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1 ÚVOD
Většina lidí, aniž by si to uvědomovali, spotřebovávají alespoň jednou v životě 

statky neziskových organizací a to ať v podobě povinné základní školní docházky, 
návštěvy lékaře, obohacování v kulturní či sportovní oblasti nebo při řešení složitých 
osobních situací. Mnoho nevýdělečných organizací poskytuje takové statky, které by 
si běžní občané nemohli pro svou vysokou hodnotu dovolit a zde sehrávají důležité 
role města, kraje, stát a další zřizovatelé ať už právnické nebo fyzické osoby, kteří 
poskytují finance na provoz těchto organizací a tím je přibližují běžným občanům.

Jak vyplývá z názvu, neziskové organizace nejsou vytvářený za účelem zisku. 
Podstatou neziskové organizace je plnit činnosti, pro které byly neziskové organizace 
založeny a to pro spokojenost státu, společnosti, skupiny lidí i jednotlivců, přičemž 
výše příjmů je druhořadá. To však neznamená, že organizace musí být vždy nutně 
neziskové.  Finance do neziskové organizace mohou plynout z tržeb z prodeje 
vlastních výrobků, z členských příspěvků apod., ale nejvýznamnější část tvoří finance 
z veřejných zdrojů. Přestože je výše příjmů druhořadá, je základem pro fungování 
neziskové organizace a většina neziskových organizací problém s financemi řeší. 
Nejvýznamnějšími zdroji tudíž jsou dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu ÚSC, 
dotace z EU a také různé sponzorské dary. 

V České republice existuje mnoho příspěvkových organizací, které se zřizují 
organizační složkou státu nebo územními samosprávnými celky. Instituce 
příspěvkových organizací je velmi častá, jelikož je využívaná pro zřizování nemocnic, 
škol a školských zařízení a neposlední řadě například muzeí, galerií a podobně. 

Moravskoslezský kraj zřídil v oblasti kultury příspěvkovou organizaci Galerii 
výtvarného umění v Ostravě, která patří k předním sbírkotvorným institucím v rámci 
celé České republiky. Ve své práci, se zabývám právě touto příspěvkovou organizací.

Cílem práce je zhodnotit hospodaření příspěvkové organizace Galerie výtvarného 
umění v Ostravě v letech 2006 – 2010. 

Struktura práce je rozdělena do tří základních částí. První část je věnována 
charakteristice neziskových organizací v ČR, stručnému přehledu neziskových 
organizací a také financování, zdanění a vlastnickým vztahům k majetku. V druhé 
části je analyzována správa a činnost příspěvkové organizace na základě zřizovací 
listiny. Je zde popsán hlavní účel spolu s vymezením předmětu činnosti, statutární 
orgán a také majetek spolu s majetkovými právy organizace. Třetí a poslední část 
práce je zaměřena na vývoj a zhodnocení hospodaření Galerie výtvarného umění 
v Ostravě v letech 2006 – 2010. Tato část práce obsahuje údaje o návštěvnosti, 
zaměstnanosti a přehledu hospodářských výsledků spolu s jejich tvorbou. 

Pro psaní své práce a získávání informací jsem použila zejména metodu 
obsahové analýzy odborné literatury, legislativy a internetových zdrojů, dále metodu 
komparace v jednotlivých letech a také metody deskripce a analýzy. 

 Bakalářská práce je zpracována ke dni 8. května 2011 a opírá se o legislativu 
platnou k tomuto dni.
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2 Postavení neziskových organizací v čr
Podle  zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z příjmu  je  neziskovou  organizací 

organizace  charakteru  právnické  osoby,  která  nebyla  zřízena  nebo  založena  

za účelem podnikání.  Jsou to takové organizace, o jejichž činnost je jiný zájem,  

ať už společnosti, státu nebo určité skupiny lidí. Výše příjmů zde nestojí na prvním 

místě, ale hlavním úkolem je dosáhnout poslání organizace. Organizace nemusí být  

vždy  nutně  neziskové,  ale  zisk  není  důvodem  jejich  zřízení.  Všechny  neziskové 

organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle právních 

předpisů a musí být zaregistrovány na místech určených příslušným zákonem, podle 

kterého jsou zřízeny. 1

Dále je možno organizace vymezit podle stanovených kritérií, které jsou: 

- Kritérium  zakladatele,  kde  můžeme  rozdělit  organizace  na  veřejnoprávní, 

soukromoprávní a na veřejnoprávní instituce. Veřejnoprávní organizace jsou 

zakládány státní správou nebo samosprávou, soukromoprávní instituce jsou 

zakládány soukromou fyzickou nebo právnickou osobou a organizace, jejichž 

založení je dáno, jako povinnost ze zákona jsou veřejnoprávními institucemi. 

- Kritérium  financování,  kde  rozdělujeme  organizace  na  organizace  zcela 

financované  z veřejných  rozpočtů  nebo  na  organizace  zčásti  financované 

z veřejných  rozpočtů.  Dále  na  organizace  financované  z různých  zdrojů, 

kterými  mohou  být  například  granty,  dary,  sbírky,  sponzoring,  anebo  také 

příjmy z vlastní  činnosti  a poslední  jsou organizace financované především 

z výsledků realizace svého poslání.

- Kritérium globálního charakteru poslání rozděluje organizace na organizace 

veřejně a vzájemně prospěšné.

- Kritérium  právně  organizační  normy rozděluje  organizace  podle  zákonů,

na jejichž základě organizace vznikají nebo se zakládají.2

Podle těchto kritérií lze pak určit společné znaky pro všechny typy neziskových 

organizací a těmito znaky jsou:

- jsou právnickými osobami (s výjimkou organizačních složek),

- nejsou založeny za účelem podnikání,

1 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 6

2 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 40 - 41
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- nejsou založeny za účelem produkce zisku,

- mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů,

- zabezpečují veřejné statky,

- slouží veřejně prospěšným cílům.3

2.1 Typologie neziskových organizací
Organizace působící v neziskovém sektoru můžeme rozdělit do pěti skupin:

I. Neziskové  soukromoprávní  organizace  vzájemně  prospěšné,  s globálním 

posláním  vzájemně  prospěšné  činnosti.  Mezi  tyto  organizace  patří 

občanská  sdružení,  zájmová  sdružení  právnických  osob,  sdružení  bez 

právní  subjektivity,  tj.  sdružení  na  základě  smlouvy  o  sdružení  osob, 

profesní komory.

II. Neziskové  soukromoprávní  organizace  veřejně  prospěšné,  s globálním 

posláním veřejně prospěšné činnosti.  Mezi tyto organizace patří  obecně 

prospěšná společnost, nadace a nadační fondy, politické strany a politická 

hnutí, registrované církve a náboženské společnosti.

III. Neziskové  veřejnoprávní  organizace  typu  organizačních  složek  

a  příspěvkových  organizací  státu  a  samosprávných  územních  celků 

s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost.  Mezi 

tyto  organizace  patří  organizační  složka  státu,  organizační  složky 

územních  samosprávných  celků,  příspěvková  organizace  státu, 

příspěvková organizace územních samosprávných celků, kraje, obce, Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových.

IV. Neziskové  ostatní  veřejnoprávní  organizace,  s globálním  posláním  veřejně 

prospěšná  činnost.  Mezi  tyto  organizace  patří  Český  rozhlas  a  Česká 

televize, státní podnik, vysoká škola, státní fondy, Česká národní banka, 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

V. Neziskové  soukromoprávní  organizace  typu  obchodních  společností  a  jim 

podobných s možností globálního poslání veřejně i  vzájemně prospěšné 

činnosti.  Mezi  tyto  organizace  patří  organizace  typu  obchodních 

společností, společenství vlastníků jednotek (bytových).

3 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 41
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2.2 Teorie neziskových organizací
Pro  lepší  pochopení  toho,  proč  vznikají  neziskové  organizace,  je  důležité 

představit si následující čtyři teorie neziskových organizací:

I. Teorie  vládních a tržních selhání  -  klíčovým je zde veřejný statek, který 

nemůže být poskytován tržním mechanismem, toto selhání na straně trhu 

musí kompenzovat činnost státu. Avšak stát nemůže uspokojit  všechny  

a tak vždy zůstává určitá menšina neuspokojena, toto lze nazvat selháním 

státu. Proto se spotřebitelé, kteří nejsou uspokojení ani trhem ani státem 

obracejí na neziskové organizace, které mohou zmíněné potřeby uspokojit.

II. Teorie  informační  asymetrie –  spotřebitelé  nedostávají  veškeré  informace 

k dokonalému  posouzení  kvality  statků  a  služeb,  které  nakupují. 

Spotřebitelé,  kteří  si  tento handicap uvědomují,  se pak více obracejí  na 

neziskové  organizace,  které  mohou  být  zárukou  čestného  jednání 

především  proto,  že  hlavním  cílem  neziskové  organizace  není 

maximalizace zisku.

III. Teorie státu blahobytu – teorie předpokládá existenci trhu na straně jedné a 

na druhé straně odpovědnost státu. Neziskové organizace pouze doplňují 

komplex uspokojování potřeb trhem a státem.

IV. Teorie vzájemné závislosti – tato teorie se zabývá otázkou, z jakého důvodu 

spolupracuje neziskový sektor a stát. Nabízí se zde dvě teorie. První říká, 

že  neziskové  organizace  jsou  aktivnější  a  objevuje  bílá  místa 

v uspokojování  potřeb  rychleji,  jsou  tedy  jakýmsi  průkopníkem a  druhá 

teorie se zabývá tím, že neziskové organizace mají velice omezené zdroje,  

proto  dochází  k  „selhání  neziskových  organizací“  a  stát  nastupuje  jako 

takzvaný „korektor“.4

2.3 Přehled neziskových organizací
Dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu pak neziskovými organizacemi jsou 

zájmová sdružení právnických osob, politické strany a politická hnutí, nadace
a nadační fondy, státem uznávané církve a náboženské společnosti, občanská 
sdružení včetně odborových organizací, obce, kraje, organizační složky státu 
a územních samosprávných celků, státní fondy, obecně prospěšné společnosti, 
příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy. V dalším textu budou jednotlivé 
neziskové organizace krátce rozebrány.

4 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 27 - 32
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2.3.1 Neziskové  soukromoprávní  organizace  vzájemně 
prospěšné

Zájmová  sdružení  právnických  osob  mající  právní  subjektivitu se  řídí 

zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník § 20f-20j  ve znění pozdějších předpisů.  

Tento zákon uvádí, že zájmové sdružení právnických osob může být vytvářeno buď 

k ochraně zájmů svých členů – právnických osob,  nebo k dosažení  jiného účelu. 

Z toho vyplývá, že sdružení může být ustanoveno i jako zisková organizace, avšak 

musí být založena za jiným účelem než je dosahování výdělečné činnosti. 

Zájmové sdružení právnických osob je samostatnou právnickou osobou, která 

se  zakládá písemnou zakladatelskou smlouvou nebo schválením účelu  založení  

na ustavující členské schůzi. 

Právní způsobilosti sdružení nabývá zápisem do registru sdružení, který vede 

krajský úřad podle sídla sdružení. 

Za  nesplnění  závazků  odpovídá zájmové  sdružení  právnických  osob  svým 

majetkem, nikoli tedy majetkem zakladatelů nebo členů. 

 Sdružení zaniká výmazem z registru, kterému předchází likvidace. 5

Zájmová  sdružení  bez  právní  subjektivity,  tj.  sdružení  na  základě 
smlouvy  o  sdružení  se  řídí  zákonem  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník

§ 829 - § 841 ve znění pozdějších předpisů. Jelikož toto sdružení nemá způsobilost 

k právům a povinnostem a může se sdružovat i za účelem dosažení zisku na základě 

vloženého  majetku  nejde  o  typickou  soukromoprávní  neziskovou  organizaci. 

Sdružení se neregistruje a zaniká z vůle účastníků smlouvy o sdružení. 6

Občanská sdružení včetně odborových organizací se řídí zákonem    

č.  83/1990 Sb.,  o  sdružování  občanů,  ve znění  pozdějších předpisů.  Na základě 

tohoto  zákona  se  mohou  občané  sdružovat  bez  povolení  státního  orgánů.  Tento 

zákon  se  netýká  politických  stran  a  hnutí,  církví  a  náboženských  společností, 

výdělečné činnosti a výkonu povolání, armády, policie a justice. 

Občanské  sdružení  je  samostatnou  právnickou  osobou  s přiděleným 

identifikačním číslem od Českého statistického úřadu a je registrováno u Ministerstva 

5 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 9 - 10

6 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 50
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vnitra ČR. Návrh na registraci podávají nejméně tři občané a alespoň jeden musí být 

starší 18 ti let. 

Zánik  sdružení  může  nastat  rozhodnutím  ministerstva  vnitra  nebo 

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. 7

Profesní  komory jsou  organizace,  ve  kterých  existuje  většinou  povinné 

členství. Úkolem profesních komor je garance kvality výkonu povolání jejich členů 

s dopadem  na  veřejné  služby.  Profesní  komory  mají  charakter  vzájemně 

prospěšných  společností,  ale  u  některých  z nich  se  projevuje  i  významně  prvek 

veřejné  prospěšnosti.  Z toho  vyplývá,  že  jde  o  organizaci  hraničního  typu  podle 

členění národního hospodářství podle Pestoffa. 

Do profesních komor řadíme:

 Komora daňových poradců

 Česká  lékařská  komora,  Česká  stomatologická  komora,  Česká  lékárnická 

komora

 Komora auditorů

 Česká advokátní komora

 Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě

 Notářská komora ČR, Notářské komory

 Hospodářská komora České republiky, Agrární komora České republiky

2.3.2 Neziskové  soukromoprávní  organizace  veřejně 
prospěšné

Politické  strany  a  politická  hnutí upravuje  zákon  č.  424/1991  Sb.,  

o  sdružování  v politických  stranách  a  v politických  hnutích,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. Tento zákon povoluje občanům České republiky sdružování v politických 

stranách  a  hnutích,  čímž  mohou  realizovat  svojí  účast  na  politickém  životě 

společnosti,  aniž by bylo potřeba povolení státního orgánu. Zákon se nevztahuje  

na sdružování občanů:

  v občanských sdruženích, církevních a náboženských společnostech,

  k zajištění výdělečné činnosti nebo řádného výkonu určitých povolání.

7 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 48
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Strany a hnutí jsou právnickými osobami, které podléhají registraci

ministerstvu vnitra,  které vede rejstřík  stran a hnutí  přístupný každému občanovi. 

Návrh  na  registraci  předkládá  přípravný  výbor.  Součástí  tohoto  návrhu  musí  být 

doložení požadavku minimálně tisíce lidí na založení strany a stanovy, s údaji, které 

jsou taxativně vymezeny zákonem.  

Strany  a  hnutí  jsou  dobrovolná  sdružení  členů  starších  18  let.  Členové  

za závazky strany a hnutí neodpovídají, ani neručí. Za závazky odpovídají strany  

a hnutí celým svým majetkem.  

Strany  a  hnutí  mohou  provozovat  podnikatelskou  činnost  v omezeném 

rozsahu.  Mohou  zakládat  podnikatelské  subjekty,  ale  jen  v oborech  taxativně 

vymezených zákonem. 

Ke zrušení politické strany nebo hnutí dochází buď zrušením bez likvidace, 

pokud  majetek  přechází  na  právního  nástupce,  anebo  s likvidací.  Zrušení  může 

nastat  z důvodu  nepředložení  výroční  finanční  zprávy  Poslanecké  sněmovně, 

rozhodnutím soudu nebo vlastním rozhodnutím. Politická strana nebo hnutí zaniká 

dnem výmazu ze seznamu stran a hnutí. 8

Registrované  církve  a  náboženské  společností  jsou  dobrovolné 

společenství osob s vlastními orgány, vnitřními předpisy, strukturou, náboženskými 

obřady  a  projevy  víry,  založené  za  účelem  vyznávání  určité  náboženské  víry,  

ať  veřejně  či  soukromě  a  zejména  s tím  spojeného  shromažďování,  bohoslužby, 

vyučování a duchovní služby. Postavení církví a náboženských společností, vedení 

veřejně přístupných seznamů a působnost  Ministerstva kultury ČR ve věcech církví 

a  náboženských  společností,  upravuje  zákon  č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společnostech, ve znění 

pozdějších  předpisů.  Hospodaření  církví  a  náboženských  společností  se  řídí 

zákonem 

č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností 

státem, ve znění pozdějších předpisů. 9

Církve  a  náboženské  společnosti  jsou  právnickými  osobami  a  podléhají 

registraci  na  ministerstvu  kultury,  které  současně  přidělí  identifikační  číslo  a  tuto 

8 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 54

9 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 16
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skutečnost  oznámí  Českému  statistickému  úřadu.  Návrh  na  registraci  podává 

nejméně tříčlenný přípravný orgán, osoby musí být starší 18 let.  K zániku církve  

a  náboženské  společnosti  dochází  zrušením  registrace  v seznamu  církví  

a náboženských společností vedeném ministerstvem kultury. 10

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou založenou dle zákona 

č.  248/1995  Sb.,  o  obecně  prospěšných  společnostech  a  o  změně  a  doplnění 

některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Úkolem  obecně  prospěšné 

společnosti  je  poskytování  obecně  prospěšné  služby  veřejnosti  za  předem 

stanovených  a  pro  všechny  uživatele  stejných  podmínek.  Přičemž  platí,  že  její  

hospodářský výsledek musí být výhradně použit na poskytování těch služeb, 

pro který byla obecně prospěšná společnost založena. 11

Obecně prospěšná společnost  se zakládá zakládací smlouvou podepsanou 

všemi zakladateli a zapsanou do rejstříku OPS u příslušného rejstříkového soudu. 

K zániku dochází zrušením s likvidací, nebo bez likvidace dnem výmazu z rejstříku. 

Zaniknout může uplynutím doby nebo účelu, pro který byla založena, rozhodnutím 

správní rady nebo soudu, prohlášením konkursu. 12

Financování obecně prospěšných služeb je zajištěno:

 z vlastní činnosti

 z hospodářské činnosti

 příspěvky od fyzických či právnických osob

 dary od fyzických či právnických osob

 dotací ze státního rozpočtu nebo státních fondů

 z rozpočtu územních samosprávných celků.13

Nadace a nadační fondy jsou účelové sdružení majetku zřízené a vzniklé pro 

dosahování  obecně  prospěšných  cílů.  Problematika  nadací  a  nadačních  fondů  

je řešena zvláštním zákonem č.  227/1997 Sb.,  o nadacích a nadačních fondech. 

10 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 55 - 56

11 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 52

12 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 21

13 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 53
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Snahou nadace  je  rozvoj  duchovních  hodnot,  ochrana lidských práv  nebo jiných 

humanitních  hodnot,  ochrana  přírodního  prostředí,  kulturních  památek  a  tradic, 

rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 14

Nadace nebo nadační fond se zřizuje písemnou smlouvou, zřizovací listinou 

nebo závětí  a  zapisuje  se  do nadačního rejstříku  u  příslušného soudu.  K zániku 

nadace dochází v případě splnění cíle, pro který byla nadace založena, sloučením 

s jinou nadací či nadačním fondem, rozhodnutím soudu, rozhodnutím o úpadku nebo 

zamítnutím insolventního návrhu při současném nedostatku majetku. 15

2.3.3 Neziskové veřejnoprávní  organizace typu organizačních 
složek a příspěvkových organizací státu, krajů a obcí

Organizační složky státu se zakládají zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku 

České  republiky  a  jejím  vystupování  v právních  vztazích,  ve  znění  pozdějších 

předpisů. Organizační složkou jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní 

soud, soudy, státní zastupitelství, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní 

úřadu, Úřad vlády České republiky,  Kancelář Veřejného ochránce práv,  Akademie 

věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, která jsou 

taxativně vymezena zákonem. 16

O zřízení organizační složky rozhoduje zřizovatel opatřením, jehož součástí  

je zřizovací listina.  Ke zřízení je třeba předchozího souhlasu ministerstva financí.  

Vznik, změny a zánik organizační složky se oznamují v Ústředním věstníku České 

republiky. 17

Organizační složka není právnickou osobou. Z toho vyplývá, že není dotčena 

její  působnost  nebo výkon předmětu činnosti  podle zvláštních právních předpisů  

a  její  jednání  v těchto  případech je  jednáním státu.  Organizační  složka je  účetní 

jednotkou  a  hospodaří  na  základě  zákona  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových 

pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.18

14 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 53 - 54

15 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 19

16 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 57

17 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 57

18 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 57

14



Organizační složka územního samosprávného celku vzniká rozhodnutím 

zastupitelstva obec nebo kraj na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.19

Organizační  složka  hospodaří  jménem  svého  zřizovatele  a  není  účetní 

jednotkou,  tím  však  není  dotčena  povinnost  vést  v rozsahu  rozpočtové  skladby 

odděleně účetnictví o svých příjmech a výdajích.20

Příspěvkovou organizaci  státu zřizuje  některý  z ústředních  orgánů  státní 

správy  na základě  zákona č.  218/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zřizovatel 

vydá  o  vzniku  příspěvkové  organizace  zřizovací  listinu  a  oznámí  její  zřízení 

v Ústředním věstníku ČR. Příspěvková organizace státu je právnickou osobou.21

Příspěvková  organizace  územních  samosprávných  celků je  právnickou 

osobou, která se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Při vzniku příspěvkové organizace územního 

samosprávného celku vydá zřizovatel zřizovací listinu. Vznik a zrušení příspěvkové 

organizace územních samosprávných celků, či změna zřizovací listiny se zveřejňuje 

v Ústředním věstníku a také v obchodním rejstříku.22  Příspěvkové  organizace 

územních samosprávných celků se zpravidla zřizují pro takové činnosti, které jsou 

neziskové  a  jejichž  rozsah,  struktura  a  složitost  vyžadují  samostatnou  právní 

subjektivitu. 23

Kraj je územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu a 

řídí se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  Kraj je 

19 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 33

20 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 33

21 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 58

22 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 58

23 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 59
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veřejnoprávní  korporací,  vystupuje  v právních  vztazích  svým  jménem  a  nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Každý kraj hospodaří samostatně, má svůj 

majetek a také vlastní příjmy, které jsou taxativně vymezeny. Hospodaření kraje se 

řídí zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.  

250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů.  Kraj  působí 

v přenesená a samostatné působnosti. 24

Vrcholných orgánem je zastupitelstvo kraje, výkonným orgánem je rada kraje. 

Kraj  zastupuje navenek hejtman a přenesenou působnost státní  správy vykonává 

krajský úřad, reprezentován ředitelem. Jako své iniciativní a poradní orgány může 

zastupitelstvo obce zřídit výbory a komise. 25

Obce se  řídí  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 

předpisů a je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec je 

veřejnoprávní  korporace,  která  má  vlastní  majetek.  Pravidla  hospodaření  obce 

nalezneme  v  zákoně  č.129/2000  Sb.,  o  krajích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a 

zákonem  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů.  Obec 

vykonává  činnosti  v přenesené  působnosti,  čímž  se  rozumí  výkon  státní  správy, 

kterou  obec  vykonává  na  svém území  ve  věcech,  jež  to  stanoví  zákon.  Ostatní 

činnosti vykonává obec v samostatné působnosti. 26

Obec je spravována zastupitelstvem obce a mezi další orgány patří rada obce, 

starosta a obecní úřad. Jako své iniciativní orgány může zastupitelstvo obce zřídit 

výbory a komise. 27

2.3.4 Ostatní neziskové veřejnoprávní organizace
Mezi ostatní neziskové veřejnoprávní organizace patří:

 Český rozhlas a česká televize

 Státní podniky

 Vysoké školy

24 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 59 - 60

25 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 42

26 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 61

27 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 61
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 Státní fondy

o Státní fond životního prostředí

o Státní fond kultury

o Státní fond na podporu kinematografie

o Státní zemědělský a intervenční fond

o Pozemkový fond České republiky

o Státní fond dopravní infrastruktury

o Státní fond rozvoje bydlení

 Česká národní banka

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky28

2.3.5 Neziskové organizace typu obchodních společností
Mezi organizace typu obchodních společností patří:

 Organizace typu obchodních společností

 Společenství vlastníků jednotek (bytových)29

2.4 Metody získávání finančních prostředků – fundraising
Peněžní prostředky jsou součástí každé organizace a ne jinak je tomu také u 

neziskových organizací. Získávání finančních prostředků je běžnou součástí práce 

každé neziskové organizace. Financování neziskových organizací je vícezdrojové a 

může obsahovat například státní prostředky, dary, tržby z vlastní činnosti, prostředky 

z veřejných sbírek, benefičních akcí, příspěvky nadací a nadačních fondů, členské 

příspěvky, příspěvky samospráv, příspěvky z fondů evropské unie atd. 30

2.5 Zdanění neziskových organizací
Neziskové  organizace  většinou  při  zdaňování  uplatňují  omezený  daňový 

režim. Tento režim mohou používat, jelikož ve vazbě na veřejně prospěšnou činnost 

jsou využívána různá zvýhodnění, tzn. osvobození nebo výjimky ze zdanění, úlevy. 

Neziskových organizací se týká daň z příjmů, daň z přidané hodnoty,  silniční daň, 

daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti. 

28 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 65 - 69

29 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 69

30 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 93
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Zdaňování  daně  z  příjmů neziskových  organizací  je  odlišné  od  běžných 

podnikatelských subjektů,  ty totiž  sledují  své příjmy na straně jedné a výdaje na 

straně  druhé  v celém  souhrnu,  rozdíl  mezi  příjmy  a  výdaji  je  poté  roven 

hospodářskému výsledku, ze kterého se po úpravě v souladu se zákonem o daních 

z příjmů  stává  základ  daně.  Neziskové  organizace  postupují  zcela  odlišným 

způsobem. Hlavním úkolem u neziskové organizace je rozdělit činnost na hlavní a 

vedlejší. Hlavní činnosti je v podstatě cíl nebo poslání organizace a vedlejší činností 

je  činnost  hospodářská.  Dani  pak  podléhají  pouze  příjmy  z činnosti,  ve  kterých 

dosahují zisku, včetně příjmů z reklam a z nájemného. 31

Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů:

- Příjmy dosažené v hlavní činnosti, kdy náklady vynaložené na tyto příjmy jsou 

vyšší než tyto příjmy.

- Úroky z vkladů na běžném účtu

- Dotace  a  jiné  formy  státní  podpory  nebo  podpory  z rozpočtů  obcí  (jsou-li 

poskytnuty v souladu s rozpočtovými pravidly ČR)

- Příjmy získané nabytím akcií  podle zákona č.  92/1991 Sb.,  o  podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby

- Příjmy  získané  zděděním  nebo  darováním  nemovitosti,  movité  věci  nebo 

majetkového práva

- Příjmy  z pronájmu  majetku,  jehož  vlastníkem  je  stát  a  příjem  z tohoto 

pronájmu je příjmem státního rozpočtu.32

Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, můžeme rozdělit na:

- Příjmy osvobozené od daně z příjmů

- Příjmy zdaňované zvláštní sazbou

- Příjmy zdaňované v samostatném základu daně

- Příjmy zahrnované do základu daně z příjmu33

31 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 159

32 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 161

33 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 156
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Do základu daně z příjmu se zahrnují příjmy z hospodářské činnosti a příjmy 

ze ztrátové hlavní činnosti.  Pokud neziskové organizace vykáže základ daně, může 

od něho odečíst odečitatelné položky, které jsou:

- Daňová ztráta

- Odečitatelná položka na výuku učňů

- Odečitatelná položka nákladů na výzkum a vývoj

- Specifická odečitatelné položky34

Výše  odečtu  je  minimálně  100 000  Kč  a  maximálně  3 000 000  Kč.  Činí-li 

částka 30 % vypočtená ze základu daně méně než 100 000 Kč včetně, potom si 

může poplatník odečíst částku ve výši 100 000 Kč, avšak ne více než činí základ 

daně. Ze základu sníženého o odčitatelné položky se vypočte prostřednictvím sazby 

daň z příjmů právnických osob.  Neziskové organizace si mohou také uplatnit slevu 

na dani, a to pokud zaměstnávají pracovníky se změněnou pracovní schopností. 35

Neziskové  organizace  jsou  osobami  povinnými  k dani  z přidané  hodnoty, 

uskutečňují-li ekonomické činnosti. Za ekonomickou činnost se považuje soustavná 

činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, činnost vykonávána podle 

zvláštních  právních  předpisů  a  také  využití  hmotného  a  nehmotného  majetku 

k získání  příjmů.  Veřejnoprávní  subjekty,  kterými  jsou  obce,  kraje,  stát  a  jeho 

organizační  složky  a  další  právnické  osoby,  které  vykonávají  působnost  v oblasti 

veřejné správy, a dále odborové organizace, církve a náboženské společnosti jsou 

povinny  k dani,  pokud  při  výkonu  veřejné  správy  dojde  k výraznému  narušení 

hospodářské  soutěže,  uskutečňuje  ekonomické  činnosti,  uskutečňuje  činnosti 

uvedené v příloze k zákonu č. 3, např. dodávku plynu, vody, tepla, elektřiny, reklamní 

služby, dopravu nebo závodní stravování. 36

Předmětem silniční daně nejsou ta silniční motorová vozidla, která neziskové 

organizace  používá  pouze  k činnostem  v rámci  poslání,  z nichž  plynoucí  příjmy 

34 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 159

35 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 167

36 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 160 - 162
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nejsou  předmětem  daně  z příjmů.  Pokud  však  organizace  vozidlo  používá  pro 

neziskovou hlavní činnost, a také pro ziskovou hlavní činnosti nebo hospodářskou 

činnost, bude toto vozidlo předmětem daně. 37

Daň z nemovitostí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Jak u daně 

z pozemků, tak i u daně ze staveb existuje podle zákona č. 338/1992 Sb., v platném 

znění,  taxativní  ustanovení,  podle kterého jsou generálně osvobozeny od daňové 

povinnosti všechny pozemky i stavby, jež jsou ve vlastnictví neziskových subjektů. 

Většinou se nárok na toto osvobození uplatní v daňovém přiznání. 38

Daň  dědickou,  darovací  a  z převodu  nemovitosti upravuje  zákon  č. 

357/1992  Sb.,  v platném  znění.  Tento  zákon  umožňuje  rozsáhlá  osvobození  od 

těchto  typů  daní.  Neziskové  organizace  tento  nárok  na  osvobození  uplatňují 

v podaném daňovém přiznání. 39

Od daně  z převodu  nemovitosti  jsou  osvobozeny organizační  složky  státu, 

ústřední  orgány,  státní  fondy,  státní  příspěvkové  organizace  nebo  Česká 

konsolidační  agentura  pokud  dojde  k přechodu  nebo  převodu  vlastnictví 

k nemovitostem z vlastnictví ČR a pokud s majetkem státu hospodaří.40

Od daně dědické a darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí  majetku u 

všech typů neziskových subjektů, nadací, obecně prospěšných společností i církví. 

Přijatý  majetek z dědictví  a  veškeré přijaté  dary a příspěvky jsou osvobozeny za 

předpokladu  použití  těchto  darů  či  majetku  na  financování  své  činnosti  v rámci 

poslání, nikoliv však jiných oborů či svého podnikání. 41

2.6 Vlastnické vztahy k majetku 
Různé  formy  neziskových  organizací  mohou  různými  způsoby  nabývat  a 

používat  majetek.  Vlastnictví  majetku  je  třeba  zkoumat  ve  vztahu  k výdajům 

37 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 162 - 163

38 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 163

39 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 163

40 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 163

41 REKTOŘÍK, J. a kol. 2007, str. 163

20



spojeným s nakládáním  s majetkem a  k odpisům.  Z vlastnických  vztahů  se  odvíjí 

povinnost majetek udržovat, opravovat, možnost jej technicky zhodnocovat, právo jej 

dále pronajímat atd. 42

Každý typ neziskové organizace může mít různý vlastnický vztah:

- Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky – majetek ve 

vlastnictví zřizovatele je majetek pořízený nebo vytvořený vlastní činností a 

hrazený z vlastních zdrojů, nebude-li upraveno zřizovací listinou jinak, vlastní 

majetek získají jen v případech, které taxativně vymezuje zákon, který však 

sám o sobě nepostačuje, jelikož je nutný také souhlas zřizovatele.

- Územní  samosprávné  celky  –  mají  možnost  hospodařit  s nepřevedeným 

státním  majetkem,  obecně  pořizují  majetek  do  svého  vlastnictví,  v tomto 

případě jsou v situaci jakéhokoliv jiného nestátního subjektu.

- Organizační  složky  státu  a  jimi  zřízené  příspěvkové  organizace  –  veškerý 

majetek je  státní,  a  to  jak pořízený,  tak vytvořený vlastní  činností,  vždy je 

nabýván pro stát, to platí i pro majetek vytvořený hospodářskou činností.

- Ostatní  neziskové  organizace   -  nabývají  majetek  do  svého  výlučného 

vlastnictví stejně jako ostatní fyzické a právnické osoby a mohou využít všech 

právních titulů nabývání vlastnictví.43

Neziskové organizace mohou nabýt majetek zejména koupí, výrobou ve vlastní 

režii, darem, zděděním, vkladem, členským příspěvkem, dotací.

42 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 64

43 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 64 - 66
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3 analýza správy a činností příspěvkové organizace

3.1 Galerie výtvarného umění jako příspěvková organizace
Příspěvková  organizace  územních  samosprávných  celků  se  zřizuje  podle 

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

pozdějších předpisů a to pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž 

rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

Zřizování příspěvkových organizací krajem nebo obcí je zcela v kompetenci 

příslušných  zastupitelstev.  Zřizovatel  vydává  při  vzniku  příspěvkové  organizace 

zřizovací listinu. Tato zřizovací listina musí dle zákona obsahovat vymezení hlavního 

účelu a tomu odpovídající předmět činnosti, označení statutárních orgánů a způsob,  

jakým  vystupují  jménem  organizace  a  také  vymezení  majetku  ve  vlastnictví 

zřizovatele,  který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu 

hospodářskému využití. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými 

celky  se  zapisují  do  obchodního  rejstříku.  K povinnosti  zápisu  příspěvkových 

organizací  zřízených  územními  samosprávnými  celky  bylo  vydáno  Sdělení 

Ministerstva financí o lhůtě pro zápis příspěvkových organizací zřízených obcí nebo 

krajem  do  obchodního  rejstříku  a  to  tak,  že  návrh  na  zápis  nově  založených 

příspěvkových organizace bude podáván vždy do 15 dní ode dne, kdy organizace 

vznikla. Tento návrh podává zřizovatel.

Zřizovatel vydává rozhodnutí týkající se vzniku, rozdělení, splynutí, sloučení 

nebo  zrušení  příspěvkové  organizace  a  to  ke  dni  určenému  zřizovatelem 

v rozhodnutí. Tímto rozhodnutím se také určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a 

povinnosti na nové anebo přejímající organizace, v případě zrušení organizace pak 

na  samého  zřizovatele.  Ve  zřizovací  listině  jsou  vymezeny zřizovatelem veškerá 

práva  a  povinnosti  příspěvkové  organizace a  rozsah  hlavní  i  doplňkové  činnosti,  

přičemž  doplňková  činnost  by  měla  navazovat  na  činnosti  hlavní  s cílem 

hospodárného využití  majetku i  lidských zdrojů  a nesmí narušovat  hlavní  poslání 

příspěvkové organizace.

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní 

činností a to jak v oborech hlavních tak i doplňkových.  Dále hospodaří s peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů, s dary 

přijatými  od  právnických  a  fyzických  osob  a  to  tuzemských  i  zahraničních. 

Příspěvková  organizace  může  také  využívat  prostředky  z národních  fondů. 
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Nezanedbatelnými jsou dotace na úhradu provozních výdaj z rozpočtu Evropské unie 

a další dotace podle mezinárodních smluv, kdy jsou poskytovány peněžní prostředky 

z finančního  mechanismu  Evropského  hospodářského  prostoru,  z finančního 

mechanismu  Norska  a  Programu  švýcarsko-české  spolupráce.  Zřizovatel  může 

odčerpávat  volné  peněžní  prostředky  z doplňkové  činnosti,  avšak  zasahovat  do 

rozpočtu v průběhu roku by měl jen ze závažných příčin. Příspěvková organizace 

používá výnosy z doplňkové činnosti přednostně pro krytí výdajů hlavních činností, 

pokud zřizovatel neschválí jiný postup.

Příspěvková organizace vytváří a používá fond rezervní, investiční, odměn a 

fond kulturních a sociálních potřeb. Jejich tvorba a použití  vyplývá z rozpočtových 

pravidel,  až  na  fond  kulturních  a  sociálních  potřeb,  který  je  řízen  samostatnou 

vyhláškou Ministerstva financí. Fondy jsou velmi důležitým nástrojem, zejména pro 

manipulaci s hospodářským výsledkem.44

3.2 Historie
 Dne 22. října byl položen základ pro soustavnou prezentaci výtvarného umění 

a  postupné  utváření  systematické  umělecké  sbírky.  Tento  den  schválil  přípravný 

výbor  za  organizačního  vedení  profesora  českého  gymnázia  v Ostravě  Rudolfa 

Tlapáka stanovy a program Spolku pro vystavění a udržování výstavního pavilonu 

v Moravské Ostravě. Hlavním cílem spolku bylo vybudovat důstojný stánek umění 

výtvarného, který by sloužil k pořádání uměleckých výstav, k umístění stálé umělecké 

galerie a který by byl střediskem programové výchovy umělecké.

V roce  1924  byla  zahájena  výstavba  Domu  umění,  který  byl  v roce  1926 

slavnostně  otevřen.  Objekt  byl  vystaven  Kotěrovými  žáky  architekty  Fialou  a 

Wallenfelsem ve funkcionalistickém slohu.  Veřejnosti zpřístupněn zahájením výstavy 

ze  soukromých  sbírek  ostravských  sběratelů.  Současně byla  otevřena Jurečkova 

galerie,  kterou  tvoří  stálá  výstava  odkazu  jednoho  ze  zakladatelů  Spolku  a 

mecenáše, stavitele Františka Jurečka. Jeho darem bylo 113 děl českého umění 19. 

století.  Tento  dar  lze  považovat  za  základ  uměleckých  sbírek  dnešní  Galerie 

výtvarného umění v Ostravě, která byla založena v roce 1952 jako Krajská galerie 

v Ostravě.  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  a  Dům  umění  prošly  bouřlivým 

historickým vývojem. K slavným počátkům řadíme především obrovský přínos Domu 

44 RŮŽIČKOVÁ, R. 2009, str. 37 - 40
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umění pro rozvoj výtvarné kultury na Ostravsku ve 20. a 30. letech. Důležitou úlohu 

sehrával Dům umění ve válečných letech. Přehledy výstav uskutečněných v Domě 

umění po roce 1948 názorně ilustrují politické proměny dalších 40 let.

V 60. letech 20. století dochází k velkému rozšiřování galerijních sbírek a to 

zásluhou  tehdejšího  vedoucího  odborných  pracovníků  Viléma  Jůzy.  Díky  jeho 

uvědomělé  akviziční  činnosti  se  dnes  může  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě 

chlubit  poměrně  celistvou  sbírkou  umění  60.  let.  Desítky  let  soustavné  akviziční 

práce vedly nakonec k vytvoření rozsáhlé, vnitřně strukturované sbírky, jejíž kvalita 

značně překračuje Jurečkovy záměry.

V roce  1984  získává  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  další  výstavní 

prostor a to Novou síň Poruba, která sloužila výstavám a dříve v ní sídlila knihovna. 

V současné  době  se  v  objektu  uskutečňují  výstavy  mladých  umělců  a  v nově 

zřízeném ateliéru výtvarné dílny pro školy a veřejnost. Třetí budovou, která rozšířila 

prostory instituce, je administrativní a správní budova na Poděbradově ulici. V roce 

2008 sem byla přemístěna galerijní knihovna a veškeré administrativní zázemí. Dům 

umění tak získal  více prostoru pro výstavy,  ačkoliv získaný prostor  ani  po těchto 

úpravách není dostačující.45

3.3 Současnost
 Kvalitou  sbírek  se  Galerie  výtvarného  umění  v  Ostravě  přiřazuje  k  pětici 

nejvýznamnějších  sbírkotvorných  institucí  v  České  republice  a  získává  tak 

nadregionální  význam.  V současnosti  Galerie  výtvarného umění  v  Ostravě  nabízí 

svým návštěvníkům celou řadu doprovodných programů ve formě komentovaných 

prohlídek, animačních programů, koncertů, divadelních představení, performancí a 

autorských čtení.

GVUO je hlavním organizátorem kulturní akce  Ostravská muzejní noc, která 

spojuje  nejrůznější  kulturní  instituce.  Co  dva  roky  připravuje  letní  Minimaraton 

elektronické  hudby a  podzimní  festival  alternativní  tvorby  Pohyb-Zvuk-Prostor,

jenž se rok co rok střídají.  Spolupracuje na festivalech  Malamut a  Protimluv.fest. 

Galerie výtvarného umění v Ostravě také podporuje neziskové organizace a na konci 

listopadu jim poskytuje prostor pro benefičně-charitativní akci nazvanou Advent plný 

andělů. Od roku 2010 se GVUO podílí na  Dětském dni spolu s dalšími institucemi, 

45 www.gvuo.cz
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které společně oslovují dětské publikum.

GVUO rovněž pro veřejnost provozuje knihovnu. Knihovna Galerie výtvarného 

umění v Ostravě je  specializovaná knihovna s fondem v oboru výtvarného umění, 

historie  a  dalších  oborů  umění.  Je  jedinou  veřejnou  galerijní  knihovnou 

v Moravskoslezském kraji. V knihovně nalezneme přibližně 18 000 knih a katalogů 

výstav. V knihovně je 20 badatelských míst s fungující wi-fi a 3 místa s počítačem, 

připojeným  na  internet.  Knihovna  rovněž  poskytuje  dokumentaci  Domu  umění  a 

činnosti  GVUO  už  od  jejich  vzniku.  V  knihovně  GVUO  probíhají  v  pravidelných 

měsíčních intervalech přednášky Marka Zágory a Martina Jirouška (kromě července 

a srpna).  Vždy druhé úterý v  měsíci  probíhají  přednášky Marka Zágory na téma 

Umělecké  dílo  jako  pramen poznání  života  ve  středověku.  Každou  třetí  středu  v 

měsíci přednáší Martin Jiroušek o výtvarném umění na filmovém plátně.46

3.4 Galerie výtvarného umění dle zřizovací listiny
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a skládá se ze 

tří budov:

 Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava 1

 Nová síň Poruba, Mongolská 2, 708 00 Ostrava – Poruba

 Centrum  dokumentace  a  správy,  Poděbradova  1291/12,  

702 00 Ostrava 1

3.4.1 Hlavní účel a předmět činnosti organizace
 Hlavním účelem zřízení  Galerie  výtvarného umění  v Ostravě dle  zřizovací 

listiny je plnění funkce galerie ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 

Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění  

pozdějších  předpisů.  Příspěvková  organizace  se  zřizuje  za  účelem  získávat, 

shromažďovat,  trvale  uchovávat,  evidovat,  odborně  zpracovávat  a  zpřístupňovat 

veřejnosti  sbírky  muzejní  povahy.  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  je 

poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 

122/2000 Sb.

Organizace dosahuje účelu svého zřízení zejména tím, že:

 Shromažďuje  sbírku  výtvarného  umění  české  i  zahraniční  provenience, 

zejména však českého umění od 19. století až do současnosti, se zvláštním 

46 www.gvuo.cz
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zaměřením na  severomoravský  region,  a  starého  i  moderního  evropského 

umění.  Sbírku  tvoří  na  základě  vlastní  koncepce  sbírkotvorné  činnosti  a 

vědeckého poznání.

 Ke  sbírkovým  předmětům  pořizuje  odbornou  dokumentaci  písemnou,  dle 

potřeby také obrazovou.

 Sbírkové předměty,  jejich odbornou dokumentaci  a  poznatky získané jejich 

odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a 

krátkodobých  výstav,  vlastní  publikační  a  přednáškovou  činností  v České 

republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro 

veřejnost.  Umožňuje  studium  sbírek  badatelům  v souladu  se  zákonnými 

normami a podle vlastního vnitřního předpisu (Badatelský řád).

 Spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, provádí vědecký výzkum v oboru 

své  působnosti,  sbírkové  předměty  odborně  zpracovává  a  vytěžuje  z nich 

poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.

 Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace.

 Vstupuje  do  profesních  sdružení  za  účelem  koordinace  odborné  činnosti. 

V oboru své činnosti spolupracuje se zahraničními i tuzemskými partnery.

 Pořádá  samostatně  či  v součinnosti  s jinými  právnickými  nebo  fyzickými 

osobami  odborné  konference  a  akce  obdobného  charakteru  vztahující  se 

k předmětu  hlavní  činnosti.  Na  svěřeném úseku  pořádá  tematické  kulturní, 

vzdělávací a přednáškové akce.

 Na základě zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů, 

provozuje  specializovanou  knihovnu.  Podrobnosti  tykající  se  poskytování 

knihovnických a informačních služeb stanoví knihovní řád vydaný organizací.

 Za úplatu umožňuje fotografování, filmování, pořizování videozáznamů, kopií 

dokumentů a další služby související s hlavní činností organizace, a to prodej 

katalogů  a  upomínkových  předmětů.  Poskytuje  reklamní  služby  při 

zpřístupňování  svých  sbírek.  Poskytuje  služby  konzervátorských  a 

restaurátorských dílen, učeben a laboratoří.
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 Vykonává  činnosti  vyplývající  z předmětu  činnosti  a  ve  vztahu  k zajištění 

provozu veřejně přístupných prostor. Za úplatu umožňuje návštěvníkům účast 

na akcích určených veřejnosti a poskytuje s tím související informační služby.

 Ve smyslu vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon  č.  122/2000  Sb.,  o  ochraně  sbírek  muzejní  povahy  a  o  změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje odbornou 

pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. Odbornou pomoc ostatním 

vlastníkům sbírek a jednotlivých uměleckých děl  poskytuje za úplatu podle 

sazebníku stanoveného vnitřním předpisem.

 Na základě zřizovací listiny provozuje doplňkovou činnost. Mezi doplňkovou 

činnost  organizace  patří  zprostředkování  obchodu  a  služeb,  pronajímání 

prostor,  nemovitostí  a  věcí  k účelům navazujícím na hlavní  činnost  galerie 

nebo ji doplňující o služby návštěvníkům k účelům ekvivalentním povoleným 

doplňkovým činnostem. 

 Organizace je také povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem 

vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol. 

3.4.2 Statutární orgán organizace
Statutární orgán Galerie výtvarného umění v Ostravě je ředitel, jehož pracovní 

poměr  vzniká  jmenováním  radou  kraje,  které  je  také  odpovědný  za  činnost  a 

hospodaření  organizace.  Ředitel  vystupuje jménem organizace tím způsobem, že 

k názvu organizace připojí své jméno s dodatkem označujícím jeho funkci ředitele a 

podpis.  Při  své  činnosti  je  povinen  postupovat  v souladu  s obecně  závaznými 

právními předpisy a vnitřními předpisy organizace. Ředitele zastupuje po dobu jeho 

nepřítomnosti jím pověřený zástupce, případně zástupci pro vymezený okruh činnosti 

v pořadí  stanoveném ředitelem a  v rozsahu  práv  a  povinností,  které  určil  ředitel. 

Ředitel může zřizovat potřebné poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění 

úkolů  organizace.  Ředitel  vydává  organizační  řád,  kterým  stanoví  organizační 

členění.

K 18.  březnu  2011  je  ředitelem  organizace  Mgr.  Jiří  Jůza,  Ph.  D.  a  jeho 

statutárním  zástupcem  je  Ing.  Ivana  Richtářová,  která  je  také  vedoucí  oddělení  

ekonomiky a provozu. 
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3.4.3 Vymezení  majetkových  práv,  majetek  organizace  a  jiná 
majetková práva organizace

Galerie výtvarného umění v Ostravě hospodaří se svěřeným majetkem, včetně 

majetku získaného vlastní činností pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a v rámci 

předmětu  její  činnosti.  Příspěvková  organizace  hospodaří  s peněžními  prostředky 

získanými vlastní činností, včetně účelových dotací a příspěvků od jiných subjektů, 

peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, peněžními prostředky přijatými 

ze  státního  rozpočtu  a  státních  fondů.  Dále  hospodaří  s prostředky svých  fondů, 

s peněžními  dary od  fyzických  a  právnických  osob,  včetně  peněžních  prostředků 

poskytnutých ze zahraničí, zejména za zahraničních veřejných zdrojů. Příspěvková 

organizace hospodaří s prostředky získanými zapojením do finančních a peněžních 

fondů,  zásob,  finančních  prostředků  na  účtech  získanými  splácením pohledávek.

Při hospodaření se svěřeným majetkem postupuje organizace podle zřizovací 

listiny a pokynu zřizovatele. Majetková práva neupravená zřizovací listinou vykonává 

organizace samostatně v rámci platné právní úpravy.

Organizace  je  oprávněna  nabývat  majetek  do  svého  vlastnictví  jen 

s předchozím  souhlasem  zřizovatele.  Majetek  nabytý  do  svého  vlastnictví  vede 

organizace  v účetnictví  na  samostatných  analytických  účtech.  Příspěvková 

organizace je oprávněna nabývat jen majetek potřebný pro výkon činností, pro které 

byla  zřízena.  Svěřený  majetek  musí  organizace  udržovat  a  opravovat  včetně 

periodických revizí, chránit před poškozením a zničením, jakož i proti neoprávněným 

zásahům.

Organizace  není  oprávněna  nemovitý  majetek ve  vlastnictví  zřizovatele 

zcizovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do 

majetku  právnických  nebo  fyzických  osob  nebo  jej  jinak  používat  k účasti  na 

podnikání třetích osob.

Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý 

majetek nebo najmout si nemovitý majetek na dobu delší než 1 rok jen s předchozím 

písemným souhlasem zřizovatele.

Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  je  oprávněna  provádět  na  nemovitém 

majetku  opravy  a  stavební  úpravy  ve  výši  nad  1 000 000  Kč  včetně  DPH  jen 

s předchozím souhlasem zřizovatele. Při opravách a stavebních úpravách svěřeného 

nemovitého  majetku  ve  vlastnictví  zřizovatele,  který  je  organizace  oprávněna 

provádět  dle  zřizovací  listiny,  zastupuje  statutární  orgán  organizace  vlastníka  ve 
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správních řízeních vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebních  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  souvisejících 

předpisů.  Uvedené platí  rovněž v případech, kdy byl  vyjádřen souhlas zřizovatele 

sdělením  závazného  ukazatele,  to  je  přiznáním  účelové  investiční  dotace  do 

investičního  fondu  nebo  příspěvku  na  provoz  účelově  určenému  na  reprodukci 

majetku.

Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  je  oprávněna  převádět  úplatně 

přebytečný a neupotřebitelný movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele na třetí osoby 

za cenu obvyklou, pokud nestanoví zřizovací listina nebo zřizovatel jinak. Organizace 

upřednostní  úplatný  i  bezúplatný  převod  movitého  majetku  na  jiné  příspěvkové 

organizace zřízené zřizovatelem.

Organizace  je  oprávněna  pronajmout  a  výjimečně  vypůjčit  svěřený  movitý 

majetek,  včetně  majetku  získaného  její  činností,  na  dobu  delší  než  1  rok  jen 

s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 

Organizace  je  oprávněna  uzavírat  smlouvy  o  půjčce  nebo  o  úvěru  jen 

s předchozím souhlasem zřizovatele.  Pořizovat  věci  na  splátky nebo smlouvou o 

nájmu  s právem  koupě  smí  organizace  jen  s předchozím  písemným  souhlasem 

zřizovatele.  Organizace není oprávněna nakupovat akcie nebo jiné cenné papíry. 

Přijímat je jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna 

jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace nesmí 

vystavovat nebo akceptovat směnky, ani být směnečným ručitelem.

Organizace  nesmí  mít  majetkovou  účast  v právnické  osobě  zřízené  nebo 

založené za účelem podnikání, vkládat finanční prostředky svého rezervního fondu 

jako kapitál do činnosti jiných subjektů.

Organizace  je  povinna  vést  účetní  a  operativní  evidenci  nemovitého  a 

movitého majetku,  provádět  odpisy majetku podle odpisového plánu schváleného 

zřizovatelem,  provádět  pravidelnou  roční  inventarizaci  majetku  a  na  základě 

provedených  inventur  předávat  zřizovateli  soupis  přírůstků  a  úbytků  nemovitého 

majetku. Organizace je povinna zajistit pojištění majetku podle pokynů zřizovatele, 

byly-li vydány. 

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.

Organizace je oprávněna postoupit pohledávku, převzít dluh, vzdát se práva a 
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prominout  dluh  jen  s předchozím  písemným  souhlasem  zřizovatele,  nejde-li  o 

vzájemný  zápočet  pohledávek.  Organizace  je  oprávněna  upustit  od  vymáhání 

pohledávky jen s předchozím souhlasem zřizovatele, nejde-li o pohledávku do výše 

10 000 Kč v jednotlivém případě, a jestliže dlužník zemřel a pohledávka nemohla být 

uspokojena ani vymáháním na dědicích anebo jestliže pohledávka je promlčena a 

dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit nebo nelze-li prokázat trvání pohledávky anebo 

nelze-li prokázat její výši, a to ani v soudním či jiném řízení anebo je-li zřejmě, že 

další vymáhání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky 

či bylo neúspěšné. 

Organizace  není  oprávněna  zajišťovat  závazky  a  zakládat  nebo  zřizovat 

právnické osoby. 

Příspěvková organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob 

vzniklou nedodržením právních předpisů ne úseku bezpečnosti, požární ochrany a 

životního prostředí. 47

47 Zřizovací listina GVUO



4 zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

4.1 Hlavní činnosti organizace
Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  je  sbírkovou  institucí  nadregionálního 

významu.  Jejím  hlavním  úkolem  je  rozšiřovat  bohatý  sbírkový  fond  za  účelem 

tezaurace uměleckých hodnot regionálního, národního i mezinárodního významu a 

zkvalitnění  jeho  vypovídací  hodnoty,  pečovat  o  movité  kulturní  dědictví,  využívat 

sbírky  k pořádání  expozic  a  výstav  s cílem  přispět  k estetickému,  etickému, 

komunikačnímu,  sociálnímu,  kulturně  historickému  vzdělávání  občanů,  zejména 

mladé generace.  Dále  se snaží  poskytovat  hodnotné kulturní  zážitky i  příležitosti  

k uspokojování  kulturních  potřeb  občanů  a  na  sofistikované  úrovni  přispívat  jako 

významná kulturní destinace kraje ke zkvalitňování služeb cestovního ruchu. Dalším 

úkolem GVUO je poskytovat odbornou pomoc badatelům a studentům uměleckých a 

historických oborů a působit jako regionální metodické a poradenské centrum pro 

práci  s výtvarným  uměním.  Díky  periodickým  výstavám  současného  umění  a 

mimovýstavními kulturními akcemi přispívá k rozšíření kulturní nabídky a plní úlohu 

jednoho z živých krajských kulturních center.48

4.2 Návštěvnost
Návštěvnost  GVUO  se  držela  v letech  2006-2008  okolo  25 000  návštěvníků. 

V roce 2009 však přišel cca 300% nárůst návštěvnosti, kdy byla překročena hranice 

90 000 návštěvníků. Tento nárůst byl způsoben mimo jiné tím, že v roce 2009 vzrostl 

počet výstav na 33, což je nárůst o cca 100 %, bylo uspořádáno 73 doprovodných 

programů (nárůst o cca 300 %) a 197 edukačních pořadů pro školy (nárůst o cca 350 

%). Značně narostl také zájem médií. Rok 2010 držel trend roku 2009 a návštěvnost 

překročila hranici 100 000 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnosti se tradičně těší Dům 

umění.  Nová  síň  Poruba  má  vždy  okolo  1-2  % návštěvnosti  z celkového  počtu. 

Konkrétní počty návštěvníků v jednotlivých letech můžeme vidět v grafu č. 3.1. 

Graf 3.1: Počty návštěvníků v letech 2006-2010
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

Příjmy ze vstupného jsou také jedním ze zdrojů financí pro GVUO. Vstupné 
v roce 2011 se liší podle toho zda se jde návštěvník podívat na veškeré expozice a 

48 Závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
příspěvkové organizace – vlastní zpracování, 2011



výstavy nebo pouze na jednotlivé výstavy. Samozřejmostí je zlevněné vstupné pro 
děti, studenty, důchodce, vojáky a držitele průkazů ISIC, ITIC, GO 26. GVUO také 
nabízí vstupy pro školní skupiny, rodiny nebo skupiny s minimálním počtem 10 osob. 
Volný vstup do Domu umění nebo Nové síně mají členové Společnosti přátel GVUO, 
uměleckohistorické společnosti, členové Unie výtvarných umělců a členové 
Mezinárodní rady muzeí, držitele průkazu UNESCO, pracovníci státních galerií a 
muzeí, studenti dějin umění, uměleckých a uměleckoprůmyslových škol a děti do 15 
let, kteří jsou členy Českého svazu ochránců přírody. Pro všechny návštěvníky nabízí 
GVUO volný vstup ve středy a neděle.

4.3 Pracovníci GVUO
O chod příspěvkové organice se starají odborní pracovníci, mezi které můžeme 

zařadit například ředitele, správce depozitáře, knihovníka, historiky, pracovníka pro 

styk  s veřejnosti  a  podobně.  Další  důležitou  skupinou  jsou  technicko-hospodářští 

pracovníci  jako  účetní,  vedoucí  ekonomicko-provozního  úseku,  fotograf, 

administrativní  pracovník  a  v neposlední  řadě  hlídači,  vrátní,  uklízečky,  údržbáři, 

které řadíme do skupiny dělníků. Počty zaměstnanců od roku 2007 do roku 2010 

můžeme vidět v tabulce č. 3.1. Počty zaměstnanců v roce 2006 nejsou přístupné. 

Tabulka 3.1: Počty zaměstnanců GVUO v letech 2007 až 2010

SKUPINA 2007 2008 2009 2010
Odobrní pracovníci 7 9 11 10
THP 4 4 4 5
Dělníci 8 13 12 10
CELKEM 19 26 27 25
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

V GVUO  pracovali  v letech  2006  až  2010  zaměstnanci,  kteří  dosáhli 

vysokoškolského vzdělání, ale také zaměstnanci, kteří mají vzdělání pouze základní. 

V následující tabulce je uvedeno rozdělení zaměstnanců dle dosaženého vzdělání. 

Údaje uvedeny v tabulce č. 3.2 začínají rokem 2007, jelikož údaje za rok 2006 nejsou 

známy.

Tabulka 3.2: Počty zaměstnanců dle dosaženého vzdělání v letech 2007 až 2010

Vzdělání zaměstnanců 2007 2008 2009 2010
Vysokoškolské 7 9 14 12
Úplné střední 0 8 5 4
Vyučen 6 8 7 8
Základní 6 1 1 1



Celkem 19 26 27 25
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

Průměrné  platy  zaměstnanců  dle  jednotlivých  let  rozdělené  na  technicko-

hospodářské  pracovníky  a  dělníky  vidíme  v tabulce  č.  3.3.  V roce  2006  

je  zaznamenám  pouze  průměrný  plat  všech  zaměstnanců,  jelikož  rozdělení  na 

technicko-hospodářské pracovníky a dělníky není k dispozici.

Tabulka 3.3: Průměrné platy zaměstnanců v Kč od roku 2006 do roku 2010

Průměrný plat 2006 2007 2008 2009 2010
Dělníci 13 452,- 14 318,- 13 163,- 12 856,-
THP pracovníci 22 027,- 18 990,- 20 162,- 21 455,-
Veškerý personál 15 489,- 16 561,- 15 964,- 17 348,- 18 454,-
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

V každém roce je uskutečňováno také několik pracovních cest. V roce 2006 

proběhly služební cesty do Švýcarska a Německa, v roce 2007 do Polska, Německa 

a Slovenska, v roce 2008 navštívili  zaměstnanci Slovensko a Polsko, v roce 2009 

Itálii, Slovensko, Rakousko a Polsko a v roce 2010 navštívili Polsko, Slovensko, Itálii, 

Finsko, a Německo.

4.4 Hospodářské výsledky GVUO v letech 2006-2010
GVUO tvoří  hospodářský výsledek jak z činnosti  hlavní,  tak z činnosti  vedlejší, 

které jsou rozebrány níže.  V letech 2006-2010 tvořila  GVUO kladný hospodářský 

výsledek  výjma  roku  2008.  Plusový  hospodářský  výsledek  byl  vždy rozdělen  do 

fondu rezervního a fondu odměn. V roce 2008 došlo k zápornému hospodářskému 

výsledku  a  to  zejména  díky  velkým  finančním  nárokům  na  rekonstrukci  objektu 

Poděbradova, díky které byl také omezen výstavní provoz. Na pokrytí ztráty z roku 

2008  ve  výši  247,16  tis.  Kč  byl  použit  v roce  2009  rezervní  fond.  Přehled 

hospodářských výsledků v jednotlivých letech vidíme v tabulce č. 3.4.
Tabulka 3.4: Hospodářské výsledky činnosti hlavní a doplňkové v letech 2006 - 2010 v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
Hlavní  činnost 

v tis. Kč
83,7 17,00 -488,35 -170,11 -184,48

Doplňková 97,91 199,00 241,19 223,38 249,36



činnost v tis. Kč

HV v Kč 181 611,84
216 892,6
3

-247 162,94 53 272,05 64 885,64

Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

4.5 Výnosy
V každém roce dosahuje GVUO určitých výnosů.  Nejdůležitějším výnosem, na 

jehož  základě  GVUO  funguje  je  příspěvek  na  provoz  od  zřizovatele,  tedy 

Moravskoslezského kraje. Dalším výnosem jsou tržby za vlastní výrobky a služby. 

Mezi tyto výnosy řadíme tržby za vstupné, tržby za prodané katalogy a podobně. Ve 

výnosech  se  mohou  také  objevit  tržby  z prodeje  dlouhodobého  majetku,  dotace 

z rozpočtu  Ministerstva  kultury  ČR,  dotace  získané  z jiných  veřejných  rozpočtů, 

investiční dotace, příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce, výnosy 

z pronájmu a další. V tabulce č. 3.5 jsou zachyceny celkové  výnosy let 2006-2010. 

Tabulka č. 3.5 také znázorňuje jak důležité jsou příspěvky na provoz od zřizovatele,  

tedy kolik Kč tvoří z celkových výnosů.

Tabulka 3.5: Přehled výnosů  v letech 2006 až 2010 v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
Výnosy v tis.Kč 9 231,40 9 949,00 20 792,31 23 365,97 25 106,60
Příspěvek zřizovatele 8 610,00 4 582,70 9 442,20 18 995,44 19 037,68
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

4.6 Náklady
S činností každé organizace jsou spojené také náklady. Mezi náklady GVUO patří 

například  spotřeba  materiálu,  spotřeba  energie,  náklady  na  opravy,  udržování  a 

služby, odpisy, mzdové náklady, náklady na zákonné sociální pojištění a jiné ostatní 

náklady.  Nejvyšší  položkou  mezi  náklady  jsou  zpravidla  náklady  mzdové.  Výše 

nákladů v jednotlivých letech je zobrazena v tabulce č. 3.6.

Tabulka 3.6: Přehled nákladu v letech 2006 až 2010 v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
Náklady 9 049,79 10 001,0

0

21 039,4

7

23 312,7

0

25 041,72

Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011



4.7 Doplňková činnost
Do  výnosů  se  také  řadí  výnosy  z doplňkové  činnosti,  kterou  může  GVUO 

vykazovat  na  základě  zřizovací  listiny.  Doplňková  činnost  zahrnuje  pronájem 

restaurace Platan  a  komisní  prodej  katalogů,  plakátů,  časopisů  a  jiných tiskovin, 

které neprovádí za účelem zisku, ale jako službu zákazníkům. V  uvedené tabulce č. 

3.7 nalezneme tržby z prodaného zboží, tržby z pronájmu a také náklady spojené 

s provozováním  doplňkové  činnosti  mezi,  které  můžeme řadit  například  spotřeby 

energií, odpisy, poštovné a podobně. Po odečtení je patrný hospodářský výsledek 

doplňkové činnosti let 2006-2010.

Tabulka 3.7:  Přehled výnosů, nákladů a hospodářského výsledku doplňkové činnosti v letech 
2006 až 2010 v tis. Kč

2006 2007 2008 2009 2010
Výnosy 235,75 268,18 244,34 232,73 252,74
Náklady 137,84 68,57 3,15 9,35 3,38
HV 97,91 199,61 241,19 223,38 249,36
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

4.8 Dary, sponzorství, jiné dotace
Dalším cenným výnosem pro GVUO jsou finanční prostředky získané jako dary,  

sponzorství nebo dotace.

V roce 2006 se GVUO  podařilo získat dodatečnou dotaci moravskoslezského 

kraje na tisk katalogu „Jurečkova obrazárna“,  který vydala v rámci  oslav založení 

Domu umění. Dotace činila 200 tis. Kč. Dále získala dotaci 150 tis. Kč na nákup 

obrazu I. Raaba, jehož cena byla 400 tis. Kč. Zbytek částky ve výši 200 tis. Kč GVUO 

získala  od  Ministerstva  kultury  ČR  z programu  ISPROFIN  a  50  tis.  Kč  zaplatila 

z rozpočtu. Jak již  bylo  výše uvedeno GVUO byl  převeden nevyčerpaný zůstatek 

investiční dotace, účelově vázaný na dokončení projektové dokumentace budovy na 

Poděbradové ulici. Tato dotace byla vyčerpána po dohodě s odborem investic úhrada 

projektové dokumentace  ve výši 686 987,- Kč a dodatečnou úprava dokumentace 

dle nového zákona o veřejných zakázkách ve výši 30 020,- Kč

GVUO  byla  poskytnuta  v roce  2007 dotace  ve  výši  103 000,-  Kč  a  to 

Ministerstvem kultury ČR z grantové podpory VISK 3 a VISK 8 čímž pomohla, aby se 

knihovna GVUO stala jednou z 8 knihoven, které jsou napojeny na projekt „Virtuální 

umělecká  knihovna“,  která  se  v průběhu  roku  2007  transformovala  v oborovou 



informační bránu ART pro obor umění a architektura v rámci Jednotné informační 

brány.

V roce 2008 získala GVUO 1 789 322,- Kč a to od Vítkovic a.s. na tituly Sváry 

zření a Miloslav Šnajdr – Pocta Gustavu Klimentovi, dále získala 120 940,- Kč na 

restaurování obrazů 120 940,- Kč a na katalog Miloše Urbáska získala 80 000,-.

GVUO obdržela v roce 2009 na základě smlouvy o reklamě a propagaci a šesti 

darovacích smluv celkem 200 000,- Kč jako finanční dar, který byl použit na pokrytí 

výdajů  organizačního  a  technického zabezpečení  realizace celoročních  programů 

výstav v kabinetu architektury. Finanční dar byl zaúčtován v roce 2009 do rezervního 

fondu, v témže roce však byla celá částka použita.

Od statutárního města Ostrava obdržela  v roce 2010 GVUO neinvestiční dotaci 

ve  výši  150 000,-  Kč  na  realizace  projektu  „Architektonické  výstavy  2010“.  Díky 

přispění grantu statutárního města Ostravy se uskutečnily 4 výstavy architektury.

Nadace Landek Ostrava poskytla GVUO nadační příspěvek ve výši 20 000,- Kč 

na  realizaci  programu  na  rok  2010  s názvem  „Ostrava  dětem  –  Děti  Ostravě“. 

Jednalo se o uspořádání velmi úspěšné akce ke dni dětí.

Tabulka 3.8: Přehled výše darů, dotací a sponzorství v Kč v letech 2006 až 2010

2006 2007 2008 2009 2010
Dary,dotace, 
sponzorství

1 267 007,- 103 000,- 1 789 322,- 200 000,- 170 000,-

Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

4.9 Přehled fondů
Příspěvková organizace hospodaří  s čtyřmi  fondy,  kterými  jsou investiční  fond, 

rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Přehled jejich výše 

v jednotlivých letech 2006-2010 je naznačen v tabulce 3.9.

Tabulka 3.9: Přehled stavů peněžních fondů k 31.12. let 2006 až 2010 v tis. Kč

Fondy 2006 2007 2008 2009 2010
Investiční 1 245,67 1 320,71 974,91 2 600,57 4 034,91
Rezervní 485,70 594,67 723,80 476,64 504,60
Odměn 112,98 185,63 56,38 56,38 32,69
FKSP 188,99 221,67 219,40 219,93 210,56
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011



Hospodářský výsledek roku 2006 byl rozdělen do fondu odměn ve výši 40 % 

tj. 72 644,74 Kč a do rezervního fondu ve výši 60 % tj. 108 967,10 Kč.

V roce 2007 byl hospodářský výsledek převeden do rezervního fondu a to ve 

výši 130 135,00 Kč a do fondu odměn ve výši 86 757,00 Kč. 

Hospodářský výsledek v roce 2009 byl rozdělen do rezervního fondu ve výši 

60 % tj. 31 963,05 Kč a do fondu odměn ve výši 40 %, tj. 21 309,00 Kč. V roce 2009 

došlo  k navýšení  investičního  fondu  v důsledku  nárůstu  odpisů  dlouhodobého 

majetku na rok 2009 v celkové výši 1 896,59 tis. Kč, které tvoří příděl investičního 

fondu. Rezervní fond byl v roce 2009 použit na krytí ztráty z roku 2008 ve výši 247,16 

tis. Kč.

Hospodářský výsledek roku 2010 byl převeden do rezervního fondu ve výši 

13 885,64 Kč a fondu odměn ve výši 51 000,00 Kč.

4.10 Péče  o  spravovaný  majetek,  údržba  a  opravy,  obnova  
majetku

V každém roce vynakládá GVUO určitý objem finančních prostředků a opravy a 

údržbu  majetku,  obnovu  dlouhodobého  hmotného  a  nehmotného  majetku  a  na 

rekonstrukce. V některých případech se na péči o spravovaný majetek podílí také 

zřizovatel, jak můžeme vidět v tabulce č. 3.10.

Tabulka 3.10: Podíl zřizovatele a GVUO na správě majetku v letech 2006 až 2010 v tis. Kč

Správa majetku Zřizovatel Vlastní Celkem
2006 není známo 176,44 176,44
2007 60,70 511,18 571,88
2008 5 085,569 876,426 5 961,995
2009 267,59 1 393,42 1 661,01
2010 0,00 1 406,08 1 406,08
Zdroj: závěrečné zprávy Galerie výtvarného umění – vlastní zpracování, 2011

V roce  2006 byla  vzhledem k nedostatku  finančních  prostředků  na  opravy 

naplánovaná pouze částka 100 tis. Kč, která byla překročena pouze o 2 911,- Kč. 



Jednalo se zejména o opravu výměníku a čerpadla v kotelně, které sloužilo již od 

roku  1997.  Dále  bylo  nutno  provést  plánovanou  generální  údržbu  kopírky.  Další  

opravy se týkaly běžných poruch přístrojů a aut a nutné drobné opravy zařízení a 

budov. V průběhu roku bylo nakupováno pouze nezbytně nutné vybavení, například 

plošina na instalace ve výškách, kterou si musela GVUO půjčovat, byly nahrazeny 

žebříky a  schůdky,  které  odporovaly bezpečnostním předpisům a byly  nahrazeny 

pokažené přístroje jako je DVD, konvice, vysavač, sekačka na trávu a podobně a to 

ve výši 73 534,- Kč.

V roce  2007 naplánovala  GVUO  na  opravy  a  údržbu  pouze  100  tis.  Kč. 

Vzhledem k prováděným rekonstrukcím v Domě umění tak ve výstavní síni v Porubě 

však  byly  provedeny neplánované  opravy spojené  s rekonstrukcemi  a  to  ve  výši 

148 000,-  Kč  v Domě  umění  a  46 000,-  Kč  v Porubě.  Dalším  neplánovaným 

nákladem  byla  oprava  výměníku,  který  po  10  letech  činnosti  vyžádal  zvýšené 

náklady na opravy. 

GVUO plánovala na rok 2008 na opravy a údržbu pouze omezené prostředky. 

Avšak  podobně  jako  v roce  2007  byly  vzhledem  k prováděným  rekonstrukcím 

v Domě  umění  provedeny  neplánované  opravy  spojené  s rekonstrukcemi  a  to 

zejména pořízení vybavení (mobiliář, mobilní stěny, výmalba sálu, renovace parket, 

výměna  oken,  doplnění  a  úprava  elektronického  zabezpečovacího  systému, 

elektroinstalace a elektroinstalace osvětlení).

GVUO  prováděla  v roce  2009 jen  běžné  opravy  v rámci  provozu  galerie. 

Došlo však k větší obnově dlouhodobého hmotného majetku. Organizace z vlastních 

zdrojů  nakoupila  nové  počítače,  diaprojektory,  DVD  přehrávače,  vybavení  foto 

ateliéru a nové výstavní panely. 

4.11 Vnitřní a vnější kontroly GVUO
V roce  2006  byly  prováděny  kontroly  dle  příkazu  ředitele  k vnitřní  kontrole  č. 

1/2003, vnitřní směrnice k finanční kontrole ze dne 2.11.2004 a podle příkazu ředitele 

č.  1/2006  k inventurám.  Předběžné,  průběžné  a  následné  kontroly  probíhaly 

pravidelně a nebyly shledány nedostatky. Dále proběhla kontrola z finančního úřadu 

Ostrava  a  to  na  plnění  podmínek  poskytnutí  dotací  ze  státního  rozpočtu. 

Rozhodnutími ministerstva kultury ČR č.4343135018 a č. 4343130232 byly GVUO 

poskytnuty dotace ze státního rozpočtu v rámci ISPROFIN. Kontrola zaměřená na 

roky  2003  a  2004  byla  zahájena  11.  12.  2006  (viz  protokol  čj.:  



214094/06/388980/3420). Prověřováno bylo 12 souvisejících dokladů čerpání dotací 

v celkové výši 1 319 000,- Kč v systému ISPROFIN. Závěry kontroly byly s GVUO 

projednány 7. 2. 2007 se zjištěním, že GVUO se nedopustila porušení rozpočtové 

kázně a podmínky poskytnutí dotace splnila. 

V listopadu  2009  proběhla  v GVUO  veřejnosprávní  kontrola  hospodaření 

s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím byl rok 2008. V daném roce došlo 1. 

6.  k výměně  ředitele  organizace.  Kontrola  konstatovala  řadu  nedostatků,  včetně 

porušení rozpočtové kázně. Organizace použila zřizovatelem poskytnutý příspěvek 

na provoz ve výši  50 000,-  Kč neoprávněně k financování  investiční  akce. GVUO 

celou částku odvedla na účet kraje, a poté požádala o úlevu z odvodu i penále. Rada 

kraje žádosti GVUO vyhověla a prominula celé penále a 80% odvodu. Dále kontrolní  

skupina  zjistila  některé  účetní  pochybení,  která  byla  napravena  v roce  2009, 

popřípadě v roce 2010. Za zásadní považuje vedení GVUO zjištění kontrolní komise 

tykající  se  nastaveného vnitřního  kontrolního  systému organizace.  Ten byl  v roce 

2008  nevyhovující,  a  proto  byly  již  v roce  2009  vypracovány dílčí  změny,  jejichž 

dokončení bylo realizováno v roce 2010.

4.12 Plnění činnosti organizace v jednotlivých letech 2006-2010
Galerie výtvarného umění v Ostravě v roce 2006 oslavila 80. výročí existence 

domu  umění.  Připomenutí  počátků  sběratelských  a  výstavních  aktivit  českého  a 

německého  výtvarného  prostředí  na  Ostravsku,  peripetie  jeho  vývoje,  ojedinělou 

sbírkovou donaci  F.  Jurečky i  mimořádný architektonický počin samotné výstavby 

Domu  umění  byl  připomenut  celou  sérií  akcí,  uspořádaných  za  zvláštní  pomoci 

zřizovatele.  V květnu  se  za  slavnostních  podmínek  v Ostravě  konalo  s velkým 

společenským i odborným ohlasem celostátní zasedání senátu Rady galerií České 

republiky. Rok vrcholil prezentací nejvýznamnějšího díla ze sbírek GVUO „Judity“ G. 

Klimta a to za naprosto nevídané pozornosti médií a veřejnosti.49

GVUO dokončila počátkem  roku 2007 rozsáhlé práce na vlastní  rozvojové 

strategii,  na jejímž základě mimo jiné započala intenzivní příprava rekonstrukce a 

dostavby galerie i  její  postupné přebudování v moderní sbírkotvornou instituci.  Do 

49 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2006



fáze  instalací  vnitřního  technologického  vybavení  byla  dovedena  generální 

rekonstrukce  nově  získaného  objektu  Poděbradova,  realizovala  se  první  etapa 

postupné  rekonstrukce  samotného  sídla  GVUO  –  Domu  umění  a  to  zejména 

rekonstrukce části oken, vestibulu, šatny, pokladny a sociálního zařízení. Na přelomu 

roku  2006  a  2007  se  současně  řešili  personální  otázky,  související  s nástupem 

nových  pracovníků.  Z toho  důvodu  byly  poněkud  utlumeny  prezentační  aktivity 

GVUO, avšak k poklesu návštěvnosti nedošlo. Dále se zlepšilo využívání odborné 

knihovny externími badateli.50

V roce 2008 došlo ke změně ve vedení instituce, výměně ředitele a hlavního 

ekonoma.  V důsledku  těchto  změn  došlo  k rozšíření  okruhu  cílů  o  personální 

stabilizaci instituce (revize chybných platových zařazení a obsazení důležitých pozic 

jako  je  kurátor  nebo  PR,  narovnání  nezdravé  ekonomické  situace  a  způsobů 

hospodaření,  vylepšení  mediálního  ohlasu  a  realizace  náročných  výstavních 

projektů.  Dále nebylo konstatováno neplnění  hlavních úkolů v žádné z uvedených 

oblastí  s výjimkou  důsledného  stěhování  sbírek,  neboť  došlo  pouze  k realizaci 

transportu  sbírky  plastiky.  Přesun  obrazů  byl  odložen  z důvodů  jejich 

konzervátorských ošetření, které je nutné provést kvalifikovanými restaurátory, aby 

nedošlo  ke  kontaminaci  nových  depozitárních  prostor.  GVUO  dokončila  v květnu 

generální rekonstrukci nově získaného objektu Poděbradova a započala i postupné 

rekonstrukce samotného sídla  GVUO – Domu umění,  při  níž  se  realizovala  část 

starých  administrativních  prostor  a  opravy  výstavních  sálů,  včetně  kompletního 

vybavení  novým  galerijním  osvětlením.  Vzhledem  ke  kvantitativnímu  nárůstu 

veřejných služeb, jež GVUO poskytuje odborné i laické veřejnosti a státní správě a 

samosprávě, bylo přistoupeno k personálnímu posílení v pozicích – tiskový mluvčí, 

kurátor,  pedagogický  pracovník.  Z důvodů  probíhajících  rekonstrukčních  prací  a 

přípravy stěhování knihovny z Nové síně došlo k částečnému omezení výstavního 

provozu. Přesto došlo k zásadnímu rozvoji edukačních činností zaměřených na školy, 

kdy za sledované období došlo k realizaci 174 pořadu pro 2971 dětí. Také v oblasti 

digitalizace knihovního fondu došlo k zásadnímu posunu, neboť bylo zkatalogizováno 

3747 titulů.51

50 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2007

51 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008



Rok 2009 byl pro instituci přelomový. Bylo uspořádáno na 33 výstav (nárůst o 

cca  100  %),  73  doprovodných  programů  (nárůst  o  cca  300  %)  197  edukačních 

pořadů pro školy (nárůst  cca o 350 %).  Mnohé z akcí mělo mezinárodní  rozměr. 

Značně  také  narost  zájem  mediální  a  podstatným  způsobem  se  vylepšil  obraz 

instituce, ale zejména se zvýšila návštěvnost na téměř 92 tisíc návštěvníků (nárůst o 

cca  300%).  V roce  2009  došlo  opět  ke  změně ve  vedení  instituce  a  to  výměně 

hlavního ekonoma.52

Přestože se rok 2009 dá považovat za přelomový, protože došlo k výraznému 

nárůstu návštěvnosti, i  v roce 2010 se podařilo vzrůstající trend udržet a překročit 

hranici  100  tisíc  návštěvníků.  V roce  2010  vyvrcholila  kandidatura  Ostravy  na 

Evropské hlavní město kultury. Tato situace kladla na instituci nároky, a to zejména 

s přípravou projektů na rok 2015. Jednalo se zejména o jednání s mezinárodními 

partnery (Norsko, Francie, Korea, Polsko), dokončení celkové strategie a zejména 

příprava  a  realizace  výstavy  „Kavárna  Ostrava“  v pražské  výstavní  síni  Mánes. 

V oblasti odborných činností byl realizován plán výstav a expozic. Realizováno bylo 

několik  zásadních  výstavních  projektů,  které  byly  výsledkem  badatelského  úsilí 

instituce,  zejména na poli  zpracování  umění spojeného s regionem. Celkově bylo 

realizováno  30  výstavních  projektů,  z nichž  některé  byly  realizovány  ve  větším 

rozsahu  (Dům  umění  i  Nová  síň  společně).  Úspěšně  pokračovala  partnerská 

spolupráce s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě, instituce navázala na 

spolupráci  s významnými  kurátory  a  historiky  umění,  intenzivně  probíhaly  aktivity 

v oblasti  pedagogických  činností  a  zprostředkování  umění  nejmladším  generaci. 

V roce 2010 se také podařilo zajistit pokračování rekonstrukce prostor v Domu umění 

(prodejní pult ve vestibulu, výstavní stěny v hlavním sále.) Prostřednictvím nákupní 

komise  se  GVUO  podařilo  realizovat  akvizice  sbírek,  a  to  zejména  autory 

Stanislavem Kolíbalem,  Pavlem Bestou,  Antonínem Koligou,  Jánušem Kubíčkem, 

Viktorem Kutzerem a dalšími.53

52 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009

53 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2010
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7 závěr
Bakalářská práce byla zpracována na téma „Hospodaření neziskové organizace“. 

Pro svou práci jsem si vybrala neziskovou organizaci v oblasti  kultury a to Galerii 

výtvarného umění v Ostravě. Cílem práce bylo zhodnotit  její  hospodaření v letech 

2006-2010. Na základě zřizovatelské listiny a výročních zpráv let 2006 - 2010 byla  

analyzována  správa  a  činnosti  příspěvkové  organizace  a  provedeno  zhodnocení 

hospodaření galerie. Bakalářská práce byla rozdělena do 5 kapitol včetně úvodu a 

závěru. 

Kultura je součástí života každého z nás. Nástrojem pro účinnou podporu živé i 

neživé kultury na území Moravskoslezského kraje je spolufinancování aktivit z oblasti 

kultury a obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí z rozpočtu 

kraje  a  to  prostřednictvím  dotačních  programů.  Moravskoslezský  kraj  je  také 

zřizovatelem sedmi institucí z oblasti kultury, z toho pět organizací tvoří muzea, které 

se svými pobočkami tvoří základ muzejní sítě v kraji. K těmto muzeím se také řadí 

galerie  výtvarného  umění  v Ostravě.  Galerie  se  kvalitou  sbírek  přiřazuje  k  pětici 

nejvýznamnějších  sbírkotvorných  institucí  v  České  republice  a  získává  tak 

nadregionální  význam.  Činnost  vykonává  v souladu  se  zřizovací  listinou, 

organizačním řádem a zákonem č. 122/2000 Sb., včetně souvisejících předpisů na 

území celé České republiky. Galerie výtvarného umění je členem Rady galerií ČR a 

Mezinárodní rady muzeí.

O chod galerie pečuje celá řada zaměstnanců a jejich počet se v letech 2006 až 

2010 pohyboval od 19 zaměstnanců, až po 27. V čele organizace stojí ředitel, který 

má pod  sebou  další  odborné  zaměstnance,  technicko-hospodářské  pracovníky  a 

také  dělníky.  Jelikož  k správnému  chodu  organizace  přispívají  různorodí 

zaměstnanci, taktéž jejich vzdělání je různorodé. Na půdě organizace se pohybují  

zaměstnanci  s vysokoškolským zaměstnáním, ale  také zaměstnanci  se vzděláním 

základním. 

Galerie výtvarného umění je právě tou organizací,  která by bez příspěvků na 

provoz od zřizovatele, nebyla schopná své činnosti nebo pouze ve velmi omezené 

míře. V případě, že by chtěla provozovat činnost na podnikatelské úrovni a zachovat 

standard, který nabízí, musela by rozšířit své zpoplatněné činnosti nebo nasadit cenu 

vstupného  v takové  výši,  které  by  nebyli  schopni  občané  zaplatit.  V roce  2006 

například  příspěvek  zřizovatele  v porovnání  s výnosy dosahoval  93,27  %.  Velkou 



pomocí jsou také sponzorské dary, díky kterým si galerie může pořídit širší sbírky, 

vytvořit  reklamy nebo pečovat  o svůj  majetek.  Součástí  výnosů galerie  jsou také 

výnosy  z doplňkové  činnosti  a  to  zejména  z pronájmů  prostor,  které  slouží  jako 

restaurace.

Přestože  se  může  zdát,  že  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  spadá  pod 

ochranná křídla Moravskoslezského kraje, je nutností, aby hospodaření a zacházení 

s finančními  prostředky probíhalo podle pravidel  a  zásad správného hospodaření. 

V letech 2006 až 2010 proběhly v galerii dvě větší kontroly. Při druhé kontrole, kdy 

byl  kontrolován  rok  2008,  byly  shledány  zásadní  nedostatky.  Tak  jako  každá 

organizace,  byla  i  Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  potrestána  a  musela 

nedostatky napravit. Dílčí změny byly provedeny v roce 2009, a k jejím dokončení 

došlo v roce 2010.  

 Výtvarné umění je také složka kultury, která není vyhledávaná lidmi natolik jako 

například  zoologické  zahrady  a  proto  musí  galerie  vynaložit  své  úsilí,  aby  její 

programy byly pro návštěvníky zajímavé.  Návštěvnost galerie díky zvýšení počtu 

výstav a doprovodných programů rapidně vzrostla v roce 2009 a to až o 300 %. Také 

v roce 2010 byl zaznamenán mírný nárůst. 

Galerie  výtvarného  umění  v Ostravě  zejména  díky  příspěvkům  zřizovatele 

hospodaří  s kladnými  hospodářskými  výsledky,  čemuž napomáhá také  doplňková 

činnost. Výjimkou byl rok 2008, ve kterém dochází k rekonstrukcím prostor galerie. 

Věřím, že galerie bude dále v tomto trendu pokračovat,  porostou počet návštěvníků 

a galerie bude vyhledávaným místem jak pro občany Ostravska,  tak i  blízkého a 

dalekého okolí. 
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Příloha č. 1 
Pojištění a pojistné události

GVUO  má  odpovědnostní  pojistku,  která  pokrývá  vystavované  exponáty  a 

škodu způsobenou manipulací, převozem nebo vandalismem. Dalším pojištěním je 

pojištění  budov  a  zákonné  pojištění  vozidel.  V roce  2010  uzavřela  GVUO novou 

pojistnou  smlouvu,  jelikož  prostudováním  staré  pojistné  smlouvy  byly  zjištěny 

nedostatky.  Například  částka  vynaložená  na  pojištění  majetku  v roce  2010  činila 

celkem 407 060,- Kč. Jelikož nebyla v roce 2010 žádná pojistná událost, byla GVUO 

vrácena čtvrtina zaplaceného pojistného.

Od roku 2006 do roku 2010 neproběhla žádná pojistná událost.

Soudní spory
GVUO v letech 2006-2010 nevedla žádné soudní spory. Pouze v roce 2007 se 

jí týkala soudní kauza „Federer“. Nejvyšší soud rozhodl ve věci odvolání žalovaného 

„Moravskoslezský  kraj“  o  vydání  20ti  uměleckých  děl  ve  správě  GVUO  z tzv. 

Federerovy  sbírky  v rámci  naplnění  zákona  č.  212/2000  Sb.,  o  zmírnění  křivd 

způsobených obětem holocaustu. Moravskoslezský kraj rozhodl nepodávat ústavní 

stížnost a předměty vydat. 
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