
Část pátá 
Hospodaření svazku obcí (§ 38-39b) 

§ 38 
Majetek svazku obcí 

(1) Svazek obcí hospodaří s majetkem, který ze svého vlastního majetku vložily do svazku obcí jeho 

členské obce podle stanov svazku obcí,18 a dále s majetkem, který získal svou vlastní činností. 

(2) Majetek vložený obcí do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Orgány svazku obcí 

s ním mohou nakládat jen v souladu s majetkovými právy, které na ně členská obec přenesla podle 

stanov svazku obcí. Majetková práva k vlastnímu majetku obcí, která jsou vyhrazena obecnímu 

zastupitelstvu,19 nelze převést na orgány svazku obcí. 
§ 39 

Finanční hospodaření svazku obcí 

(1) Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu (§ 4). 

(2) Obsahem rozpočtu svazku obcí jsou jeho příjmy a výdaje vyplývající z jeho činností v souladu 

s jeho stanovami. 

(3) V případě, že se svazek obcí podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného 

z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený 

objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu 

Evropské unie. 

(4) Svazek obcí zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na 

úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na 

zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění 

návrhu. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň 

údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech a o dlouhodobých závazcích a pohledávkách. 

Zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu 

střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě 

stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu 

svazku obcí. 

(5) Svazek obcí zveřejní střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových stránkách do 30 dnů ode 

dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění, 

s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné 

podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu 

rozpočtu. 

(6) Svazek obcí zveřejní návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úředních deskách 

členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného 

orgánu svazku obcí. Na internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Na 

úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje 

o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové 

skladby. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou 

občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho 

projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. 

(7) Svazek obcí zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení 

a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění s uvedením, kde byl 

zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto 

způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok. 

(8) Kontrolu hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky provádí orgán určený 

k tomu stanovami svazku obcí. Zprávy o výsledcích této kontroly předkládá svazek obcí 

zastupitelstvům členských obcí. 
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(9) Svazek obcí zveřejní návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření21 na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 

dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Na 

internetových stránkách se zveřejňuje úplné znění návrhu včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření. Na úředních deskách může být návrh zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje 

alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového 

třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Zveřejnění musí 

trvat až do schválení závěrečného účtu. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané 

členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho 

projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. 

(10) Svazek obcí zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých 

internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně vyvěsí na úředních deskách 

členských obcí oznámení o jeho zveřejnění s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě 

a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do 

schválení závěrečného účtu za další rozpočtový rok. 

(11) Závěrečný účet svazku obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho 

schválení v orgánu svazku obcí. 
§ 39a 

Druhy organizací svazku obcí 

(1) Svazek obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, může zřizovat příspěvkové 

organizace a školské právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, a to 

za podmínek stanovených zvláštním zákonem.19a 

(2) O zřízení, změně a zrušení příspěvkové organizace podle odstavce 1 rozhoduje nejvyšší orgán 

svazku obcí, vymezený stanovami;19b tento orgán také schvaluje zřizovací listinu příspěvkové 

organizace. 

(3) Ostatní úkoly zřizovatele, pokud nejsou stanovami vyhrazeny nejvyššímu orgánu svazku obcí, plní 

vůči příspěvkovým organizacím podle odstavce 1 výkonný orgán svazku obcí, vymezený 

stanovami.19b 

(4) Pokud není stanoveno jinak, vztahují se na příspěvkové organizace podle odstavce 1 ustanovení 

§ 27 až 37a obdobně. 
(Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Část pátá) 
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