
O L O M O U C K Ý  K R A J
Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

Č.j. H-325/2002 

Zřizovací listina
příspěvkové organizace Olomouckého kraje

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 28. 2. 2002 zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: 

I.
Název, sídlo, identifikační číslo a územní působnost příspěvkové organizace

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO 60609460
Název: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 70960399
Sídlo organizace: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11
Územní působnost: Olomoucký kraj

Příspěvková organizace vznikla splynutím příspěvkových organizací Olomouckého 
kraje, které se zrušují bez likvidace:

Název: Správa a údržba silnic Olomouc, krajská příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00 096 415
Sídlo organizace: Olomouc, Lipenská 120, PSČ 772 11
Územní působnost: okres Olomouc

Název: Správa a údržba silnic Prostějov, krajská příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00 091 219
Sídlo organizace: Prostějov, Za Kosteleckou ul. č. 5, PSČ 796 56
Územní působnost: okres Prostějov

Název: Správa a údržba silnic Přerov, krajská příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00 097 721
Sídlo organizace: Přerov, Tovačovská 974, PSČ 750 11
Územní působnost: okres Přerov

Název: Správa a údržba silnic Šumperk, krajská příspěvková organizace
Identifikační číslo: 00 098 051
Sídlo organizace: Šumperk, Zábřežská 70, PSČ 787 01
Územní působnost: okresy Šumperk a Jeseník 



II.
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 

Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace Olomouckého kraje 
je:

1) výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a k ostatnímu majetku  
Olomouckého kraje  v souladu s touto zřizovací listinou

2) správa a údržba silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje, jejich 
součástí a příslušenství

3) údržba silnic I. třídy ve vlastnictví ČR nacházejících se v územním obvodu 
Olomouckého kraje, u nichž je tato činnost převedena na Olomoucký kraj 
příkazní smlouvou ve smyslu ust. § 9 odst. 2, 3 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění  pozdějších předpisů, jejich součástí a 
příslušenství

4) investiční činnost na spravovaném majetku

Jde zejména o tyto činnosti:
 vedení evidence silnic II. a III. třídy
 zabezpečení prohlídek silnic II. a III. třídy
 zabezpečení prohlídek mostních objektů na silnicích II. a III. třídy
 údržba a opravy silnic II. a  III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, 

opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství
 údržba a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy
 investiční činnost na spravovaném majetku (dle bodu V. písm. 5)
 další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích

III.
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 

Příspěvková organizace je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým 
jménem a na vlastní odpovědnost.

1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou 
Olomouckého kraje. Ředitel jedná ve všech věcech, týkajících se příspěvkové 
organizace, samostatně. Plní veškeré povinnosti vedoucího organizace a další 
úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává 
zástupce ředitele, který ředitele v době nepřítomnosti zastupuje v plném 
rozsahu.

2) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel nebo jeho zástupce tak, že 
k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.



IV.
Vymezení majetku

Tato příspěvková organizace jako právní nástupce vzniklý splynutím příspěvkových 
organizací Olomouckého kraje Správy a údržby silnic Olomouc, Správy a údržby 
silnic Prostějov, Správy a údržby silnic Přerov a Správy a údržby silnic Šumperk má 
ve správě veškerý majetek, který  Olomoucký kraj nabyl na základě rozhodnutí 
Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/01-11-KM ze dne 10. 9. 2001 s účinností 
od 1. 10. 2001 vydaného podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, 
práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, a majetek, který měly ve 
správě k 31. březnu 2002 Správa a údržba silnic Olomouc, Správa a údržba silnic 
Prostějov, Správa a údržba silnic Přerov a Správa a údržba silnic Šumperk. 
Vymezení majetku příspěvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje je v 
Příloze č.1 této zřizovací listiny.

V.
Vymezení majetkových práv a povinností

1) Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně 
majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně užívat pro plnění 
hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací 
listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, případně investice, 
dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví 
v souladu s platnými předpisy.

2) Příspěvková organizace vykonává práva a povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za škody podle § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a 
poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před 
neoprávněnými zásahy a dále plní další povinnosti vyplývající ze správy 
majetku (např. revize apod.). Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně 
plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv 
z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu 
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Příspěvková organizace je 
oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 3 000,- Kč, jejíž vymáhání 
se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily 
pohledávku samotnou. Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace 
u těchto pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit 
od vymáhání pohledávky nad 3 000,- Kč může příspěvková organizace pouze 
s předchozím souhlasem zřizovatele.

4) Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna 
movitý a nemovitý majetek, který má ve správě, prodat, směnit, darovat, 
pronajmout, vypůjčit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny a není 
oprávněna movitý a nemovitý majetek, který má ve správě, jinak použít k účasti 
na podnikání třetích osob.



5) Příspěvková organizace je oprávněna provádět stavební investiční činnost jen 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

6) Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat do své správy bez předchozího 
písemného souhlasu zřizovatele a v souladu se svým schváleným rozpočtem 
dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1.500 tis. Kč s výjimkou 
staveb, pozemků a osobních vozidel a dlouhodobý nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 1.500 tis. Kč.

7) Příspěvková organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu 
zřizovatele vyřadit z evidence movitý neupotřebitelný a přebytečný hmotný 
majetek v zůstatkové hodnotě do 40 tis. Kč a přebytečný a neupotřebitelný 
nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě do 60 tis. Kč a zajistit jeho prodej za 
cenu v čase a místě obvyklou, případně jeho likvidaci. Příjem z prodeje tohoto 
majetku příspěvková organizace vede v účetnictví odděleně a použije jej 
k obnově spravovaného majetku.

8) V případech, kdy je dotčen majetek ve správě příspěvkové organizace, 
příspěvková organizace 

- navrhuje opravu chyb v katastrálním operátu a je za zřizovatele oprávněna 
katastrálnímu úřadu sdělit, že s provedenou opravou nebo s tím, že se 
nejedná o chybu, nesouhlasí,

- zúčastňuje se jednání svolaných při obnově katastrálního operátu, stvrzuje za 
zřizovatele v protokolu sepsaném při obnově katastrálního operátu souhlas 
s průběhem a vyznačením hranic v terénu,

- je oprávněna za zřizovatele podávat námitky proti obsahu obnoveného 
katastrálního operátu a odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o 
námitkách,

- provede označení hranic pozemků, stanoví-li k tomu katastrální úřad lhůtu, 
- je oprávněna účastnit se za zřizovatele jednání, souvisejících s revizí údajů 

katastru nemovitostí a projednat způsob odstranění nesouladu v údajích 
katastru.

O těchto změnách SSOK informuje zřizovatele prostřednictvím odboru 
majetkoprávního.

9) Příspěvková organizace je oprávněna zřizovat věcná břemena na uložení 
inženýrských sítí na pozemcích, které má ve správě. Dále je oprávněna zřizovat 
věcné břemeno ke vstupu, průchodu a průjezdu přes pozemky ve správě SSOK 
za účelem kontroly, údržby a oprav inženýrských sítí. Příspěvková organizace 
je povinna informovat zřizovatele prostřednictvím odboru majetkoprávního 
Krajského úřadu Olomouckého kraje o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene do pěti dnů od jejich uzavření zasláním jednoho vyhotovení smlouvy.

10) Příspěvková organizace je oprávněna vydávat souhlas ve prospěch třetích osob 
k umístění liniových staveb a  místních a účelových komunikací na pozemcích, 
které má ve správě. Dále je oprávněna vydávat souhlas ke vstupu, průchodu a 
průjezdu přes výše uvedené pozemky.
Příspěvková organizace je oprávněna vydávat souhlas ve prospěch třetích osob 
ke zřízení sjezdů a nájezdů z pozemních komunikací, které má ve správě.



Příspěvková organizace se za zřizovatele účastní územních,stavebních a 
kolaudačních řízení, týkajících se majetku, který má ve správě.
Příspěvková organizace je oprávněna převzít za zřizovatele součásti a 
příslušenství pozemních komunikací, které má ve správě.

11)
a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele 

pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve 
správě, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejvíce tři měsíce nebo na 
dobu určitou nejdéle na dobu jednoho roku.

b) Na dobu určitou delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna 
pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve 
správě, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu 
s podmínkami stanovenými zřizovatelem.

c) Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková 
organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší.

d) Příspěvková organizace je povinna prostřednictvím odboru 
majetkoprávního Krajského úřadu Olomouckého kraje informovat
zřizovatele o nakládání s majetkem zasláním jednoho vyhotovení každé 
nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je budova nebo 
stavba. Příspěvková organizace je povinna zaslat zřizovateli jedno 
vyhotovení výše uvedených smluv do pěti dnů od jejich uzavření.

12)
a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele 

pronajmout si  nebo si  vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně 
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou nejvíce tři měsíce nebo na dobu určitou nejdéle na dobu jednoho 
roku.

b) Na dobu určitou delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna 
pronajmout si nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně 
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím souhlasu 
zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.

c) Při pronájmu tohoto nemovitého a movitého majetku je příspěvková 
organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. Vyšší 
nájemné může sjednat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele.

d) Příspěvková organizace je povinna informovat o pronájmech a výpůjčkách 
majetku zřizovatele prostřednictvím odboru majetkoprávního Krajského 
úřadu Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení každé nájemní 
smlouvy a smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je budova nebo stavba, 
a to do pěti dnů od jejich uzavření.

13) Příjmy z nájemného spravovaného majetku, příjmy za zřízení věcných břemen a 
příjmy z náhrad za ztížené užívání v souvislosti se zvláštním užívání pozemních 
komunikací II. a III. třídy jsou příjmem příspěvkové organizace, která je vede 
v účetnictví odděleně a použije je výhradně na opravy a údržbu silnic v majetku 
Olomouckého kraje. Příjmy z pronájmu bytů, které příspěvková organizace 
rovněž spravuje, použije na opravy tohoto bytového fondu.



14) Příspěvková organizace je povinna vést evidenci všech uzavřených smluv 
včetně jejich změn a dodatků. Jednou ročně je příspěvková organizace povinna 
informovat zřizovatele prostřednictvím odboru majetkoprávního Krajského 
úřadu Olomouckého kraje o nakládání s majetkem zasláním seznamu všech 
uzavřených smluv s uvedením údajů dle pokynů zřizovatele. 

15) Příspěvková organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku, který jí byl 
svěřen do správy, a za zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně 
závazných právních předpisů, zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a životního prostředí. Ředitel je povinen zajistit 
ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem. Ředitel 
ve vnitřním organizačním předpisu příspěvkové organizace stanoví úkoly, práva 
a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření s majetkem, jakož i  
okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná zodpovědnost.

16) Příspěvková organizace je povinna sjednat pojištění odpovědnosti za škody 
v souvislosti s plněním náhrady škody podle § 27 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění movitého a 
nemovitého majetku sjednává příspěvková organizace po dohodě se 
zřizovatelem.

17) Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše 
příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost 
budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok.

18) Finanční hospodaření organizace je upraveno příslušnými ustanoveními zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a dalšími příslušnými předpisy.

19) Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění kontroly její činnosti  
zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele.

20) Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat roční zprávu o 
činnosti za uplynulé období a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a 
předložit je zřizovateli v termínu a rozsahu jím stanovených. 

21) Příspěvková organizace je povinna k 15. 4. kalendářního roku (po skončení 
zimní údržby a provedení kontroly stavu silniční sítě) předložit provozní plán 
údržby a oprav ke schválení v Radě Olomouckého kraje.

22) Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou 
vykonává zřizovatel.

VI.
Vymezení doplňkové činnosti

Příspěvková organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost v tomto rozsahu:



1) Přípravné práce pro stavby.

2) Inženýrská činnost v investiční výstavbě.

3) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

4) Provádění údržby a oprav silničních staveb včetně jejich příslušenství a  
součástí.

5) Prodej nepotřebných zásob, vytěženého materiálu a ovoce.

6) Projektová činnost ve výstavbě.

7) Poskytování technických služeb.

Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:

 Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů organizace.
 Doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní.

Finanční hospodaření doplňkové činnosti se řídí příslušnými  ustanoveními zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.

VII.
Vnitřní organizační struktura

Příspěvková organizace je členěna na výkonné útvary, které nevystupují v právních 
vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Z provozních důvodů jsou prostorově trvale dislokovány tyto výkonné útvary 
organizace:

Středisko údržby Olomouc 
Středisko údržby Prostějov
Středisko údržby Přerov
Středisko údržby Šumperk

VIII.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Příspěvková organizace se zřizuje ke dni 1. 4. 2002 na dobu neurčitou.



IX.
Závěrečná ustanovení

1) Příspěvková organizace vzniká splynutím příspěvkových organizací 
Olomouckého kraje Správy a údržby silnic Olomouc, Správy a údržby silnic 
Prostějov, Správy a údržby silnic Přerov a Správy a údržby silnic Šumperk a je 
jejich právním nástupcem. Na příspěvkovou organizaci přešla veškerá práva a 
závazky ze Správy a údržby silnic Olomouc, Správy a údržby silnic Prostějov, 
Správy a údržby silnic Přerov a Správy a údržby silnic Šumperk, které tyto 
příspěvkové  organizace budou mít ke dni 31. března 2002.

2) Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje a účinnosti dnem 1. dubna 2002. Dnem 31. března 2002 
skončí platnost zřizovacích listin příspěvkových organizací Olomouckého kraje 
Správy a údržby silnic Olomouc, Správy a údržby silnic Prostějov, Správy a 
údržby silnic Přerov a Správy a údržby silnic Šumperk schválených 
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 20. 12. 2001. 

3) Tato zřizovací listina je vyhotovena v deseti vyhotoveních s platností originálu. 
Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a osm vyhotovení obdrží 
zřizovatel.

V Olomouci dne 1. 3. 2002 

                                                                                           Ing. Jan Březina
                                                                                                 hejtman
                                                                                        Olomouckého kraje



Příloha č.1 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje

Vymezení majetku příspěvkové organizace

Správa silnic Olomouckého kraje převzala do své správy hmotný a nehmotný 
majetek SÚS Olomouc, SÚS Prostějov, SÚS Přerov a SÚS Šumperk, jehož rozsah je 
určen fyzickou inventarizací těchto SÚS k 31.3.2002. Dokumentace inventur je 
uložena na Správě silnic Olomouckého kraje a je trvale archivována.
Celková účetní hodnota hmotného a nehmotného majetku činí 

6.529.579.470,67 Kč.

1.      Hmotný majetek celkem 6.799.822.821,62 Kč
1.1 Hmotný silniční majetek

a) silnice 4.176.171.363,50 Kč
b) mosty    670.868.523,15 Kč
c) pozemky 1.207.722.274,30 Kč
d) oprávky     -  9.792.839,00 Kč

1.2 Hmotný ostatní majetek
a) stroje a zařízení   463.087.942,08 Kč
b) budovy a nedokončené investice   281.972.718,59 Kč
c) oprávky - 345.517.759,88 Kč

2.      Nehmotný majetek celkem          452.994,10 Kč
         oprávky       -  452,994,10 Kč



Tabulka - Vymezení majetku příspěvkové organizace

kategorie majetku    Olomouc    Prostějov     Přerov    Šumperk     C e l k e m 

budovy     100.902.392,00     51.714.679,00    50.082.476,30     63.417.604,32     266.117.151,32
silnice a mosty  1.233.467.939,00   630.345.811,00  869.119.101,65 2.114.107.035,00  4.847.039.886,65
stroje a zařízení     125.300.149,50     94.138.750,00  123.283.672,58    120.365.370,00     463.087.942,08

drobný hm. a nehm. maj.         6.286.837,78       3.826.482,66      3.238.165,19       3.498.112,75       16.849.598,38

pozemky     458.737.358,30   207.554.439,00  213.738.118,00  327.692.359,00  1.207.722.274,30
nedok. investice         5.278.817,35      2.693.268,50      3.552.796,00       4.310.685,42       15.835.567,27
zálohy na DHM                       0,00                    0,00           20.000,00                     0,00              20.000,00

oprávky  k budovám -  16.739.233,00 -   10.101.507,00 -   11.713.347,50 -    14.572.194,32 -     53.126.281,82
oprávky k silnicím a   
mostům -    2.466.936,00 -     1.359.450,00 -     1.738.239,00 -      4.228.214,00 -       9.792.839,00
oprávky ke strojům a 
zařízením -  74.906.683,00 -    60.197.441,00 -   79.032.528,56 -    78.254.835,00 -   292.391.487,56
oprávky k drobnému 
majetku -    6.286.837,78 -      3.826.482,66 -     3.238.165,19 -      3.498.112,75 -    16.849.598,38

zásoby       8.730.374,15       9.918.454,91        6.147.360,71      11.460.749,40      36.256.939,17
finanční majetek       3.508.031,74      5.715.081,00      10.922.719,16      24.356.124,76      44.501.956,66
pohledávky a zálohy       1.132.718,55         438.636,40        1.642.083,25        1.043.369,10        4.201.520,30
přechodné účty aktivní                     0,00                    0,00               8.473,00            98.368,00           106.841,00

  C  e  l  k  e  m  6.529.579.470,67




