
Dodatek č. 7 

zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 
Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, vydané Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje  dne 28.2.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2002, dodatku č. 2 ze dne 
22. 5. 2003, dodatku č. 3 ze dne 18.12. 2003, dodatku č. 4 ze dne  24. 6. 2004, 
dodatku č. 5 ze dne 27.4.2007 a dodatku č. 6 ze dne 24.9.2008 

Čl. I.
Část  II. - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 
se mění takto:

1. bod č. 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

se zrušuje. 

2. označení bodu č. 4) se mění na označení bodu 3) a označení bodu 5) se mění na 
označení bodu 4)

Čl. II.
Část IV. – Vymezení majetku
se mění takto: 

Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření majetek, který měla 
příspěvková organizace ke dni 31. 10. 2009 svěřený do správy nebo předaný 
k hospodaření. 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření, je uvedeno v příloze, která je  nedílnou součástí tohoto dodatku 
zřizovací listiny.

Čl. III.
Část V. - Vymezení majetkových práv a povinností
se mění takto:

1. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek, který jí byl
předán k hospodaření (dále „svěřený majetek“), včetně majetku získaného 
vlastní činností spravovat 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, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést 
jeho evidenci a vést jej v účetnictví.



2. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením 
a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před 
neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své 
závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto 
závazků vyplývajících, přičemž je povinna včas a řádně vymáhat pohledávky 
vzniklé z činnosti příspěvkové organizace, je povinna včas uplatňovat právo 
na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, a to vžd y 
včetně vymáhání prostřednictvím soudů nebo jiných orgánů a institucí. 
Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu 
zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva a prominout 
pohledávku.

3. Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 
15 000,- Kč a provést účetní odpis, pokud se její vymáhání jeví jako neúspěšné 
nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. 
Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. 
Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek, že 
jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky 
ve výši nad 15 000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím 
písemným souhlasem zřizovatele.  

4. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce z fondu 
kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek 
stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních 
potřeb, v platném znění.

5. Nestanoví-li tato zřizovací listina jinak, není příspěvková organizace oprávněna 
svěřený majetek, prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými 
břemeny, předat k hospodaření jiné příspěvkové organizaci zřízené 
Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak 
použít k účasti na podnikání třetích osob.   

6. Majetek, který příspěvková organizace nabude pro svého zřizovatele, se 
od okamžiku nabytí do vlastnictví Olomouckého kraje se stává majetkem 
svěřeným příspěvkové organizaci. Příspěvková organizace je oprávněna pro 
zřizovatele pořizovat nemovitosti pouze po předchozím písemném souhlasu 
zřizovatele.

7. Příspěvková organizace je oprávněna hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí 
a osobních vozidel, v pořizovací ceně do 1 500 000,- Kč za jednotlivý hmotný 
inventovaný majetek nebo soubor věcí a nehmotný majetek  v pořizovací ceně 
do 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek pořizovat 
do vlastnictví kraje a ke svému hospodaření za cenu obvyklou bez souhlasu 
zřizovatele. Hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v pořizovací ceně nad 
1 500 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí 
a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 200 000,- Kč za jednotlivý nehmotný 
inventovaný majetek mohou příspěvkové organizace pořizovat pouze 
po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. 

8. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat peněžité dary do 200 000,- Kč 
za jednotlivý dar do vlastnictví Olomouckého kraje a ke svému hospodaření bez 



souhlasu zřizovatele. Peněžité dary účelově neurčené nad 200 000,- Kč za 
jednotlivý dar je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví 
Olomouckého kraje a ke svému hospodaření pouze po předchozím písemného 
souhlasu zřizovatele.

9. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený přebytečný nebo neupotřebitelný 
hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v zůstatkové hodnotě do 40 000,- Kč 
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a přebytečný 
a neupotřebitelný nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě do 60 000,- Kč 
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek převést úplatně za cenu obvyklou 
bez  předchozího písemného souhlasu zřizovatele. Svěřený přebytečný nebo 
neupotřebitelný hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí, v zůstatkové hodnotě 
nad 40 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí 
a přebytečný a neupotřebitelný nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě nad 
60 000,- Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek může příspěvková 
organizace převést pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. 
Výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (investiční 
majetek) s výjimkou nemovitostí  jsou příjmem příspěvkové organizace a čistý 
výnos je zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace dle ustanovení 
§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z prodeje 
ostatního svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej 
použije výhradně na obnovu svěřeného majetku. Příspěvková organizace vede 
tyto příjmy v účetnictví odděleně. 

10. Příspěvková organizace je oprávněna svěřený neupotřebitelný hmotný majetek 
v zůstatkové hodnotě do 40 000,- Kč,  s výjimkou nemovitostí, za jednotlivý 
hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený neupotřebitelný 
nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě do 60 000,- Kč za jednotlivý nehmotný 
inventovaný majetek fyzicky zlikvidovat bez souhlasu zřizovatele. Svěřený 
neupotřebitelný hmotný majetek v zůstatkové ceně nad 40 000,- Kč s výjimkou 
nemovitostí, za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí 
a svěřený neupotřebitelný nehmotný majetek v zůstatkové ceně nad 60 000,-
Kč za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek může příspěvková organizace 
zlikvidovat pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. 

11. Příspěvková organizace je oprávněna, bez předchozího písemného souhlasu 
zřizovatele, písemnou dohodou o předání svěřeného majetku předat přebytečný  
hmotný  majetek v zůstatkové hodnotě do 40 000,- Kč, s výjimkou nemovitostí, 
za jednotlivý hmotný inventovaný majetek nebo soubor věcí a svěřený 
přebytečný  nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě do 60 000,- Kč 
za jednotlivý nehmotný inventovaný majetek jiné příspěvkové organizaci 
zřízené Olomouckým krajem. Svěřený přebytečný hmotný majetek 
v  zůstatkové hodnotě nad 40 000,- Kč za jednotlivý hmotný inventovaný
majetek nebo soubor věcí, s výjimkou nemovitostí, a svěřený přebytečný 
nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě nad 60 000,- Kč za jednotlivý 
nehmotný inventovaný majetek je příspěvková organizace oprávněna předat 
jiné příspěvkové organizaci zřízené Olomouckým krajem pouze po předchozím 
písemném souhlasu zřizovatele. Majetek, který je příspěvkové organizaci 
předán na základě dohody dle tohoto ustanovení, se dnem účinnosti dohody 
stává svěřeným majetkem příspěvkové organizace, která majetek převzala.



12. Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze 
po předchozím písemném souhlasu svého zřizovatele. Příspěvková organizace 
může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu svěřeného majetku, 
pokud výše nákladů na ně není vyšší než  1 500 000,- Kč v jednotlivém případě.

13.

a) V případech, kdy je dotčen svěřený majetek 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,
- provádí označení hranic pozemků, 
- je oprávněna účastnit se za zřizovatele jednání, souvisejících s revizí 
údajů katastru nemovitostí a projednat způsob odstranění nesouladu 
v údajích katastru.

b) Příspěvková organizace je oprávněna zřizovat věcná břemena na uložení 
inženýrských sítí a umístění místních a účelových komunikací na 
svěřených pozemcích. Příspěvková organizace je dále oprávněna zřizovat 
věcná břemena ke vstupu, vjezdu, průchodu a průjezdu přes svěřené
pozemky a pozemní komunikace za účelem kontroly, údržby, oprav 
a odstranění inženýrských sítí a místních a účelových komunikací. 
Příspěvková organizace je rovněž oprávněna zřizovat věcná břemena 
na zřízení sjezdů a nájezdů ze svěřených pozemních komunikací. 
Příspěvková organizace je dále oprávněna zřizovat práva odpovídající 
věcným břemenům ve prospěch Olomouckého kraje, týkající se uložení 
svěřených inženýrských sítí a umístění svěřených pozemních komunikací 
a opěrných zdí a vstupu, vjezdu, průchodu a průjezdu za účelem kontroly, 
údržby, oprav a odstranění svěřených inženýrských sítí, pozemních 
komunikací a opěrných zdí. 

c) Příspěvková organizace je oprávněna vydávat souhlas ve prospěch třetích 
osob k umístění liniových staveb a  m ístních a účelových komunikací 
na svěřených pozemcích a silnicích II. a III. třídy. Dále je oprávněna 
vydávat souhlas ke vstupu, průchodu a průjezdu přes výše uvedené 
pozemky a silnice II.a III. třídy.
 Příspěvková organizace je oprávněna vydávat souhlas ve prospěch třetích 
osob ke zřízení sjezdů a nájezdů ze svěřených pozemních komunikací.
 Příspěvková organizace se za zřizovatele účastní územních, stavebních 
a kolaudačních řízení a řízení o povolení kácení dřevin, týkajících se 
svěřeného majetku.



Příspěvková organizace je oprávněna převzít za zřizovatele součásti 
a příslušenství svěřených pozemních komunikací, a to písemným 
protokolem.

d) Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o právu provést 
stavbu ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve stejných případech, kdy 
je oprávněna zřídit věcné břemeno dle čl. V. této zřizovací listiny, 
v případech, kdy je oprávněna vydat souhlas dle čl. V. této zřizovací 
listiny, a dále v případech, kdy se jedná o stavbu veřejné infrastruktury 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) body 1 a 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), na svěřených pozemcích nebo pozemních komunikacích. 

14.

a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele 
pronajmout, výjimečně  přenechat do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý 
majetek na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou 
s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. Na dobu určitou delší než jeden rok 
nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce 
je příspěvková organizace oprávněna pronajmout, výjimečně  přenechat 
do výpůjčky svěřený nemovitý a movitý majetek pouze po předchozím 
souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem.

b) Příspěvková organizace je i bez souhlasu zřizovatele oprávněna nájem 
(výpůjčku) svěřeného majetku, sjednaných před 1. 4. 2001 nebo po tomto 
datu ukončit a je oprávněna vést soudní řízení související s ukončením 
nájmu (výpůjčky).

c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele 
pronajmout byt, který je jejím svěřeným majetkem, pouze na dobu určitou, 
nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková 
organizace byt, který je jejím svěřeným majetkem, pronajmout pouze 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Ve všech případech 
pronájmu bytů, ať na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, sjednaných 
před 1. 4. 2001 nebo po tomto datu, je příspěvková organizace oprávněna
bez souhlasu zřizovatele pronájem bytu, který je jejím svěřeným 
majetkem, ukončit, ať již dohodou nebo výpovědí s tím, že příspěvková 
organizace je současně oprávněna vést u soudu řízení o přivolení soudu 
k výpovědi z nájmu bytu.  

d) Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková 
organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší, 
v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem 
související. 

e) Příjem z pronájmu svěřeného majetku je příjmem příspěvkové organizace, 
která jej vede v účetnictví odděleně a použije jej přednostně na opravy 
a údržbu svěřeného 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. 

15.

a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele 
pronajmout  nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který  nezbytně 
potřebuje k zajištění  své hlavní činnosti,  na dobu určitou, nejdéle 
na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejvýše 
tříměsíční.

b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si 
pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně 
potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném 
souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. 
Příspěvková organizace může provádět  bez souhlasu zřizovatele opravy 
a údržbu užívaného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než 
1 500 000,- Kč v jednotlivém případě, v ostatních případech pouze 
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.

c) Při nájmu nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace 
povinna sjednat  nájemné v místě obvyklé nebo nižší. Nájemné vyšší než 
v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím 
písemným souhlasem zřizovatele.

16. Příspěvková organizace je povinna být pojištěna proti odpovědnosti za škodu 
v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.

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.

17. Za ochranu majetku užívaného příspěvkovou organizací a výkon práv 
a povinností při hospodaření s tímto majetkem odpovídá ředitel příspěvkové 
organizace. 

18. 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.

19. Příspěvková organizace se řídí právními předpisy a pokyny zřizovatele, 
zejména Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým 
krajem, v platném znění. 

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

21. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou 
vykonává zřizovatel.



Čl. IV.
Část VI. - Vymezení doplňkové činnosti
se mění takto:

K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců 
zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci tyto doplňkové činnosti: 

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

2) Projektová činnost ve výstavbě

3) Výroba, obchod a  služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

  Obory činnosti: v plném rozsahu

Podmínkou pro realizaci doplňkové činnosti je:

 doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace
 doplňková činnost je sledována odděleně od činnosti hlavní

Finanční hospodaření při doplňkové činnosti se řídí ustanovením § 28 odst. 5 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Jednorázové (náhodné činnosti) nesouvisející s hlavním účelem a předmětem 
činnosti se vykazují v doplňkové činnosti.

Čl. V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje dne 25. 9. 2009 a účinnosti dnem 1. 11. 2009.

Přílohou tohoto dodatku je nová Příloha č. 1, která nahrazuje dosavadní Přílohu č. 1 
zřizovací listiny. 

V Olomouci dne 

                                                                                      Ing. Martin Tesařík 
                                                                                                 hejtman
                                                                                        Olomouckého kraje



Příloha č. 1
zřizovací listiny Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace

Vymezení majetku

Celková účetní hodnota hmotného a nehmotného majetku činí

  /v Kč/

Druh majetku Stav k 31.7.2009

Budovy a stavby 396 049 984,06

Silnice a mosty 7 804 105 276,96

Stroje a zařízení 619 066 406,64

Drobný hmotný a nehmotný majetek 23 382 336,11

Pozemky 1 516 370 478,20

Nedokončené investice 364 660 311,53

Záloha na DHM 605 000,00

Oprávky k budovám a stavbám -99 420 658,82

Oprávky k silnicím a mostům -343 131 153,00

Oprávky ke strojům a zařízením -495 161 372,19

Oprávky k drobnému majetku -23 342 336,11

Zásoby 27 095 208,08

Finanční majetek 112 106 259,95

Pohledávky a zálohy 11 911 102,45

Přechodné účty aktivní 239 787,00

CELKEM 9 914 536 630,86

Výčet nemovitostí ve vlastnictví zřizovatele, které zřizovatel příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření, je uveden v samostatných soupisech nemovitého majetku 
(okres Olomouc, obvod Katastrálního pracoviště Přerov, obvod Katastrálního 
pracoviště Hranice, okres Prostějov, okres Šumperk, okres Jeseník a majetek 
v ostatních okresech České republiky), které jsou uloženy u příspěvkové organizace, 
na Krajském úřadě Olomouckého kraje a ve sbírce listin příslušného katastrálního 
úřadu.




