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Novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Změny § 27 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací

Účinnost od 1. 4. 2009





§ 27 odst. 2 písm. e) 
	Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
	Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“) 


§ 27 odst. 2 písm. f) 
	Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně 

§ 27 odst. 2 písm. g) 
	Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně

Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně 

§ 27 odst. 3 
            ●         Příspěvková  organizace  hospodaří  se  svěřeným  majetkem  v  rozsahu  stanoveném  zřizovací 
            listinou 

§ 27 odst. 4 
	Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Zřizovatel může stanovit, ve kterých případech je k nabytí takového majetku třeba jeho předchozí písemný souhlas 

§ 27 odst. 5 
Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to

      a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
	b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
	c) děděním;  bez  předchozího  písemného  souhlasu zřizovatele je příspěvková organizace povinna 
                 dědictví odmítnout, nebo
	d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 

§ 27 odst. 6 
            ●         Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví podle odstavce 
             5 písm. a),  pro ni trvale  nepotřebný,  nabídne ho přednostně  bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li 
             zřizovatel  písemnou  nabídku,  může  příspěvková  organizace  po  jeho  předchozím  písemném 
             souhlasu  majetek  převést  do  vlastnictví  jiné  osoby  za  podmínek  stanovených  zřizovatelem 

§ 27 odst. 7 (býv. odst. 3) 
Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele
	Ke vzniku, k rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přechází její majetek, práva a závazky na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí dnem uvedeným v jeho rozhodnutí o zrušení její práva a závazky na zřizovatele. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přechází uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí příspěvkové organizace může dojít pouze u příspěvkových organizací téhož zřizovatele

§ 27 odst. 8 (býv. odst. 4) 
Skutečnosti podle odstavce 3 s údaji podle odstavce 2 se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky. Zřizovatel je povinen oznámit je Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo
	Údaje podle odstavce 2 a skutečnosti podle odstavce 7 se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky. Zřizovatel je povinen oznámit je Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo  

Přechodná ustanovení odst. 1
	Majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona není ustanoveními tohoto zákona dotčen s výjimkou majetku převedeného na ni bezúplatně zřizovatelem. S tímto majetkem příspěvková organizace naloží podle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

Přechodná ustanovení – odst. 2
	Zřizovatel přizpůsobí zřizovací listinu zákonu č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 7 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti

Novela nabývá účinnosti 1. 4. 2009



Starý text   Nový text 

●       V návaznosti na  novelizaci zákona došlo ke změnám ve vymezení majetkových vztahů mezi zřizovatelem a zřízenými příspěvkovými organizacemi, což by se mělo projevit ve změnách nebo doplňcích zřizovacích listin, které by měly být zpraveny na základě předchozích ustanovení výše uvedeného předpisu nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti – tj. do konce října 2009.
Dopady změn vymezení majetkových práv v daňové oblasti:

Zásadním problémem je, že zákon o dani z příjmů je nastaven tak, že daňové odpisy z majetku je možné uplatňovat pouze v případě, že organizace je vlastníkem majetku. Pokud tedy bude organizace dlouhodobý majetek nabývat striktně do vlastnictví zřizovatele, nebude moci daňově účinně odepisovat. To v případě organizací, které hospodaří s relativně významným objemem vlastních příjmů (např. organizace typu DD, TS, ŠJ) může mít závažné negativní daňové dopady (zbytečná platbě daně z příjmů). 

POZOR !!! U majetku nabytého s účastí veřejné podpory je předmětem daňových odpisů pouze část majetku požízeného z vlastních zdrojů! Dále při převodu vlastnictví ze zřizovatele na organizaci je třeba respektovat podmínky omezení nakládání s majetkem, pořízeným s účastí veřejné podpory.

Z hlediska daně z příjmů není řešením určitý majetek do vlastnictví příspěvkové organizace převést bezúplatně dle bodu 5, písm. a) – podle zákona o dani z příjmů je takovýto majetek vyloučen z odepisování vzhledem k tomu, že při nabytí došlo u příspěvkové organizace k osvobození od daně darovací. Proto pokud by bylo záměrem na příspěvkovou organizaci takovýto majetek od zřizovatele převést, je nutno hledat jiné řešení.
Pár rad ze stránek www.obecuctuje.cz ing. Schneiderové: 
Od 1.4.2009 dle novely zákona č. 250/2000 Sb. dle §27 nabývá příspěvková organizace majetek pro svého zřizovatele. Protože majetkem jsou i oběžná aktiva jako pohledávky, zásoby, a finanční prostředky, je vhodné přijmout následující vymezení majetku, který příspěvková organizace nabývá do svého majetku. Úprava je potřebná i k tomu, aby byl zajištěn chod organizace, aby příspěvková organizace mohla např. dávat příkazy k úhradě závazků z běžných účtů, spotřebovat nabyté zásoby, vymáhat svým jménem pohledávky apod. bez předchozích  souhlasů zřizovatele k jednotlivým úkonům. Práva k oběžnému majetku jako majetku svěřenému již pak nemusí být řešena dle §27 písmena f).   Návrhem uvedeným níže budou veškerá oběžná aktiva včetně drobného majetku majetkem PO, a to oběžná aktiva, které organizace potřebuje pro výkon své činnosti, ale práva zřizovatele na odvody a finanční vypořádání tím dotčena nebudou. Jedná se o efektivní řízení PO, které nebude  zbytečně zatěžovat běžnými majetkoprávními úkony jednání rady obcí a o řešení daňové problematiky z pohledu DPPO i DPH. 
Vhodné schválit radou města před zpracováním změn zřizovacích listin a dále uvést tento text i ve změnách zřizovacích listin:
Ve smyslu  platného znění zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27, odst. 5 písm.d):
Příspěvkové organizace, zřízené(městem, obcí ……) nabývají na  základě  rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva  pořízená v běžném roce , a  to aktiva pořízená:
1)      Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku  (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na  základě  finančního vypořádání.
2)      Na základě tvorby a použití fondů PřO dle §  30, § 32 a §33 a na základě schválení přídělů fondů  zřizovatelem  při vypořádání VH roku minulého. 
3)      Na  základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu ( i fondovému)  hospodaření PO. 
PO výpůjčka a pronájem (15.04.2009) - Po novele zákona č. 250/2000 Sb. je i nadále možné pronajímat nebo dávat do výpůjčky movitý  a nemovitý majetek ve vlastnictví obce jí zřizované  příspěvkové organizaci (není třeba zveřejňovat záměr dle §39 zákona o obcích). Možnost pronájmu i výpůjčky PO ověřena při jednání s MF ČR.
Dary PO - předchozí souhlas zřizovatele  společný pro více právních úkonů lze dát jen pro dary finanční  neúčelově určené, pro dary věcné neúčelově určené  a dary finanční a věcné  účelově určené, je vyžadován  předchozí souhlas zřizovatele  pro každý  jeden právní úkon §39b.

Schválení VH PO - pokud je schvalován VH PO a příděly fondům  po 1. 4. 2009, postupuje se již dle novelizovaného znění zákona č. 250/2000 Sb., tedy příděl do fondu odměn již není "povinný", i pro tento příděl je vyžadován souhlas zřizovatele. To, že se schvaluje VH za rok 2008, nemá na ustanovení předpisu po novele vliv; postupuje se dle platného znění k datu schvalování VH a přídělu fondům, ne k datu rozvahového dne - názor odsouhlasen na MF ČR.






































Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete na : www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru

