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CÍLE KURZU 

Kurz je určen všem pracovníkům územně samosprávných celků, kteří mají ve své kompetenci 

agendu organizací příspěvkových organizací obce nebo kraje současně je vhodný i pro 

pracovníky těchto organizací. 

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s účinnou právní úpravou příspěvkových organizací a 

s jejich specifiky. Pozornost bude zaměřena zejména na vybraná ustanovení relevantních 

zákonů, přičemž program bude rovněž zaměřen na proces zřízení příspěvkové organizace, 

její změny a zrušení a další právní následky těchto skutečností. Neméně významnou součástí 

kurzu bude i vymezení práv a povinností příspěvkových organizací vůči zřizovateli a naopak. 

Účastníci navrženého programu budou dále seznámeni s problematikou vlastnických práv 

příspěvkové organizace, zejména pak s problematikou nabývání majetku příspěvkovou 

organizací (jak do svého vlastnictví, tak do vlastnictví zřizovatele), a s problematikou 

nakládání s majetkem příspěvkových organizací. Určitá část programu bude rovněž 

věnována otázce hospodaření příspěvkových organizací a ostatním praktickým aspektům 

dané oblasti. 

 

 

 

 

 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

OBCÍ A KRAJŮ  

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

 

TERMÍN 

9. února 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Tereza  Večeře Chadimová  

 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 

službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408,- Kč vč. DPH) 
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Závěr bude věnován konzultaci problematických situací účastníků. Dotazy a podněty z oblasti, 

na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním 

kurzu) na kontaktní e-mail chadimova@kolumbuspm.cz s uvedením názvu a termínu konání 

kurzu. 

 

 OBSAH KURZU 

 

1. Příspěvkové organizace – pojem, účel a právní úprava 

Úvodem programu bude účastníkům vysvětlen pojem příspěvkových organizací tak, jak je 

zakotven v účinné právní úpravě. Seminář bude zaměřen na samotný účel příspěvkových 

organizací, tedy na naplňování základní funkce příspěvkových organizací zabezpečovat 

služby veřejného zájmu. Následně bude pozornost věnována přehledu zakotvení institutu 

příspěvkových organizací v platné právní úpravě, a to zejména v zákoně č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v současném znění, zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích, v současném znění, a zákoně č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který bývá často označován 

jako tzv. zákon o malých rozpočtových pravidlech.  

2. Zřízení, změna a zrušení příspěvkových organizací, práva a povinnosti 

Následující blok navrženého programu se zprvu zaměří na proces zřizování příspěvkových 

organizací. V jeho rámci budou účastníkům představeny náležitosti zřizovací listiny a další 

úkony související se založením příspěvkové organizace. Dále se program zaměří na proces 

oznámení příspěvkové organizace do Ústředního věstníku České republiky a její zápis do 

obchodního rejstříku. Součástí tohoto bloku rovněž bude otázka povinnosti zřizovatele 

evidovat příspěvkové organizace.  

Následně se program zaměří na práva a povinnosti příspěvkových organizací vůči zřizovateli a 

naopak. 

V další části bloku tohoto bloku bude podrobně vysvětlen proces zrušení příspěvkové 

organizace. Jelikož dle okolností může vyvstat potřeba jiné změny organizace, seminář se 

rovněž zaměří na proces splynutí, sloučení a proces rozdělení příspěvkové organizace. 

V neposlední řadě budou účastníkům srozumitelně vysvětleny faktické a právní důsledky 

těchto událostí.  

3. Vlastnické právo příspěvkových organizací  

Jednou ze základních otázek při vymezení povahy a pravomocí příspěvkových organizací je 

problematika vlastnictví. Z toho důvodu budou v následujícím bloku představeny příspěvkové 

organizace jako vykonavatelé vlastnického práva územních samosprávných celků. Účastníci 

rovněž budou seznámeni s problematikou nabývání majetku příspěvkovou organizací, a to jak 

do svého vlastnictví, tak do vlastnictví zřizovatele. Dále bude program pokračovat 

přehledným shrnutím zákonných omezení vlastnických práv příspěvkové organizace. Závěr 

daného bloku bude potom věnován problematice nakládání majetkem obce či kraje 

příspěvkovými organizacemi.  

4. Závazky příspěvkových organizací  

Ve čtvrté části navrženého programu bude účastníkům vysvětlena určitá specifika 

příspěvkových organizací jako subjektů v závazkových vztazích. Zvláštní pozornost bude 

potom věnována omezením závazkových práv příspěvkových organizací, které plynou ze 
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zákonné úpravy. Tato omezení vznikají zejména s ohledem na netypické postavení 

příspěvkových organizací jako organizací zřízených územně samosprávnými celky. V rámci 

tohoto bloku se bude program zabývat zejména problematikou ručení za závazky 

příspěvkových organizací. 

5. Hospodaření příspěvkových organizací 

Závěrečný blok programu bude zaměřen na roční hospodaření příspěvkových organizací. 

V jeho rámci bude vysvětlena základní funkce a celkové fungování fondů příspěvkových 

organizací. Závěrem bude rozebrána otázka porušení rozpočtové kázně příspěvkovou 

organizací a její důsledky. 

6. Diskuse a závěrečné shrnutí 

 

LEKTOR KURZU  

  

JUDr. Tereza Večeře Chadimová 

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje 

zejména občanskému právu, ale zajišťuje právní servis i menším 

obcím. Právě komunikace s lidmi a snaha jim pomoci se odráží 

v různorodosti případů, se kterými se setkává, a je tak 

připravena pohotově reagovat na otázky mnohé právní 

problematiky.   

 


