
 

Návrh doplňujícího usnesení k materiálu pro ZM č.11/2020/4.ZŠ/13. 

V souvislosti s projednávanou návratnou finanční výpomocí PO Švermova 4, která bude použita 
k úhradě více než 3 miliónových výdajů v důsledku prohry mnohaletého soudního sporu, je třeba si 
uvědomit, že to bude mít značné dopady nejen do hospodaření PO ale i do rozpočtu města. Je 
povinností zastupitelů, aby k této věci přistoupili odpovědně a v souladu s platnými zákony a předpisy. 

Přestože příspěvková organizace může vlastnit majetek, zůstávají zachována rozsáhlá oprávnění 
zřizovatele (obce), pokud jde o majetkovou způsobilost a výkon majetkových práv příspěvkové 
organizace. Pokud jde o možnosti kontroly, je především třeba uvést, že územní samosprávné celky 
disponují specifickým oprávněním, vyplývajícím z § 15 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., podle něhož 
mohou kontrolovat hospodaření jimi zřízených nebo založených právnických osob. Rada obce tak 
může uložit obecnímu úřadu zabezpečení provedení kontroly hospodaření jakékoliv obcí zřízené 
(založené) a 100 % vlastněné právnické osoby bez ohledu na její právní formu. 

Ředitel je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jedná jménem organizace samostatně. Za 
řádné plnění úkolů příspěvkové organizace daných zákonem a zřizovací listinou (v rámci hlavní i 
doplňkové činnosti organizace) odpovídá ředitel organizace zřizovateli. Také zodpovídá zřizovateli za 
hospodaření organizace dle schváleného rozpočtu a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. O 
finanční kontrole. Pokud by v konkrétním případě měla být po řediteli příspěvkové organizace 
uplatňována náhrada škody, je nutné na počátku zjistit, zda došlo ke vzniku škody, komu a v jaké výši 

škoda vznikla. V dalším odkazuji na Rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 4353/2017-111. 

Jakákoliv újma vzniklá na majetku příspěvkové organizace ve vlastnictví obce bude zpravidla 
též přímou újmou vzniklou územnímu celku, a tedy bude též zpravidla přímo územní celek 
oprávněným z případného nároku na náhradu škody. 

Základní práva a povinnosti obce při hospodaření jsou stanovena v § 38 obecního zřízení, podle 
kterého majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly 
vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je dále povinna pečovat o svůj majetek, 
kontrolovat a chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Otázku vymáhání 
škody způsobené obci výslovně upravuje § 38 odst. 6 obecního zřízení, 

„Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na 
náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“ 

Orgánem, jemuž je vyhrazeno vykonávat zřizovatelské funkce k příspěvkovým organizacím je rada 
obce. 

Proto navrhuji následující usnesení: 

Zastupitelstvo města vědomo si svojí povinnosti dle § 38 zákona  obcích - chránit majetek a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody ukládá radě města, aby prověřila, zda v souvislosti s rozhodnutím 
soudu a úhradou výdajů vyplývajících z rozsudku pracovněprávního sporu  paní H.H. proti PO ZŠ 
Švermova 4 nevznikla škoda, popř. komu a v jaké výši. 
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