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Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým organizacím 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

bere na vědomí nový způsob předání technického zhodnocení svěřeného majetku příspěvkovým 

organizacím v souladu s výkladem MFČR uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu. Při 

předání technického zhodnocení svěřeného majetku se nebude upravovat zřizovací listina, 

příspěvkové organizaci se sdělí navýšení hodnoty svěřeného majetku o hodnotu technického 

zhodnocení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 55. schůzi dne 27.01.2021, usnesením č. 2048/55/11/2021, podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova vzít na vědomí nový způsob předání technického zhodnocení svěřeného 

majetku příspěvkovým organizacím.  

 

Odbor sociálních věcí a školství  

doporučuje orgánům města vzít na vědomí nový způsob předávání technického zhodnocení svěřeného 

majetku příspěvkovým organizacím. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Odbor ekonomiky  

doporučuje orgánům města vzít na vědomí nový způsob předávání technického zhodnocení svěřeného 

majetku příspěvkovým organizacím. 

 



Důvodová zpráva: 

Svěřený majetek = majetek předaný k hospodaření příspěvkové organizaci dle ustanovení § 27 odst. 2 

písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. 

Technické zhodnocení svěřeného majetku = technické zhodnocení, které provedl zřizovatel na vlastní 

náklady na majetku, který byl v minulosti předán k hospodaření příspěvkové organizaci dle ustanovení 

§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb. 

  

Dle ustálené praxe v podmínkách města byla technická zhodnocení již svěřeného majetku (např. 

zateplení budovy školy) vždy svěřována prostřednictvím usnesení ZMP. Usnesení ZMP ohledně 

svěření technického zhodnocení již svěřeného majetku příspěvkové organizaci vždy přijde s určitým 

zpožděním oproti zařazení technického zhodnocení do majetkové a účetní evidence města. V tomto 

mezidobí však dochází na straně města k odpisování technického zhodnocení, přestože technické 

zhodnocení reálně užívá příspěvková organizace.  

  

Dobu mezi zařazením technického zhodnocení svěřeného majetku do užívání na straně města a jeho 

svěřením prostřednictvím usnesení Zastupitelstva města na příspěvkovou organizaci lze vyřešit 

přístupem, který definuje Ministerstvo financí.   

Ministerstvo financí ČR konstatuje, že „technické zhodnocení dlouhodobého majetku provedené 

zřizovatelem na majetku již předaném k hospodaření příspěvkové organizaci je součástí svěřeného 

majetku, a to s ohledem na ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., kdy institut 

svěření majetku k hospodaření ve zřizovací listině je právním aktem, který se vztahuje na majetek jako 

celek, tj. včetně technických zhodnocení provedených na předmětném majetku po okamžiku jeho 

svěření. V uvedeném případě se neprovádí změna zřizovací listiny z titulu svěření majetku 

(provedeného technického zhodnocení). Obsahuje-li však zřizovací listina ocenění svěřeného majetku, 

upraví účetní jednotka toto ocenění o provedené technické zhodnocení. Z výše uvedeného vyplývá, že 

územní samosprávný celek nepředává k hospodaření uvedené technické zhodnocení a že o předmětném 

majetku včetně technického zhodnocení účtuje a odpisuje jej příspěvková organizace. K okamžiku 

uvedení technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání je proto nezbytné aktualizovat 

zůstatkovou cenu předmětného majetku a aktualizovat jeho odpisový plán.“ 

  

Tento postup je v souladu i se stanoviskem externího auditora.  

  

Technické zhodnocení svěřeného majetku je neoddělitelnou součástí svěřeného majetku. Předání se již 

nebude realizovat formou dodatku ke zřizovací listině, ale fyzickým předáním technického zhodnocení 

a informováním o hodnotě technického zhodnocení, a to s ohledem na datum zařazení majetku do 

užívání.  

 

 


