřady a obcemi, § 23 stanoví povinnost zřizovatele schválit statut 

zdravotnického zařízení vydaný ředitelem příspěvkové organizace,  

n. vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 

a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů,  

o. nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování 

údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.,  

p. zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 

školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

q. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákoník práce"),  

r. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen "zákon o sociálních službách"),  

s. nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,  

t. vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním 

fondem,  

u. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů,  

v. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů,  

w. vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

x. vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. Příspěvkové organizace se řídí rovněž příslušnými ustanoveními právních předpisů 

vztahujícími se k rozpočtu, postupům účtování a k nakládání s majetkem.  

Čl. 2 

Základní ustanovení 

1. Příspěvkové organizace zřizuje zastupitelstvo, které schvaluje a vydává jejich zřizovací 

listiny včetně jejich dodatků.  

2. Příspěvkové organizace se zapisují do obchodního rejstříku u příslušného rejstříkového 

soudu.  

3. Zastupitelstvo v souladu s právními předpisy rozhoduje o rozdělení, sloučení, splynutí 

nebo zrušení příspěvkových organizací. Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení 

příspěvkových organizací se oznamují Ústřednímu věstníku České republiky.  



4. Zřizovatelské funkce ve vztahu k příspěvkovým organizacím vykonává rada.  

5. Příspěvkové organizace v oblasti školství zapisuje do rejstříku škol a školských zařízení 

a provádí výmaz z rejstříku škol a školských zařízení krajský úřad nebo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy na základě žádosti zřizovatele.  

6. Příspěvkové organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb, zapisuje krajský 

úřad do registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách.  

Čl. 3 

Zřizovací listina, její změny a úplné znění 

1. Zřizovací listina příspěvkové organizace musí obsahovat náležitosti uvedené v § 27 

odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech.  

2. Zřizovací listiny schvaluje a vydává zastupitelstvo. Zřizovací listina se mění 

chronologicky vzestupně číslovanými dodatky, které schvaluje a vydává zastupitelstvo. 

Vyhotovení zřizovacích listin, jejich dodatků a jejich podepsání hejtmanem kraje 

zabezpečuje krajský úřad. Nejpozději do 21 dnů od nabytí účinnosti změn provedených 

dodatkem zřizovací listiny krajský úřad zpracuje úplné znění zřizovací listiny.  

3. Úplné znění zřizovací listiny má povahu administrativně technického úkonu. Není 

právně závazné, právně závazná je původní zřizovací listina a schválené dodatky k ní. 

Úplné znění zřizovací listiny se ukládá do sbírky listin, která je součástí obchodního 

rejstříku.  

Část druhá 

Postup orgánů kraje 

Čl. 4 

Zřízení příspěvkové organizace 

Při zřizování příspěvkové organizace je potřeba: 

a. projednat návrhy na zřízení organizace radou, podle potřeby si vyžádat stanovisko 

příslušné komise rady/výboru zastupitelstva,  

b. připravit příslušný materiál se všemi přílohami k rozhodnutí o zřízení příspěvkové 

organizace zastupitelstvu,  

c. rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace,  

d. zpracovat potřebný materiál včetně návrhu zřizovací listiny a její přílohy, vymezující 

majetek kraje, který bude příspěvkové organizaci předán k hospodaření (dále také 

"svěřený majetek") včetně vymezení práv hospodaření s tímto majetkem,  

e. vymezit výši příspěvku, se kterým bude příspěvková organizace hospodařit,  

f. stanovit popř. další úkoly nebo povinnosti, upravující vztahy mezi krajem jako 

zřizovatelem a příspěvkovou organizací, které nejsou běžně součástí zřizovací listiny,  

g. navrhnout limity počtu zaměstnanců, osobních, věcných a investičních nákladů,  

h. schválit a vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace,  



i. zabezpečit zápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku, oznámení o zřízení 

příspěvkové organizace Ústřednímu věstníku České republiky a registraci v systému 

RARIS,  

j. stanovit okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace 

(tato činnost však nesmí narušovat hlavní účel organizace) a zajistit její sledování 

odděleně.  

Čl. 5 

Sloučení, splynutí a rozdělení příspěvkových organizací 

1. Při slučování příspěvkových organizací rozhodne zastupitelstvo, která ze slučovaných 

organizací je organizací přejímající, s níž se slučuje jiná organizace (nebo jiné organizace) 

stejné právní formy. Ke sloučení dochází dnem určeným zastupitelstvem, které rovněž 

určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na přejímající organizaci 

(smluvní pohledávky, smluvní závazky, právo užívání k nemovitému a movitému majetku, 

pracovněprávní vztahy). Slučované organizace sloučením s přejímající organizací zanikají. 

Tato skutečnost se oznamuje Ústřednímu věstníku České republiky.  

2. Splynutím vzniká ze dvou nebo více příspěvkových organizací jedna nová příspěvková 

organizace, původní organizace splynutím zanikají. Zastupitelstvo v rozhodnutí o splynutí 

organizací také rozhodne, v jakém rozsahu majetek, práva a závazky splývajících 

organizací přecházejí na novou organizaci (smluvní pohledávky, smluvní závazky, právo 

užívání k nemovitému a movitému majetku, pracovněprávní vztahy). Postupuje se 

obdobně jako při zřízení nové příspěvkové organizace.  

3. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových 

organizací téhož zřizovatele.  

4. Při rozdělení příspěvkové organizace vznikají dvě nebo více samostatných 

příspěvkových organizací, a to rozhodnutím zastupitelstva. V rozhodnutí zastupitelstvo 

určí jednu přejímající organizaci, na kterou bude převeden původní účet, určí majetek 

a rozsah přecházejících práv a závazků na organizaci přejímající a na organizace nově 

vzniklé rozdělením původní organizace (smluvní pohledávky, smluvní závazky, právo 

užívání k nemovitému a movitému majetku, pracovněprávní vztahy). U nově vzniklých 

organizací se postupuje jako při zřízení nové příspěvkové organizace.  

5. Ředitelé přejímajících, zanikajících a nově vznikajících příspěvkových organizací jsou 

povinni zabezpečit všechny kroky nezbytné ke sloučení, splynutí nebo rozdělení 

příspěvkových organizací.  

Čl. 6 

Zrušení příspěvkové organizace 

1. Příspěvkové organizace zanikají mimo případy uvedené v článku 5 těchto zásad též 

zrušením. V tomto případě přechází uplynutím dne uvedeného v rozhodnutí zastupitelstva 

o zrušení organizace její majetek, práva a závazky na zřizovatele (smluvní pohledávky, 

smluvní závazky, právo užívání k nemovitému a movitému majetku, pracovněprávní 

vztahy, apod.).  

2. Rada při projednávání návrhu na zrušení příspěvkové organizace:  

a. souhlasí s návrhem na ukončení činnosti příspěvkové organizace a s návrhem na 

zrušení příspěvkové organizace k určitému dni,  



b. souhlasí s návrhem věcného a časového harmonogramu postupu zrušení 

příspěvkové organizace,  

c. uloží náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh na zrušení příspěvkové 

organizace zastupitelstvu,  

d. nařídí inventarizaci nemovitého i movitého majetku, pohledávek a závazků, 

který zrušovaná organizace užívala k plnění svých úkolů, a to ke dni navrhovaného 

zrušení;  

e. uloží řediteli zrušované příspěvkové organizace:  

1. zabezpečit provedení účetní závěrky ve spolupráci s  krajským úřadem,  

2. splnit příslušné daňové povinnosti ve spolupráci s krajským úřadem,  

3. ukončit pracovněprávní vztahy (potvrzení o zaměstnání, evidenční listy 

důchodového pojištění, atd.),  

4. převést zůstatky na účtech zřizovateli a zrušit účty u peněžních ústavů ve 

spolupráci s krajským úřadem,  

5. předat majetek zřizovateli, případně jinému subjektu podle rozhodnutí 

zřizovatele,  

6. zabezpečit další úkony související se zrušením příspěvkové organizace.  

3. Zastupitelstvo v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace:  

4. rozhodne o ukončení činnosti příspěvkové organizace k určitému dni,  

5. zrušuje podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona o krajích a podle § 27 odst. 3 zákona 

o rozpočtových pravidlech příspěvkovou organizaci; v rozhodnutí o zrušení se uvede 

název příspěvkové organizace, její sídlo a datum ukončení činnosti,  

6. rozhodne o naložení s nemovitým a movitým majetkem ve správě příspěvkové 

organizace,  

7. uloží radě zabezpečit veškeré úkoly spojené se zrušením příspěvkové organizace,  

8. uloží radě informovat zastupitelstvo o ukončení činnosti příspěvkové organizace 

a o stavu pohledávek a závazků, které spolu s majetkem přešly na kraj.  

9. Rada po zrušení příspěvkové organizace zastupitelstvem:  

10. odvolá ředitele příspěvkové organizace nejpozději ke dni zrušení organizace,  

11. přijme opatření k plnění usnesení zastupitelstva v souvislosti se zrušením příspěvkové 

organizace.  

Čl. 7 

Rada kraje 

Rada při vykonávání zřizovatelských funkcí ve vztahu k příspěvkovým organizacím, plní 

zejména tyto úkoly: 

a. jmenuje ředitele příspěvkové organizace na základě výsledků výběrového nebo 

konkurzního řízení; před vznikem pracovního poměru v souvislosti se jmenováním 

ředitele příspěvkové organizace může sjednat zkušební dobu v délce 3 měsíců,  

b. odvolává ředitele příspěvkové organizace,  



c. v případě odvolání ředitele příspěvkové organizace nebo v případě, že pracovní místo 

ředitele příspěvkové organizace není dočasně obsazeno, jmenuje ředitele na dobu určitou 

do doby jmenování ředitele na základě proběhlého výběrového nebo konkurzního řízení,  

d. stanoví plat a odměny řediteli příspěvkové organizace a zástupci ředitele příspěvkové 

organizace, pokud není pracovní místo ředitele příspěvkové organizace dočasně obsazeno, 

nebo pokud ředitel příspěvkové organizace práci přechodně nevykonává,  

e. projednává 1x ročně zprávu o činnosti příspěvkové organizace, plnění úkolů, pro které 

byla zřízena, případně přijímá opatření k nápravě,  

f. zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách školskou radu, stanoví 

počet jejích členů, vydává volební řád a jmenuje třetinu jejich členů,  

g. na základě žádosti ředitele střední nebo vyšší odborné školy projednává stipendijní řád,  

h. stanoví řediteli příspěvkové organizace podmínky studia při zaměstnání ke zvýšení 

kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, a to na základě žádosti 

předložené ředitelem a projednané s krajským úřadem,  

i. projednává 2x ročně souhrnnou zprávu o provedených periodických hodnoceních 

výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem,  

j. určí výši požadované náhrady škody, v případě, že ředitel příspěvkové organizace nebo 

jeho zástupce sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem způsobili škodu 

příspěvkové organizaci podle ustanovení § 250 a násl. zákoníku práce,  

k. plní další úkoly vyplývající ze zřizovatelské funkce stanovené právními předpisy 

a těmito zásadami,  

l. ukládá odvod za porušení rozpočtové kázně.  

Čl. 8 

Krajský úřad 

1. Ředitelka krajského úřadu plní ve vztahu k příspěvkovým organizacím úkoly uložené 

zastupitelstvem nebo radou, organizuje a kontroluje plnění úkolů uložených krajskému 

úřadu.  

2. Krajský úřad na úseku zřizovatelských funkcí kraje:  

a. připravuje pro orgány kraje návrhy na zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo 

zrušení příspěvkových organizací, návrhy zřizovacích listin a jejich změn, úplná znění 

zřizovacích listin,  

b. zabezpečuje administrativní činnosti související s výběrovým řízením nebo 

konkurzním řízením na funkci ředitele příspěvkové organizace,  

c. připravuje pro radu návrhy na jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových 

organizací a návrhy na stanovení jejich platů a odměn podle zvláštních předpisů, včetně 

písemného vyhotovení příslušných dekretů, případně jiných písemností,  

d. připravuje pro radu návrhy na odměny a úpravu platů pro ředitele 

příspěvkových organizací,  

e. průběžně kontroluje, zda je činnost příspěvkové organizace vykonávána 

v souladu s hlavním účelem a předmětem činnosti, pro který byla organizace zřízena, 

včetně činnosti doplňkové,  

f. předkládá radě návrhy opatření k odstranění nedostatků zjištěných v činnosti 

příspěvkových organizací,  



g. soustřeďuje zprávy o činnosti a o plnění úkolů, pro které byly příspěvkové 

organizace zřízeny, zpracovává souhrnnou zprávu o činnosti a hospodaření 

příspěvkových organizací v příslušném odvětví a předkládá ji radě k projednání včetně 

návrhu způsobu uzavření hospodaření za příslušný rok podle čl. 18 těchto zásad,  

h. informuje ředitele příspěvkových organizací o usneseních rady a zastupitelstva, 

kterými jsou jim uloženy úkoly nebo kterými jsou požádáni o součinnost a spolupráci,  

i. má právo od příspěvkových organizací získávat údaje potřebné pro 

zabezpečování úkolů vyplývajících ze zřizovatelských funkcí,  

j. projednává stížnosti na příspěvkové organizace a jejich ředitele, připravuje pro 

radu návrh opatření,  

k. vyžaduje od příspěvkových organizací v souladu s právními předpisy souhlas 

s využíváním údajů jimi vykazovanými do celostátních informačních registrů,  

l. zabezpečuje podání návrhu na prvozápis příspěvkových organizací do 

obchodního rejstříku, podání návrhu na výmaz zrušených příspěvkových organizací 

z obchodního rejstříku a oznámení vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení 

příspěvkových organizací Ústřednímu věstníku České republiky,  

m. poskytuje příspěvkovým organizacím ve stanoveném termínu veškeré informace 

a podklady potřebné k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku,  

n. zabezpečuje přidělení identifikačního čísla nově zřízeným příspěvkovým 

organizacím kraje,  

o. eviduje zřizovací listiny příspěvkových organizací, včetně jejich dodatků 

a úplných znění.  

3. Krajský úřad na úseku finančním:  

a. připravuje pro radu návrh na stanovení výše náhrady škody, za níž odpovídá 

nebo spoluodpovídá ředitel příspěvkové organizace zaviněným porušením povinností 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,  

b. zpracovává návrhy finančních plánů za příspěvkové organizace zřizované 

krajem,  

c. sděluje ředitelům příspěvkových organizací závazné ukazatele schválené 

zastupitelstvem nebo radou,  

d. navrhuje rozpočtová opatření, kterými se stanovuje nebo upravuje výše 

příspěvku na provoz, účelová investiční dotace do investičního fondu nebo odvod do 

rozpočtu zřizovatele,  

e. připravuje pro radu návrhy na partnerství kraje v projektech financovaných 

z fondů Evropské unie, které předkládají příspěvkové organizace,  

f. zabezpečuje zapracování návrhů souhrnných finančních plánů příspěvkových 

organizací do návrhu rozpočtu kraje a předložení k projednání orgánům kraje,  

g. navrhuje stanovení prostředků na platy pro příspěvkové organizace,  

h. navrhuje radě způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy 

a odměny za pracovní pohotovost,  

i. zabezpečuje sumarizaci účetních výkazů příspěvkových organizací pro sestavení 

závěrečného účtu kraje a závěrečného účtu státního rozpočtu a vypořádání se státním 

rozpočtem,  



j. sumarizuje hlášení příspěvkových organizací o příjmech z prodeje svěřeného 

movitého dlouhodobého majetku a zahrnuje je do základu daně z příjmů právnických 

osob za         kraj,  

k. zabezpečuje aktualizaci registru RARIS (naplňování a správa územní databáze),  

l. eviduje ručitelské závazky poskytnuté příspěvkovým organizacím,  

m. zapracovává informace od příspěvkových organizací o změnách ve využívání 

svěřených nemovitostí do daňových přiznání k dani z nemovitostí, které podává za 

Moravskoslezský kraj jednotlivým správcům daně a provádí platby daní z nemovitostí,  

4. Krajský úřad na úseku školství:  

a. připravuje pro radu návrhy na zřízení školské rady při základních, středních 

a vyšších odborných školách, stanovení počtu jejich členů, vydání volebního řádu 

a návrhy na jmenování členů školské rady příspěvkové organizace,  

b. připravuje pro orgány kraje návrhy zápisu změn v údajích vedených v rejstříku 

škol a školských zařízení,  

c. stanoví školám a školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských 

zařízení závazné ukazatele ve struktuře, určené Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy v rozsahu finančních prostředků, poskytovaných jim ze státního 

rozpočtu,  

d. předkládá radě výsledky inspekcí a kontrol v příspěvkových organizacích, 

včetně návrhů opatření k odstranění nedostatků.  

5. Krajský úřad na úseku investic a majetku:  

a. sumarizuje a zpracovává požadavky příspěvkových organizací na reprodukci 

majetku kraje,  

b. připravuje pro orgány kraje návrhy na financování akcí reprodukce majetku,  

c. na základě žádostí příspěvkových organizací připravuje pro radu návrhy na 

souhlas zřizovatele s realizací akcí reprodukce majetku přesahujících limit finančních 

nákladů stanovený zřizovací listinou v případech, kdy tyto akce jsou financovány 

z vlastních a dalších zdrojů příspěvkových organizací,  

d. zajišťuje přípravu a realizaci vybraných investičních akcí,  

e. na základě rozhodnutí orgánů kraje schvaluje investiční záměry akcí reprodukce 

majetku financovaných z rozpočtu kraje a dodatky k těmto investičním záměrům,  

f. oznamuje příspěvkovým organizacím rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí 

prostředků na reprodukci majetku a podmínky jejich použití,  

g. kontroluje závěrečné vyhodnocení (vyúčtování) akcí financovaných z rozpočtu 

kraje,.  

h. zajišťuje veškeré činnosti související s předáváním majetku příspěvkovým 

organizacím k hospodaření nebo odnímáním svěřeného majetku a činnosti související 

s vymezováním práv a povinností k němu; vykonává rovněž metodickou činnost ve 

vztahu k příspěvkovým organizacím v oblasti majetkové,  

i. eviduje nemovitý majetek předaný příspěvkovým organizacím k  hospodaření,  

j. vyjadřuje se k návrhům ředitelů příspěvkových organizací souvisejícím 

s nakládáním s majetkem předaným příspěvkovým organizacím k  hospodaření, včetně 

pojištění majetku,  



k. soustřeďuje informace k nemovitému majetku předanému jednotlivým 

příspěvkovým organizacím k  hospodaření ke dni 31. 12. za příslušný rok a porovnává 

je s operativní evidencí, kterou kraj vede,  

l. zpracovává a předkládá orgánům kraje k rozhodnutí návrhy na nakládání 

s nemovitým majetkem kraje svěřeným příspěvkové organizaci, pokud tyto úkony 

nejsou zřizovací listinou svěřeny do kompetence příspěvkové organizace; v návrzích 

vychází z podnětů a podkladů příspěvkových organizací a vlastních zjištění.  

Postupy a procesy při podávání požadavků, posuzování, navrhování a schvalování akcí 

reprodukce majetku kraje a postupy při přípravě a realizaci akcí reprodukce majetku 

financovaných z rozpočtu kraje jsou podrobně upraveny v Zásadách přípravy a realizace akcí 

reprodukce majetku financovaných z rozpočtu            kraje, které byly schváleny usnesením 

rady kraje č. 155/5525 ze dne 5. 12. 2007. 

6. Krajský úřad na úseku sociálních věcí projednává s příspěvkovými organizacemi změny 

ve skutečnostech, které jsou obsaženy v rozhodnutí o jejich registraci, jedná-li se o údaje 

uvedené v § 81 odstavci 2 písm. c), d) a e) zákona o sociálních službách, a to vždy před 

podáním žádosti příslušné příspěvkové organizace o změnu registrace.  

7. Krajský úřad na úseku kontroly:  

a. provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací,  

b. stanovuje porušení rozpočtové kázně.  

Čl. 9 

Zápisy příspěvkových organizací do obchodního rejstříku 

1. Ke vzniku příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí 

o zřízení příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace se zapisují do obchodního 

rejstříku, jejich zápis do obchodního rejstříku je jen deklaratorní povahy.  

2. K podání návrhu na prvozápis příspěvkové organizace do obchodního rejstříku 

a k podání návrhu na výmaz zrušené příspěvkové organizace z obchodního rejstříku je 

věcně legitimován zřizovatel. Krajský úřad zpracovává návrhy na zápis příspěvkových 

organizací zřízených krajem, nebo organizací, které byly na kraj převedeny zvláštním 

zákonem, do obchodního rejstříku a v případě jejich zrušení návrh na výmaz zrušené 

příspěvkové organizace z obchodního rejstříku.  

3. K podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku týkajících se příspěvkových 

organizací jsou věcně legitimovány tyto organizace.  

4. Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku jsou dány obecně závaznými právními 

předpisy. Návrhy na zápis změn i návrhy na prvozápis či výmaz příspěvkové organizace se 

podávají na formulářích podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 250/2005 Sb., 

o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.  

5. Krajský úřad do deseti pracovních dnů od přijetí usnesení zašle příspěvkové organizaci 

doklady nutné k doložení změny skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku, tj. výpis 

z usnesení orgánu kraje, příp. též dodatek ke zřizovací listině. Krajský úřad zašle 

příspěvkové organizaci také úplné znění zřizovací listiny, a to neprodleně po jeho 

vyhotovení, nejpozději však do 21 dnů od nabytí účinnosti změn zřizovací listiny.  



6. Ředitel příspěvkové organizace je povinen neprodleně podat soudu návrh na zápis změn 

do obchodního rejstříku. Kopii návrhu zašle ředitel příspěvkové organizace krajskému 

úřadu.  

7. Poté, co usnesení krajského soudu ve věci zápisu změn do obchodního rejstříku nabude 

právní moci, zašle ředitel příspěvkové organizace kopii tohoto usnesení opatřeného 

doložkou právní moci krajskému úřadu.  

Část třetí 

Hospodaření příspěvkových organizací 

Čl. 10 

Finanční vztahy 

Finanční řízení příspěvkových organizací - soustava ukazatelů 

1. Kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací uplatňuje při jejich finančním řízení 

diferencovaně soustavu závazných ukazatelů, kterými jsou zejména:  

1. příspěvek na provoz,  

2. účelová investiční dotace do investičního fondu,  

3. odvod do rozpočtu kraje,  

4. výsledek hospodaření,  

5. objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost (stanovený nebo 

přípustný objem),  

6. výše odpisů podle odpisového plánu.  

2. Rada může při výkonu zřizovatelské funkce uplatnit vůči příspěvkové organizaci další 

finanční nebo věcné ukazatele k prosazení zájmů kraje, které souvisí s hlavní činností 

příspěvkové organizace, pro kterou byla zřízena.  

3. Základem hmotné stimulace příspěvkové organizace je zlepšený výsledek hospodaření. 

Lepší výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné 

výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší, než její 

provozní náklady.  

Příprava souhrnného finančního plánu příspěvkových organizací a stanovení souhrnného 

finančního vztahu 

4. Příspěvkové organizace sestavují pro rozpočtový rok souhrnný finanční plán, jehož 

obsahem je:  

1. plán nákladů a výnosů,  

2. plán tvorby a použití peněžních fondů,  

3. plán pořízení a financování pořízení dlouhodobého majetku,  

4. plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost a ostatní 

osobní náklady, tento plán nepředkládají příspěvkové organizace, které jsou zařazeny 

do rejstříku škol a školských zařízení,  

5. položkové členění nákladů ve školství,  

6. propočet plánovaných odpisů podle schváleného odpisového plánu.  



5. Příspěvkové organizace vypracovávají návrh souhrnného finančního plánu na 

předepsaných formulářích v souladu s podmínkami a v termínech, které pro příslušné 

rozpočtové období stanoví rada. Za zpracování návrhu souhrnného finančního plánu 

odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Při sestavování souhrnného finančního plánu 

vycházejí příspěvkové organizace z finančních analýz předcházejících období 

a předpokladů pro rozpočtovaný rok a zároveň využívají výsledků vlastní kontrolní 

činnosti.  

6. Návrh souhrnného finančního plánu předkládá příspěvková organizace krajskému 

úřadu, který po vyhodnocení potřeb odvětví návrh příspěvkové organizace případně upraví 

a doplní o:  

1. návrh výkonů nebo kriterií, na která bude vázána výše příspěvku nebo dotace,  

2. návrh závazných, specifických a věcných ukazatelů příspěvkové organizace,  

3. návrh na případný předpis odvodů příspěvkové organizace do rozpočtu kraje.  

7. Krajský úřad zapracuje předložené návrhy do návrhu rozpočtu kraje na příslušný 

rozpočtový rok a předloží je včetně svého stanoviska k projednání radě.  

8. Zastupitelstvo současně se schválením návrhu rozpočtu kraje schvaluje diferencovaně 

formou závazných ukazatelů souhrnného finančního vztahu  rozpočtu kraje k jednotlivým 

příspěvkovým organizacím:  

1. příspěvek na provoz,  

2. účelovou investiční dotaci do investičního fondu,  

3. odvod do rozpočtu kraje,  

4. výsledek hospodaření.  

Tyto závazné ukazatele se stávají součástí rozpisu rozpočtu kraje. 

9. Rada po schválení rozpočtu stanoví příspěvkové organizaci další závazné ukazatele. 

Ředitel příspěvkové organizace zapracuje všechny ukazatele do souhrnného finančního 

plánu, který pak předloží krajskému úřadu.  

Hospodaření příspěvkových organizací v době rozpočtového provizoria 

10. Nebude-li rozpočet kraje a z něho vyplývající souhrnné finanční vztahy 

k příspěvkovým organizacím schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se finanční 

vztahy k příspěvkovým organizacím v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 

provizoria, která stanoví zastupitelstvo.  

Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

11. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky:  

1. získanými z vlastní činnosti (včetně dotací, grantů a příspěvků od jiných 

subjektů na konkrétní účel, případně též získanými od zdravotních pojišťoven podle 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), z pronájmu majetku 

a prodeje svěřeného movitého dlouhodobého majetku, přičemž příjmy z pronájmu 

majetku zřizovatele jsou předmětem daně z příjmů právnických osob příspěvkové 

organizace; příjmy z prodeje svěřeného movitého dlouhodobého majetku prodaného 

v souladu se zřizovací listinou, jsou tržbou z prodeje přenechanou krajem příspěvkové 



organizaci, přičemž daňově tyto příjmy z prodeje svěřeného movitého dlouhodobého 

majetku vypořádává kraj. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky 

z pronájmu a prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace.  

2. získanými z rozpočtu kraje (zejména příspěvek na provoz, účelová dotace do 

investičního fondu),  

3. získanými ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje,  

4. získanými ze státních fondů,  

5. získanými z vlastních fondů,  

6. z darů od fyzických a právnických osob,  

7. získanými ze zahraničí, zejména z evropských finančních zdrojů, z Národního 

fondu nebo programů,  

8. získanými zapojením peněžních fondů, zásob, finančních prostředků na účtech 

a získanými splacením pohledávek; toto zapojení se týká peněžních fondů, zásob, 

finančních prostředků a pohledávek převedených z majetku státu do majetku kraje na 

základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků 

České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy 

a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 

některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona 

č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

předpisů,  

9. získanými z pojistných náhrad nemovitého majetku nižších než nebo rovných 

částce 500.000,- Kč za jednotlivou pojistnou událost a z pojistných náhrad movitého 

majetku a odpovědnosti za škodu.  

12. Příspěvkové organizace, které jsou poskytovateli sociálních služeb, dále hospodaří 

s peněžními prostředky:  

1. získanými ze státního rozpočtu,  

2. získanými od osob v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou v souladu s § 71 

zákona o sociálních službách poskytovány sociální služby za plnou nebo částečnou 

úhradu.  

13. Prostředky získané povolenou doplňkovou činností může příspěvková organizace 

použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud rada nerozhodne jinak.  

14. Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace je určen k úhradě nákladů 

souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve správě příspěvkové organizace. 

Výjimku tvoří účelové prostředky poskytované ze státního rozpočtu prostřednictvím 

rozpočtu zřizovatele příspěvkové organizaci na činnosti zajišťované v doplňkové činnosti 

(např. účelové dotace pro školní hospodářství). Příspěvková organizace je povinna dbát, 

aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a dodržela stanovený finanční vztah. 

Jestliže skutečná výše nákladů a výnosů v průběhu rozpočtového roku neodpovídá jejich 

rozpočtované výši a je předpoklad, že může být zhoršen rozpočtovaný výsledek 

hospodaření, je příspěvková organizace povinna učinit taková opatření, která zajistí jeho 

vyrovnání.  

15. Zřizovatel může poskytnout příspěvkové organizaci účelovou investiční dotaci na 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo technické zhodnocení 

majetku, který jí byl předán k hospodaření, a to v případě, že finanční prostředky 

v investičním fondu příspěvkové organizace nestačí na krytí těchto potřeb. Před zahájením 



financování akce stanoví krajský úřad platební kalendář pro čerpání této dotace. 

Příspěvková organizace může jako účastník programu rovněž získat dotaci ze státního 

rozpočtu nebo státních fondů na vybrané investiční akce.  

16. Požadavky na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje určených na 

pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování svěřeného majetku uplatní 

příspěvkové organizace u krajského úřadu do 31. 3. roku předcházejícího roku, ve kterém 

by měla být akce realizována. Povinnou součástí (přílohou) každého požadavku je uvedení 

finančně krytého zůstatku investičního fondu žadatele ke dni podání žádosti a plán tvorby 

a použití fondu v následujícím období.  

17. Organizace je oprávněna provádět na nemovitém majetku opravy, stavební úpravy, 

přístavby a nástavby ve výši nad limit finančních nákladů stanovený zřizovací listinou jen 

s předchozím souhlasem zřizovatele.  

18. Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje je poskytován příspěvkovým organizacím 

zpravidla rovnoměrně v průběhu roku do výše schváleného ročního objemu a v souladu se 

sjednaným měsíčním platebním kalendářem. Měsíční platební kalendář stanoví krajský 

úřad za všechny příspěvkové organizace bezprostředně po provedení rozpisu rozpočtu.  

19. Finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci z rozpočtu kraje, státního 

rozpočtu a státních fondů s předem stanoveným účelem jejich použití podléhají ročnímu 

vyúčtování, které předkládá ředitel příspěvkové organizace krajskému úřadu. V případě 

získání finančních prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských finančních 

zdrojů jiným způsobem než přes rozpočet zřizovatele, je příspěvková organizace povinna 

o tom informovat krajský úřad nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich obdržení. 

V případě účasti na projektech spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie 

a z prostředků finančních mechanismů je příspěvková organizace povinna informovat 

krajský úřad ještě před podáním žádosti do projektu. U finančních prostředků určených na 

financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) je příspěvková organizace 

povinna zaslat fotokopie dokladů ihned po jejich obdržení:  

o rozhodnutí o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu nebo státních fondů,  

o podmínky přidělení (čerpání) prostředků ze státního rozpočtu nebo státních 

fondů,  

o pokyn k nastavení limitů,  

o ověřené kopie všech výpisů z předmětného bankovního účtu dokladující čerpání 

finančních prostředků (včetně výpisů s nulovými obraty a bilančních výpisů),  

o další doklady nutné pro zaúčtování akcí.  

V případě účelové investiční dotace ze státního rozpočtu současně oznámí krajskému úřadu 

výši ročního odpisu pořízeného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku či jeho 

technického zhodnocení v souladu se schváleným individuálním odpisovým plánem (viz 

odstavec 27 tohoto článku). Nevyčerpané finanční prostředky účelově poskytnuté z rozpočtu 

kraje formou příspěvku na provoz nebo účelovou investiční dotaci do investičního fondu, které 

nepodléhají zúčtování se státním rozpočtem, nejsou předmětem vrácení na účet kraje, pokud 

jejich výše nepřesahuje 10,- Kč. Přesáhne-li jejich výše 10,- Kč, musí být vráceny na účet 

kraje, a to v termínu stanoveném v oznámení krajského úřadu. 

20. Příspěvková organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:  

1. použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu 

se stanoveným účelem,  



2. převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než stanoví 

zákon o rozpočtových pravidlech, nebo než rozhodl zřizovatel,  

3. použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel, než stanoví zákon 

o rozpočtových pravidlech, nebo jiný právní předpis,  

4. použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky 

jejího peněžního fondu podle zákona o rozpočtových pravidlech, nebo  

5. překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto 

překročení do 31. 12. nekryla ze svého fondu odměn.  

6. Za porušení rozpočtové kázně uloží rada příspěvkové organizaci odvod do 

svého rozpočtu ve výši neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku 

ode dne, kdy bylo porušení rozpočtové kázně zjištěno, nejdéle však do 3 let ode dne, 

kdy k porušení rozpočtové kázně došlo.  

7. Za okamžik porušení rozpočtové kázně v případě neoprávněného použití 

prostředků se považuje den, kdy došlo k odepsání finančních prostředků z účtu nebo 

výdeji hotovosti. Přitom není rozhodné, zda skutečnost, že došlo k porušení rozpočtové 

kázně zjistil příjemce, nebo následně kontrolní orgán.  

8. h)U neoprávněného zadržení peněžních prostředků kraje se za okamžik porušení 

rozpočtové kázně považuje den, kdy nedošlo k vrácení prostředků ve smlouvou, nebo 

jinak stanovené lhůtě a za stanovených podmínek, jestliže tyto nastaly.  

21. K žádosti o přidělení finančních prostředků, k souhlasu s realizací akce reprodukce 

majetku nad limit stanovený zřizovací listinou, k souhlasu s nákupem na splátky, 

s uzavřením smlouvy o nájmu s právem koupě, popř. k souhlasu se svěřením nebo nabytím 

jakéhokoliv majetku bude vždy připojena ekonomická rozvaha dopadu na hospodaření 

příspěvkové organizace.  

22. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru, může 

pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě jen po 

předchozím písemném souhlasu zřizovatele.  

23. Pokud kraj převzal ručitelský závazek za úvěr nebo půjčku uzavřenou příspěvkovou 

organizací, je příspěvková organizace povinna předložit krajskému úřadu 2x ročně (do 

30. 6. a do 31. 12.) komplexní zprávu o plnění povinností vyplývajících ze smlouvy 

o půjčce nebo úvěru. V případě, že v průběhu roku dojde ke změně výše ručitelského 

závazku, je to příspěvková organizace povinna neprodleně oznámit zřizovateli.  

Odpisování majetku 

24. Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí lineární 

metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odpisování, a to 

počínaje následujícím měsícem po uvedení tohoto majetku do používání. Majetek se 

odpisuje jen do výše pořizovací ceny.  

25. Majetek se odpisuje podle jeho zatřídění do odpisových skupin 1 až 6. Zatřídění 

majetku se provádí podle jeho zařazení do odpisových skupin stanovených v příloze č. 1 

zákona o daních z příjmů. V případě výskytu hmotného majetku, který nelze zařadit do 

odpisových skupin podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, platí zásada, že je zařazen 

v odpisové skupině 2. Nehmotný majetek organizace zařadí do odpisové skupiny 1.  

26. K provedení správného zatřídění majetku organizace použije "Standardní klasifikace 

produkce" a Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedené Českým statistickým úřadem, 



které stanovuje konkrétní obsahové vymezení náplně jednotlivých položek odpisových 

skupin zákona o daních z příjmů.  

27. Příspěvková organizace odpisuje majetek podle odpisového plánu stanoveného těmito 

zásadami nebo dle individuálního odpisového plánu schváleného radou. V odpisovém 

plánu je určující dodržení schválené doby odpisování.  

28. Dojde-li na nemovitém majetku k takovému zásahu do majetku (rekonstrukce, 

modernizace), že se zhodnocením prodlouží doba použitelnosti, prodlouží příspěvková 

organizace dobu odepisování nemovitého majetku po projednání s  krajským úřadem.  

Odpisový plán 

29. Příspěvkové organizace zapsané v rejstříku škol a školských zařízení použijí při 

odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku tento odpisový plán:  

odpisová skupina doba odpisování v létech 

1 8 

2 12 

3 20 

4 50 

5 100 

6 100 

V odpisové skupině č. 1 je u základního stáda - plemenných a chovných zvířat doba odpisování 

4 roky a roční odpisová sazba 25 % a v odpisové skupině č. 2 je u koní doba odpisování 8 let 

a roční odpisová sazba 12,5 %. 

Stanovení životnosti některých okruhů technického zhodnocení: 

Druh technického zhodnocení 
Doba 

životnosti 

termoregulační ventily, mříže na okna, žaluzie, lepené podlahové plochy 10 

nové rozvody vedení (plyn, voda, elektro, kanalizace, vzduchotechnika, ?) 

včetně včetně koncových zařízení 
30 

výměna zařízení kotelny 30 

zásahy do konstrukce budovy (zvýšení stropu, změna příček) 50 

zateplení fasády, střechy 50 

změna spádových poměrů střechy 50 

výměna oken se změnou velikosti, se změnou koeficientu propustnosti 50 

sanace zdiva proti zemní vlhkosti 50 

půdní vestavba 50 

V případě provedeného technického zhodnocení u příspěvkových organizací zapsaných 

v rejstříku škol a školských zařízení je nutno podle povahy technického zhodnocení navýšit 

vstupní cenu nemovitého majetku a prodloužit dobu odepisování tehdy, dojde-li k takovému 

zásahu, že se zhodnocením prodlouží i doba použitelnosti. Pravidla určující prodloužení doby 

odepisování: 



1. nemovitost je odepisována méně než 80 let včetně, o provedené technické zhodnocení 

se navýší vstupní cena a neprodlouží se doba odepisování, odpisy se pouze přepočtou ze 

zvýšené vstupní ceny. Pokud dojde k zásadní rekonstrukci, modernizaci celého objektu, 

bude doba odepisování řešena individuálně v souladu s čl. 10 odst. 27 těchto zásad,  

2. nemovitost je odepisována více než 80 let, o provedené technické zhodnocení se navýší 

vstupní cena a doba odepisování se prodlouží o rozdíl mezi dobou životnosti technického 

zhodnocení uvedenou v tabulce "Druh technického zhodnocení" a zbývající původní 

dobou odepisování,  

3. nemovitost je zcela odepsaná, o provedené technické zhodnocení se navýší vstupní cena 

nemovitosti a doba odepisování se prodlouží o takovou dobu, o jakou se prodlouží 

životnost budovy, tzn. odpisy se nově vypočtou z ceny technického zhodnocení 

a stanovené doby odepisování technického zhodnocení podle tabulky "Druh technického 

zhodnocení",  

4. nemovitost je jiného vlastníka, organizace je v nájmu, technické zhodnocení lze 

provádět jen se souhlasem vlastníka, technické zhodnocení bude vedeno samostatně na 

účtu 021 (není-li smlouvou o nájmu stanoveno jinak), doba odepisování se stanoví tak, aby 

odpovídala době odepisování technického zhodnocení podle tabulky "Druh technického 

zhodnocení",  

30. Příspěvkové organizace v kultuře, sociální a zdravotní oblasti použijí při odpisování 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku tento odpisový plán:  

odpisová skupina doba odpisování v létech 

1 6 

2 8 

3 15 

4 40 

5 80 

6 80 

V odpisové skupině č. 6 je u nemovitých kulturních památek doba odpisování 500 let. 

Tabulka pro stanovení životnosti některých okruhů technického zhodnocení stanovená 

v odstavci 29 tohoto článku zásad pro příspěvkové organizace zapsané v rejstříku škol 

a školských zařízení se použije rovněž pro stanovení doby životnosti u příspěvkových 

organizací v kultuře a u příspěvkových organizací v oblasti sociální a zdravotní. 

V případě provedeného technického zhodnocení u příspěvkových organizací v kultuře, sociální 

a zdravotní oblasti je nutno podle povahy technického zhodnocení navýšit vstupní cenu 

nemovitého majetku a prodloužit dobu odpisování dle následujících pravidel: 

1. je-li lhůta pro odpisování technického zhodnocení uvedená v tabulce "Stanovení 

životnosti některých okruhů technického zhodnocení" v odstavci 29 tohoto článku delší 

než zbývající doba odpisování nemovitosti, navýší se vstupní cena o provedené technické 

zhodnocení a doba odpisování se prodlouží o rozdíl mezi dobou životnosti technického 

zhodnocení a zbývající původní dobou odpisování,  

2. je-li lhůta pro odpisování technického zhodnocení uvedená v tabulce "Stanovení 

životnosti některých okruhů technického zhodnocení" v odstavci 29 tohoto článku kratší 

než zbývající doba odpisování nemovitosti, navýší se vstupní cena o provedené technické 



zhodnocení a neprodlouží se doba odpisování, odpisy se pouze přepočtou ze zvýšené 

vstupní ceny. Pokud dojde k zásadní rekonstrukci, modernizaci celého objektu, bude doba 

odpisování řešena individuálně v souladu s odst. 27 tohoto článku,  

3. je-li nemovitost zcela odepsána, navýší se vstupní cena nemovitosti o provedené 

technické zhodnocení a doba odpisování se prodlouží o takovou dobu, o jakou 

se prodlouží životnost budovy, tzn. odpisy se nově vypočtou z ceny technického 

zhodnocení a stanovené doby odpisování technického zhodnocení podle tabulky 

"Stanovení životnosti některých okruhů technického zhodnocení" v odst. 29 tohoto článku,  

4. je-li nemovitost jiného vlastníka a příspěvková organizace je v nájmu, lze technické 

zhodnocení provádět jen se souhlasem vlastníka; technické zhodnocení bude vedeno 

samostatně, doba odpisování se stanoví tak, aby odpovídala době odpisování technického 

zhodnocení podle tabulky "Stanovení životnosti některých okruhů technického 

zhodnocení" v odstavci 29 tohoto článku.  

31. Příspěvkové organizace v dopravě použijí při odpisování dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku tento odpisový plán:  

odpisová skupina doba odpisování v létech 

1 4 

2 8 

3 15 

4 30 

5 45 

6 45 

V odpisové skupině č. 5 je u silnic a silničního majetku doba odpisování 100 let a roční 

odpisová sazba 1 % . 

Usměrňování výše prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost 

32. Objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro rozpočtový rok 

stanovuje pro příspěvkovou organizaci (mimo organizací zařazených do rejstříku škol 

a školských zařízení) rada v rámci příspěvku na provoz nebo z úhrad podle zvláštních 

zákonů, a to stanovením závazného ukazatele:  

1. objemu prostředků na platy v absolutní výši (stanovený objem) nebo  

2. podílu mimotarifních složek platu k platovým tarifům pro zjištění přípustného 

objemu prostředků na platy (přípustný objem).  

33. Výši prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v absolutní výši 

u příspěvkových organizací zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení stanovuje 

v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu krajský úřad.  

34. Vyhodnocení plnění závazného ukazatele usměrňování prostředků na platy a odměny za 

pracovní pohotovost bude součástí zprávy o činnosti příspěvkové organizace.  

35. Překročení stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy je porušením 

rozpočtové kázně podle § 28 zákona o rozpočtových pravidlech, pokud toto překročení 

nebylo do 31. 12. příslušného rozpočtového roku kryto z prostředků fondu odměn 

v souladu s § 32 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech.  

 



Peněžní fondy příspěvkových organizací 

36. Příspěvková organizace vytváří svoje peněžní fondy:  

1. rezervní fond,  

2. investiční fond,  

3. fond odměn,  

4. fond kulturních a sociálních potřeb.  

37. Výši přídělu do fondu odměn a rezervního fondu schvaluje rada. Vychází přitom z výše 

schváleného zlepšeného výsledku hospodaření. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 

předkládá příspěvková organizace ve zprávě o činnosti.  

38. Zdrojem rezervního fondu mohou být také peněžní dary a prostředky převedené podle 

§ 28 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech. Souhlas s tím, aby příspěvková organizace 

mohla část svého rezervního fondu, s výjimkou prostředků převedených podle § 28 odst. 3 

zákona o rozpočtových pravidlech, použít k posílení svého investičního fondu, vydává 

rada.  

39. Zdrojem investičního fondu příspěvkových organizací jsou zpravidla:  

1. výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku,  

2. investiční dotace z rozpočtu zřizovatele,  

3. investiční příspěvky ze státních fondů,  

4. odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle 

zřizovatelem schváleného odpisového plánu,  

5. dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené k investičním účelům,  

6. výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace,  

7. převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem.  

40. Souhlas s přijetím investičního úvěru nebo půjčky ke krytí investičních potřeb 

příspěvkové organizace vydává rada.  

41. Příspěvková organizace může uzavírat smlouvy o bezúročné půjčce z fondu kulturních 

a sociálních potřeb se subjekty uvedenými ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních 

a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.  

42. Příspěvková organizace vede evidenci fondů na bankovních účtech analyticky 

odděleně. Může zapojit peněžní fondy do výnosů jen v případě peněžního krytí, 

s výjimkou použití rezervního fondu dětských domovů na krytí dopadu odpisu 

nedobytných pohledávek z příspěvků na úhradu péče, které byly důvodem nekrytí 

rezervního fondu finančními prostředky.  

Předkládání údajů 

43. Příspěvkové organizace předkládají krajskému úřadu účetní výkazy a účetní obratová 

data za vlastní hospodaření.  

44. Příspěvkové organizace předkládají čtvrtletně účetní výkazy za vlastní hospodaření, 

a to:  

1. rozvahu (bilanci),  

2. výkaz zisku a ztráty,  

3. přílohu.  



45. Účetní výkazy předkládají příspěvkové organizace elektronickou poštou na adresu 

Výkazy jsou předkládány jako data ve struktuře vět, která je dána v příloze č. 4 vyhlášky 

č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů.  

46. Účetní obratová data zasílají příspěvkové organizace elektronickou poštou na adresu. 

takto:  

1. měsíčně zasílají účetní obratová data příspěvkové organizace v oblasti sociální 

a zdravotní,  

2. čtvrtletně zasílají účetní obratová data příspěvkové organizace v oblasti školství, 

kulturní a dopravy.  

47. Po odsouhlasení správnosti účetních výkazů zasílá příspěvková organizace písemný 

opis účetních výkazů podepsaný ředitelem jednou ročně za období leden až prosinec.  

48. Termíny předkládání údajů:  

1. s měsíční periodicitou účetní obratová data do 13. kalendářního dne 

následujícího měsíce po vykazovaném období,  

2. se čtvrtletní periodicitou účetní výkazy do 13. kalendářního dne následujícího 

měsíce po vykazovaném období,  

3. za období leden až prosinec  

1. účetní obratová data do 28. ledna následujícího kalendářního roku po 

vykazovaném období,  

2. účetní výkazy do 28. ledna následujícího roku po vykazovaném období,  

4. za období leden se data předkládají spolu s daty za únor.  

49. Příspěvkové organizace v oblasti školství, kulturní a sociální používají závaznou 

účtovou osnovu vydanou krajským úřadem.  

50. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotní a dopravy používají individuální účtovou 

osnovu. V termínu do 10. března kalendářního roku předloží elektronickým způsobem 

krajskému úřadu účtovou osnovu organizace na příslušný účetní rok. Při každé změně 

bude vždy předložena aktualizace účtové osnovy.  

 

Čl. 11 

Majetkové vztahy 

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví kraje, který je jí předán 

k hospodaření (svěřený majetek), a s majetkem, který získala vlastní činností. 

Se svěřeným majetkem je příspěvková organizace oprávněna nakládat pouze v rozsahu 

a za podmínek stanovených zřizovatelem ve zřizovací listině. Hodnotu svěřeného majetku 

vymezí krajský úřad v předávacím protokolu na základě ocenění vedeném v účetnictví 

zřizovatele. 

Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li zákon jinak. 

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný 

k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to  

a. bezúplatným převodem od svého zřizovatele,  

b. darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,  



c. děděním (bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je příspěvková 

organizace povinna dědictví odmítnout), nebo  

d. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.  

Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví 

bezúplatným převodem od zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně 

bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková 

organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné 

osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. 

2. V souladu se zřizovací listinou je příspěvková organizace oprávněna pronajmout 

a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek nebo najmout si nemovitý majetek 

na dobu delší než 1 rok jen s předchozím souhlasem rady. Příspěvková organizace není 

oprávněna uzavírat nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce na dobu nejdéle 1 roku 

s automatickým prodloužením doby nájmu, příp. výpůjčky. Výpověď z nájmu sjednaného 

na dobu neurčitou nebo na dobu delší než 1 rok je příspěvková organizace oprávněna dát 

jen s předchozím souhlasem rady.  

3. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený nemovitý majetek jiné příspěvkové 

organizaci zřízené krajem nebo zřizovateli vypůjčit na základě smlouvy o výpůjčce, nikoli 

pronajmout. Jiná příspěvková organizace zřízená krajem nebo zřizovatel uhradí pouze 

poměrnou část nákladů a služeb spojených s užíváním vypůjčeného nemovitého majetku, 

např. teplo, světlo, vodné atd.  

4. Příspěvková organizace je oprávněna provádět na nemovitém majetku opravy 

a stavební úpravy ve výši nad limit stanovený zřizovací listinou organizace jen 

s předchozím souhlasem zřizovatele. Sdělením závazného ukazatele, tj. účelová investiční 

dotace do investičního fondu nebo příspěvek na provoz účelově určený na reprodukci 

majetku, je vyjádřen souhlas zřizovatele s případnou opravou či stavební úpravou 

nemovitého majetku. Toto omezení se vztahuje k realizaci jedné  konkrétní akce 

reprodukce majetku. Náklady vynaložené na různé akce reprodukce týkající se stejného 

nemovitého majetku se v průběhu rozpočtového roku ve vztahu k výše uvedenému 

finančnímu limitu nesčítají.  

5. Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše určené 

zřizovací listinou. V ostatních případech, kdy pohledávka příspěvkové organizace zanikla 

z důvodu rozhodnutí soudu o vyrovnání nároků, promlčení, resp. zániku práva je 

příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele o důvodech vzniku pohledávky 

a její výši, o důvodech promlčení, resp. zániku práva k vymáhání pohledávky a její výši, 

o tom, který její zaměstnanec nese odpovědnost za promlčení, resp. zánik práva 

k vymáhání pohledávky nebo její části, a určení výše náhrady škody ve smyslu 

pracovněprávních předpisů.  

6. Pojištění nemovitého majetku zabezpečuje krajský úřad. Příjmy z pojistných náhrad 

nemovitého majetku vyšší než 500.000,- Kč za jednotlivou pojistnou událost jsou vždy 

příjmem zřizovatele. Příspěvková organizace může požádat zřizovatele o zvýšení 

závazného ukazatele o odvedené pojistné náhrady účelově určené na odstranění následků 

pojistné události. Žádost o zvýšení příspěvku na provoz předloží příspěvková organizace 

krajskému úřadu, který navrhne další postup. Příjmy z pojistných náhrad nemovitého 

majetku nižší než nebo rovny částce 500.000,- Kč za jednotlivou pojistnou událost budou 

příspěvkovou organizací použity na odstranění následků pojistné události, případně na 

opravu a údržbu nemovitého majetku, budou-li výdaje na odstranění následků škody nižší 

než příjem z pojistné náhrady. Příspěvková organizace může požádat zřizovatele o použití 



pojistné náhrady k jinému účelu. Žádost předloží příspěvková organizace krajskému 

úřadu, který navrhne další postup. Každou pojistnou událost na nemovitém majetku 

nahlásí příspěvková organizace způsobem stanoveným krajským úřadem. Ředitel 

příspěvkové organizace je povinen zvážit potřebu pojištění movitého majetku s ohledem 

na hodnotu majetku, výši pojistného a konkrétní podmínky, které s tím souvisí. Ředitel 

příspěvkové organizace je dále povinen pojistit majetek, u nějž tato povinnost vyplývá ze 

zákona (např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla).  

7. Příspěvková organizace má povinnost písemně informovat krajský úřad o výnosech 

z prodeje svěřeného movitého dlouhodobého majetku vždy do 15. 2. za předchozí účetní 

období.  

8. Příspěvková organizace poskytuje krajskému úřadu podklady pro zpracování daně 

z nemovitostí za nemovitosti ve vlastnictví zřizovatele svěřené příspěvkové organizaci na 

základě zřizovací listiny. Příspěvková organizace má povinnost informovat o nových 

skutečnostech, které nastanou v souvislosti s uvedeným nemovitým majetkem. Jedná se 

o změny ve využívání pozemků k podnikatelské činnosti, změny v pronájmech pozemků 

a svěření dalšího nemovitého majetku (pozemků i staveb) na území i mimo území kraje, 

změny po převodu katastrálních map do formy digitálních map, kdy u pozemku ve 

zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr je stanoveno nové parcelní číslo a další 

údaje o této parcele. Tyto skutečnosti, které mají vliv na výši daně, sděluje příspěvková 

organizace krajskému úřadu v průběhu roku, ihned poté co nastanou. Daňové přiznání 

podává zřizovatel, který provádí i platby daně z nemovitostí.  

9. Příspěvkové organizace jsou oprávněny přijímat akcie jako protihodnotu za své 

pohledávky jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, a to podle § 36 zákona 

o rozpočtových pravidlech. Pokud tento finanční majetek příspěvkové organizace vlastní, 

jsou povinny o něm účtovat v souladu s platnými právními předpisy a řádně vykonávat svá 

akcionářská práva. Příspěvková organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné 

papíry. Příspěvkové organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být 

směnečným ručitelem.  

10. Příspěvková organizace je oprávněna uplatňovat u příslušných zhotovitelů v souladu 

se "Zásadami přípravy a realizace akcí reprodukce nemovitého majetku financovaných 

z rozpočtu kraje" vady díla prováděného na základě smlouvy uzavřené mezi krajem a třetí 

osobou, a to v případě, že se dílo týká nemovitosti ve vlastnictví kraje, kterou má 

příspěvková organizace předánu k hospodaření.  

11. Příspěvková organizace není oprávněna zajišťovat závazky.  

12. Příspěvková organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou 

obvyklých peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého 

fondu kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou majetku nabytého bezúplatným 

převodem od zřizovatele, který se pro příspěvkovou organizaci stane majetkem trvale 

nepotřebným, pokud zřizovatel odmítl písemnou nabídku bezúplatného převodu 

(podmínkou poskytnutí daru je předchozí písemný souhlas zřizovatele a dar musí být 

poskytnut v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem).  

13. Příspěvková organizace nesmí:  

a. zřizovat nebo zakládat právnické osoby,  

b. mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem 

podnikání.  



14. Příspěvková organizace je povinna při inventarizaci nemovitého majetku provádět 

porovnání účetního stavu s aktuálními listy vlastnictví a zjištěné rozdíly zohlednit 

v inventarizačním zápise a zároveň hlásit krajskému úřadu.  

Čl. 12 

Předchozí souhlas zřizovatele 

1. Předchozí souhlas zřizovatele podle zákona o rozpočtových pravidlech, anebo stanoví-li 

tak zřizovatel podle § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech v těchto zásadách, se 

poskytuje vždy pouze pro jeden právní úkon a je jeho součástí, s výjimkou peněžitého daru 

účelově neurčeného, k jehož přijetí může zřizovatel poskytnout předchozí souhlas 

společný pro více právních úkonů. Bez předchozího souhlasu je příslušný právní úkon 

neplatný.  

2. Do doby, než právní úkon nabude účinnosti, lze předchozí souhlas dodatečně odejmout, 

jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které nebyly známy v době 

rozhodování a měly by na výsledek rozhodnutí podstatný vliv.  

3. Pokud si zřizovatel příspěvkové organizace vyhradí předchozí souhlas k nabytí majetku 

podle § 27 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, je povinen zabezpečit předem 

oznámení o této skutečnosti v Ústředním věstníku České republiky.  

Čl. 13 

Soudní spory 

1. Ředitel příspěvkové organizace je povinen neprodleně informovat krajský úřad 

o vzniku soudního sporu týkajícího se nemovitého majetku ve vlastnictví kraje svěřeného 

příspěvkové organizaci. Současně je povinen poskytnout krajskému úřadu všechny 

potřebné informace týkající se daného soudního sporu a na vyžádání další součinnost.  

2. Krajský úřad posoudí, zda bude v jednotlivých soudních sporech zabezpečovat 

zastupování kraje nebo zda bude na základě plné moci pověřena zastupováním kraje 

příspěvková organizace.  

Čl. 14 

Účetní zásady 

1. Příspěvková organizace jako účetní jednotka je povinna dodržovat daňové, finanční 

a účetní zásady dané v platných právních předpisech.  

2. Příspěvková organizace je povinna dodržovat zásady časového rozlišení, vzájemného 

zúčtování.  

3. Do nákladů účetního období zaúčtuje příspěvková organizace veškeré náklady, které se 

účetního období týkají a to platí především pro zaúčtování nákladů na daň z příjmu za 

příslušné období, i když je daňové přiznání podáváno podle zákona o dani z příjmů až po 

skončení účetního období.  

 



Část čtvrtá 

Systém finanční kontroly 

Čl. 15 

Vnitřní kontrolní systém 

1. Ředitel příspěvkové organizace je povinen v organizaci zavést a udržovat vnitřní 

kontrolní systém, který:  

a. vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,  

b. je způsobilý včas zajišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, 

právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu 

veřejné správy,  

c. zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení 

o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich 

nápravě.  

2. Vnitřní kontrolní systém je tvořen systémem řídící kontroly a působností útvaru 

interního auditu tam, kde je zřízen.  

3. Ředitel organizace je povinen zajistit fungování řídící kontroly, k tomu zejména:  

a. stanoví rozsah pravomocí a odpovědností zaměstnanců při nakládání 

s veřejnými prostředky,  

b. zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění 

a kontrole operací, zejména ve vztahu k veřejným zakázkám, k uzavírání smluv, vzniku 

závazků, platbám a vymáhání pohledávek,  

c. zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena 

příslušná dokumentace,  

d. přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků,  

e. zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků.  

4. Obsah činností vedoucích k zajištění fungování systému řídící kontroly je definován 

v zákoně o finanční kontrole, kontrolní metody a postupy jsou specifikovány ve vyhlášce 

č. 416/2004 Sb.  

5. Rada rozhoduje o tom, zda u příspěvkové organizace bude funkce útvaru interního 

auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly, a to po zvážení pravděpodobnosti 

vzniku nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky příp. na základě 

požadavku ředitele organizace.  

6. Prověřování a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

organizace formou veřejnosprávní kontroly provádí krajský úřad.  

Čl. 16 

Veřejnosprávní kontrola 

1. Kraj jako zřizovatel provádí u příspěvkových organizací kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky podle zákona o finanční kontrole.  

2. Kontrolu jsou oprávněni provést pověření zaměstnanci kraje zařazení do krajského 

úřadu, kteří tvoří kontrolní skupinu. Písemné pověření k provedení kontroly vydává 

ředitelka krajského úřadu.  



3. Pověření musí obsahovat:  

a. označení kontrolované osoby (název a adresa dle zřizovací listiny a IČ),  

b. předmět kontroly,  

c. jména kontrolujících, číslo identifikační karty zaměstnance,  

d. termín provedení kontroly,  

e. kontrolované období.  

4. O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných 

skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly 

porušeny a termín pro přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Takto sepsaný 

protokol podepíší všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili. Stejnopis protokolu 

předají kontrolující k seznámení a podpisu kontrolované osobě.  

5. Proti obsahu kontrolního zjištění je kontrolovaná osoba oprávněna podat písemné 

odůvodněné námitky krajskému úřadu do 5 dnů ode dne seznámení s obsahem protokolu 

a jeho podpisem, není-li vedoucím kontrolní skupiny (kontrolorem) stanovena lhůta delší. 

Vedoucí kontrolní skupiny (kontrolor) může o námitkách sám rozhodnout, jestliže jim 

v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky do sedmi dnů od jejich doručení ředitelce 

krajského úřadu. O námitkách pak rozhoduje písemnou formou ředitelka krajského úřadu. 

Proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný.  

6. Vedoucí kontrolní skupiny je oprávněn posoudit přiměřenost a efektivnost přijatých 

opatření k nápravě ve vztahu ke kontrolním zjištěním uvedeným v protokole a prověřit 

u kontrolované osoby plnění opatření k nápravě nedostatků.  

7. Výsledky provedených kontrol u příspěvkových organizací realizovaných krajským 

úřadem včetně návrhu opatření ze strany zřizovatele jsou součástí čtvrtletní zprávy 

předkládané radě.  

Část pátá 

ředitel příspěvkové organizace 

Čl. 17 

1. Ředitel příspěvkové organizace je jejím statutárním orgánem; je jmenován a odvoláván 

radou.  

2. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Je odpovědný radě za 

činnost organizace. Plní úkoly ve vztahu ke krajskému úřadu v souladu s těmito zásadami 

a metodickým pokynem vydaným ředitelkou krajského úřadu podle čl. 22 těchto zásad.  

3. Ředitel příspěvkové organizace ve vztahu k ředitelce krajského úřadu:  

a. plní oznamovací povinnost o své předem známé nepřítomnosti na pracovišti, 

která přesahuje dobu tří pracovních dnů, a jejím důvodu (dovolená, pracovní cesta 

apod.), včetně uvedení jména a příjmení zaměstnance, který ho bude v době jeho 

nepřítomnosti zastupovat, a to písemně nebo elektronicky, příp. formou elektronického 

záznamu. V případě zahraniční pracovní cesty vždy předem informuje ředitelku 

krajského úřadu o plánované pracovní cestě, jejím termínu, době trvání, účelu, 

nákladech a zdrojích jejich úhrady; ředitelka krajského úřadu je oprávněna vydat 

nesouhlas se zahraniční pracovní cestou, pokud tak neučiní do 5 pracovních dnů od 

oznámení, má se za to, že s cestou souhlasí,  



b. písemně nebo elektronicky, příp. formou elektronického záznamu oznamuje 

vyhlášení volných dnů, dnů provozního volna apod., včetně uvedení důvodů,  

c. neprodleně písemně nebo elektronicky, příp. formou elektronického záznamu 

oznamuje každou závažnou mimořádnou událost dotýkající se činnosti organizace nebo 

jejich zaměstnanců (např. závažné úrazy, epidemiologická opatření, značné škody na 

majetku, havárie, technologické nebo technické závady, změnu organizace školního 

roku, soudní spory, trestní oznámení a zahájení trestního řízení),  

d. nejpozději do 31. 12. písemně nebo elektronicky, příp. formou elektronického 

záznamu oznamuje počet dnů dovolené převáděných do následujícího kalendářního 

roku, a to v souladu se zákoníkem práce.  

e. neprodleně písemně oznamuje skutečnost, že byl uvolněn k výkonu veřejné 

funkce a další skutečnosti vzniklé v souvislosti s uvolněním k výkonu veřejné funkce 

(např. datum nástupu do funkce, jméno zástupce statutárního orgánu, konec výkonu 

funkce).  

Takto sdělené informace budou bezodkladně předány náměstkovi hejtmana, kterému byly 

zastupitelstvem kraje svěřeny úkoly na příslušném úseku. 

4. Ředitel příspěvkové organizace dále  

a. odpovídá za vytvoření, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému 

příspěvkové organizace,  

b. odpovídá za zpracování zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

a její včasné předložení radě prostřednictvím krajského úřadu,  

c. předkládá ve stanovených termínech krajskému úřadu statistické výkazy, údaje 

z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik, předává podklady 

k rychlým šetřením organizovaným krajem, roční vyúčtování dotací a poskytnutých 

záloh a údaje podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob 

poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších předpisů, 

a údaje o majetku dle požadované specifikace,  

d. předkládá ve stanovených termínech krajskému úřadu Tabulku o stavu 

vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů 

a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními 

orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního 

kontrolního systému a Tabulku údajů o výsledcích interního auditu, je-li v organizaci 

zřízen útvar interního auditu,  

e. zabezpečuje provedení inventarizace majetku a závazků a předkládá nejpozději 

do 28. 1. krajskému úřadu závěrečný inventarizační zápis včetně rekapitulace zůstatků 

inventarizovaných syntetických a analytických účtů k 31. 12. s vyčíslením případných 

inventarizačních rozdílů,  

f. předkládá nejpozději do 28. 1. krajskému úřadu přehled o uzavřených 

smlouvách o nájmu a výpůjčce nemovitého majetku a přehled o nově uzavřených 

smlouvách o zřízení nebo zrušení věcného břemene, pokud je na základě zřizovací 

listiny oprávněn k jejich uzavření,  

g. je povinen zabezpečit dodržování předpisů na úseku bezpečnosti práce a požární 

ochrany,  



h. předkládá krajskému úřadu návrhy na nakládání s nemovitým majetkem kraje 

a na nabytí nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případech, kdy rozhodnutí dle 

zřizovací listiny není v kompetenci příspěvkové organizace,  

i. je povinen zabezpečit, aby rozpočet zřizovatele vždy zprostředkovával vztah 

příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu (§ 28 odst. 11 zákona o rozpočtových 

pravidlech),  

j. odpovídá za aplikaci závazných pokynů zřizovatele k vedení účetnictví 

a výkaznictví,  

k. je povinen při předkládání žádosti o financování projektu z evropských 

finančních zdrojů a žádosti o získání finančních prostředků ze státního rozpočtu 

(ISPROFIN) v souladu s čl. 10 odst. 19 těchto zásad dodržovat následující podmínky: 

Investiční projekty s rozpočtem nad 1 mil. Kč mohou příspěvkové organizace podávat 

pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. V materiálu předkládaném do rady kraje 

ředitel příspěvkové organizace uvede mj. informace o způsobu zajištění 

předfinancování a průběžného profinancování projektu. V případě investičních 

projektů, které zahrnují opravy a stavební úpravy ve výši nad limit stanovený zřizovací 

listinou organizace, bude žádost o souhlas s předložením projektu součástí materiálu, 

kterým budou organizace žádat zřizovatele o souhlas s jejich provedením (viz čl. 11 

odst. 4 těchto zásad). Vlastní podíl žadatele o dotaci musí mít příspěvkové organizace 

zajištěn z vlastních zdrojů. 

U neinvestičních projektů s rozpočtem nad 2 mil. Kč jsou příspěvkové organizace 

povinny před podpisem smlouvy o realizaci projektu (tj. u projektů vybraných 

k financování) konzultovat projektový záměr s krajským úřadem. Krajský úřad se na 

základě podkladů o zajištění předfinancování a průběžného profinancování projektu 

k projektovému záměru vyjádří a upozorní na případná rizika. Příspěvkové organizace 

budou takto postupovat i v případě, že budou v projektu partnerem a jejich podíl na 

celkovém rozpočtu projektu překročí 2 mil. Kč. V případě operačních programů z ESF, 

které vyžadují spolufinancování, zajišťují příspěvkové organizace vlastní podíl žadatele 

o dotaci z vlastních zdrojů.  

l. podává návrh na zápis změn týkajících se příspěvkové organizace do 

obchodního rejstříku (viz čl. 9 těchto zásad),  

m. předkládá nejpozději do 28. 2. krajskému úřadu přehled o výši výnosů z prodeje 

svěřeného movitého dlouhodobého majetku za předchozí daňové období,  

n. odpovídá za předložení komplexní zprávy o plnění povinností vyplývajících ze 

smlouvy o půjčce nebo úvěru v případě, že kraj převzal k této půjčce resp. úvěru 

ručitelský závazek,  

o. předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve stanoveném termínu 

dle § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb.,  

p. odpovídá za to, že plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, bude realizováno přímým 

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, pouze v ojedinělých případech a ze 

závažných důvodů náhradním plněním formou odběru výrobků nebo služeb od 

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se 

zdravotním postižením,  

q. písemně oznamuje jméno zástupce ředitele, případně vedoucího zaměstnance, 

který je oprávněn zastupovat ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu (bez 

omezení) jeho řídící činnosti; oznámení je nutné doložit fotokopií dokladu, na jehož 

základě je oprávněn vedoucí zaměstnanec zastupovat ředitele.  



r. ředitel školy a školského zařízení je povinen ve smyslu § 32a odst. 5 zákona 

č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, požádat zřizovatele o souhlas s tím, aby příspěvková organizace uzavřela 

smlouvu o partnerství, a to před uzavřením smlouvy o realizaci projektu, smlouvy 

o poskytnutí dotace, případně jiné smlouvy obdobného charakteru,  

s. v oblasti školství, který byl jmenován do funkce po dni 1. 1. 2005, je povinen 

předložit krajskému úřadu nejpozději do dvou let ode dne, kdy začal vykonávat funkci 

ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o absolvování studia pro ředitele škol,  

t. v oblasti školství předkládá nejpozději do 31. 5. krajskému úřadu případné 

návrhy záměrů týkající se rejstříku škol a školských zařízení,  

u. v oblasti školství je povinen neprodleně aktualizovat informace zveřejňované na 

webových stránkách kraje týkající se příspěvkové organizace v návaznosti na změny 

v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a dle jiných skutečností, 

zejména změny kontaktních údajů a přehledy aktivních oborů vzdělání středních 

a vyšších odborných škol pro daný školní rok.  

5. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn jednat jménem vlastníka nemovitostí, 

v případě že je tímto vlastníkem kraj, v rozsahu povinností a oprávnění vymezených 

zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel"). Zejména je 

oprávněn:  

a. v souladu s ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel udělit souhlas 

k přihlášení občana k trvalému pobytu,  

b. přijímat za vlastníka hlášení o změně v počtu přihlášených osob podle ust. § 10 

odst. 7 zákona o evidenci obyvatel,  

c. žádat podle ust. § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel o sdělení údajů 

o osobách přihlášených k trvalému pobytu v objektu,  

d. podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana podle ust. § 12 

odst. 1 a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel.  

6. Ředitel příspěvkové organizace:  

a. je zmocněn k  výkonu procesních práv a povinností účastníka správních řízení 

ve věcech, kdy je dotčen nemovitý majetek ve vlastnictví kraje svěřený příspěvkovým 

organizacím, za podmínek daných zřizovací listinou s tím, že toto zmocnění 

neopravňuje ředitele k vydání souhlasu vlastníka nemovitosti se stavbou třetí osoby na 

této nemovitosti,  

b. dbá při výkonu procesních práv a povinností podle písm. a) na to, aby majetek 

ve vlastnictví kraje byl využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly 

vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti,  

c. informuje průběžně krajský úřad o účasti na správních řízeních podle písm. a),  

d. je zmocněn k podávání žádosti o povolení kácení stromů rostoucích mimo les za 

vlastníka nemovitosti podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 



Část šestá 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

Čl. 18 

1. Příspěvková organizace je povinna vždy za uplynulý kalendářní rok vypracovat zprávu 

o své činnosti a o plnění úkolů, pro které byla zřízena (dále jen "zpráva") a předložit ji 

krajskému úřadu nejpozději do 28. 2., a to v jednom vyhotovení. Příspěvková organizace 

předkládá krajskému úřadu dle potřeby komentář k průběžnému vyhodnocení 

ekonomických ukazatelů.  

2. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení má dvě části. Část, která se týká plnění úkolů, pro které byla 

organizace zřízena, je uvedena ve výroční zprávě o činnosti organizace. Tuto škola 

zpracovává za uplynulý školní rok podle § 10 školského zákona a předává ji v termínu dle 

prováděcí vyhlášky zřizovateli; stejný postup se přiměřeně uplatní také v případě 

právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení. Část zprávy týkající se 

hospodaření organizace se zpracovává za uplynulý kalendářní rok podle osnovy stanovené 

krajským úřadem a organizace ji odevzdává krajskému úřadu v termínu do 28. 2. 

Předložením této části splní příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení povinnost vypracovat rozbory hospodaření podle § 165 školského 

zákona. Se zprávou týkající se hospodaření organizace budou prokazatelným způsobem 

seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace.  

3. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace, vyjma příspěvkové organizace vykonávající 

činnost škol a školských zařízení, bude sestavena podle této osnovy:  

a. vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, 

včetně doplňkové činnosti,  

b. vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na 

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření,  

c. vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace:  

1. výsledek hospodaření, náklady a výnosy,  

2. čerpání účelových dotací,  

3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných 

zahraničních pracovních cestách,  

4. péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, 

informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech,  

5. pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení 

dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky, 

inventarizace majetku,  

6. vyhodnocení doplňkové činnosti,  

7. peněžní fondy a jejich krytí,  

d. plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti 

organizace,  

e. tabulková část včetně finančních výkazů,  

f. výsledky kontrol (viz čl. 15 odst. 6 těchto zásad),  



g. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz čl. 20 odst. 3 těchto zásad).  

h. vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Krajský úřad předkládá souhrnnou zprávu za příslušné odvětví radě tak, aby ji rada 

projednala nejpozději do 30. 4. Krajský úřad v případě potřeby zabezpečí zpracování 

průběžného vyhodnocení hospodaření za pololetí a jeho předložení radě. V případě 

závažných nedostatků v činnosti příspěvkové organizace předkládá tuto zprávu krajský 

úřad radě neprodleně po jejich zjištění.  

5. Krajský úřad zpracovává souhrnnou zprávu za odvětví školství, mládeže a sportu 

v souladu s § 10 školského zákona, jako výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy v kraji, jejíž strukturu určuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Údaje, které nejsou součástí této zprávy, jsou radě předloženy samostatným materiálem 

tak, aby je rada projednala nejpozději do 30. 4. a výsledkem projednání bylo rozhodnutí 

rady ve smyslu bodu 8.  

6. Podle potřeby může krajský úřad navrhnout radě přizvání ředitele příspěvkové 

organizace k projednání zprávy.  

7. Rada projednává souhrnné zprávy za jednotlivá odvětví jedenkrát ročně.  

8. Výsledkem projednání zprávy je rozhodnutí rady:  

a. o zlepšeném výsledku hospodaření a schválení jeho rozdělení do fondů,  

b. o odměně pro ředitele příspěvkové organizace,  

c. o způsobu úhrady zhoršeného výsledku hospodaření,  

d. o porušení rozpočtové kázně a nařízení odvodu do rozpočtu kraje,  

e. o opatřeních k nápravě a dalších opatřeních.  

9. Finanční údaje zveřejněné ve zprávě o činnosti musí souhlasit s údaji uvedenými 

v účetní závěrce předložené podle čl. 10 odstavce 43 až 50 těchto zásad.  

 

Část sedmá 

Ostatní ustanovení 

Čl. 19 

Veřejné zakázky 

1. Příspěvkové organizace jsou veřejnými zadavateli podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a při zadávání veřejných zakázek 

jsou povinny postupovat podle tohoto zákona.  

2. Členem hodnotící komise jmenované příspěvkovou organizací jako zadavatelem je 

vždy rovněž zástupce zřizovatele. Hodnotící komise zasedá v sídle příslušné příspěvkové 

organizace, příp. po dohodě s krajským úřadem v sídle zřizovatele.  

3. Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele, a to prostřednictvím 

krajského úřadu o zadání veřejné zakázky prostřednictvím třetí osoby.  



Čl. 20 

Poskytování informací 

1. Příspěvkové organizace jako subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou povinny 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, při poskytování informací 

postupují podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").  

2. Příspěvková organizace je povinna vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za 

předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Výroční 

zpráva musí obsahovat údaje podle § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím.  

3. Pokud má příspěvková organizace zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat 

veřejnou výroční zprávu, údaje podle § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 

k informacím začlení do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem 

"Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím".  

Čl. 21 

Elektronické úkony 

Příspěvkové organizace zřizují datové schránky a provádějí elektronické úkony v souladu 

se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

Část osmá 

závěrečná ustanovení 

Čl. 22 

1. K provedení těchto zásad vydá ředitelka krajského úřadu metodický pokyn, kterým 

budou stanoveny povinnosti jednotlivým odborům krajského úřadu k zabezpečení plnění 

úkolů krajského úřadu vyplývajících z těchto zásad. Metodický pokyn bude rovněž 

obsahovat jednotné vzory dokumentů zpracovávaných dle těchto zásad a bude pro 

příspěvkové organizace závazný.  

2. Tyto zásady byly schváleny usnesením rady kraje č. 17/919 ze dne 27. 5. 2009 

a nabývají účinnosti dnem 27. 5. 2009.  

Zpracoval: odbor právní a organizační 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


