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FINANČNÍ VÝBOR 

Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Tajemník výboru: Markéta Zlata Remtová, tel. 386 72 04 82, e-mail.: remtovam@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 10. 5. 2021 

 
 

Z Á P I S      č. 5 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 10. 5. 2021 
od 11:00 hod videokonferenčně.             
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Kořínek, Ing. Petra Blížilová, 
Mgr. Jaromír Novák, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. František Dědič,  
Ing. Ivo Ježek, Ing. Jan Bartošek 
Omluveni: Ing. Petr Holický, Ing. Jiří Šimánek 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Jiří Fidler, Ing. Andrea Tetourová, Ing. Jana Holická, Ing. Milan 
Rybák, Ing. František Chrastina, Ing. Jaromír Polášek, Ing. Hana Šímová, Mgr. Ivan Náprstek,        
Ing. Tomáš Hajdušek 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.  
Konstatoval, že přítomno je 10 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
 1/ Informace o účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem  
 za rok 2020 /OEKO/                                                                     
 2/ Informace o rozpočtových opatřeních za květen 2021 /OEKO/                                                  
 3/ Informace o daňových příjmech za leden-duben 2021 /OEKO/                                                 
 4/ Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o. /OHMS/ 
 5/ Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje  
 za rok 2020 /ODSH/ 
 6/ Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem 
 za rok 2020 v oblasti kultury /OKPP/ 
 7/ Návrh Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury 
 na období    2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020) /OKPP/ 
 8/ Návrh-Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021–2025 /OKPP/ 
 9/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem 
 za rok 2020 a rok 2019 v oblasti školství /OŠMT/ 
10/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a 
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 /OSOV/ 
11/ Výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020 a vypořádání výsledku 
hospodaření /KHEJ/ 
12/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti 
zdravotnictví a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 /OZDR/ 
13/ Zvýšení základního kapitálu obchodním společnostem založených Jihočeským krajem v oblasti 
zdravotnictví /OZDR/ 
14/ Různé 
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1/ Informace o účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za 
rok 2020 
Ing. Staněk: jde o vyhrazenou pravomoc RK podle § 59 odst. 1 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, Jihočeský kraj byl k 31. 12. 2020 zřizovatelem celkem 157 příspěvkových organizací (PO). 
Za rok 2020 bylo dosaženo následujících výsledků hospodaření: 
- zisku u 135 PO (předchozí rok 140) 
- ztráty u 8 PO (předchozí rok 2) 
- nulového výsledku u 14 PO (předchozí rok 15) 
Radou kraje schváleno 15. 4. 2021. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o schválení účetních závěrek, sestavených k 31. 12. 2020, u 157 příspěvkových organizací, 
zřízených Jihočeským krajem, na 15. jednání Rady Jihočeského kraje dne 15. 4. 2021 dle důvodové 
zprávy a příloh č. 2 a č. 3 materiálu č. FV_20210510_01. 
 
Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
V 10:15 h se připojil k jednání Ing. Bartošek. Přítomno 11 členů FV. 
 
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za květen 2021 
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření, předložených k v RK dne 6. 5. 2021 (RZ 11/21) a 
budoucích rozpočtových opatření k projednání v RK dne 13. 5. 2021 (RZ 12/21). 

Charakteristika dosud známých rozpočtových opatření (RZ 11/21): 
- celkem 13 rozpočtových opatření, z toho 1 provedeno na základě rozhodnutí hejtmana kraje, žádná 
rozpočtová opatření v kompetenci ZK a 12 rozpočtových opatření v kompetenci RK 

- bez dopadu do povoleného schodku, upravený schodek 2 260,4 mil. Kč 
- bez dopadu do rozpočtové rezervy, upravený stav rozpočtové rezervy 26,0 mil. Kč 

- přehled budoucích rozpočtových opatření (RZ 12/21) pro jednání RK dne 13. 5. 2021 bude 
k dispozici nejdříve ve čtvrtek 29. 4. 2021 

- soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 20. 5. 2021 jako RZ  

 
Informace o rozpočtových opatřeních za květen 2021 – dodatek: důvodem předložení dodatku je 
reakce na: 
a) sdělení MPSV ze dne 28. 4. 2021 o přiznání dotace příspěvkovým organizacím Jihočeského kraje 

na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie 
koronaviru (RO 164/R), 

b) výstupy z jednání ZK dne 29. 4. 2021 – jde výhradně o změnu poměru investičních a 
neinvestičních výdajů po schváleném rozdělení finančních prostředků dotačních programů pro 
jednotlivé žadatele (RO 159/R-163/R). 

 
J. Soumar: info k RO 141 RK – co se tam konkrétně stalo? – Ing. Hajdušek/Ing. Staněk: je to věc 
OEZI, projekt má řadu partnerů, kteří nevyčerpali prostředky. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 5/H hejtmanem kraje, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 135/R – 146/R na jednání rady kraje dne 6. 5. 2021, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 150/R – 164/R na jednání rady kraje dne 13. 5. 2021; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 147/Z – 149/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 20. 5. 2021; 
III. doporučuje 
ZK schválit rozpočtová opatření. 
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Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3/ Informace o daňových příjmech za leden-duben 2021 
Ing. Hajdušek: plnění na 32,4 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni to bylo 34,4 % 
upraveného rozpočtu, resp. 29,7 % schváleného rozpočtu).  
 
Ing. Hajdušek prezentoval aktuální výši příjmů ze sdílených daní k 7. 5. 2021: 
 

 
Příjmy ze sdílených daní se zatím vyvíjí lépe, než je předpoklad podle schváleného rozpočtu.  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-duben roku 2021 
na 32,4 % ročního rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4/ Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o.  
Ing. Fidler: společnost BROTEX Z & J s.r.o., se sídlem Stanislava Maliny 457, Pražské Předměstí, 397 
01 Písek, IČO 26034557 (dále jen „BROTEX“) požádala o odprodání části pozemku poz. parcely KN 
p. č. 2660/3 v k. ú. Písek, který bezprostředně sousedí s pozemkem poz. parcelou p. č. 2668/6 jejího 
areálu. Výměra předmětné části pozemku dle předběžného zaměření, které si BROTEX nechal 
vyhotovit, činí 574 m2. 
V zájmu dalšího rozvoje firmy potřebuje BROTEX postavit na svém pozemku p. č. 2668/6 novou 
výrobní halu. Problém je v tom, že by její výstavbou nemohla být splněna podmínka dodržet 
dvoumetrovou vzdálenost od pozemku kraje p. č. 2660/3. Pokud by se BROTEXu podařilo 
požadovanou část pozemku kraje odkoupit, tento problém by odpadl. Zároveň by došlo k zarovnání 
tvaru pozemku BROTEXu p. č. 2668/6. S pozemkem p. č. 2660/3 hospodaří Střední zemědělská 
škola, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054 (dále jen „škola“). Škola s odprodejem předmětné 
části pozemku souhlasí. 
OHMS prověřil možnost převodu po technické stránce. Zjistil, že pozemek p. č. 2660/3 Jihočeský kraj 
nabyl převodem od státu na základě Smlouvy o bezúplatném převodu ze správy PF ČR č. 2001 Hk 
04/06 ze dne 11.10.2004 a že tato smlouva neobsahuje žádná omezení pro případ jeho zcizení. S 
BROTEXem bylo domluveno, že na své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu na rozdělení 
pozemku p. č. 2660/3. Následně OHMS objedná vyhotovení znaleckého posudku na ocenění 
předmětu prodeje cenou v místě a čase obvyklou. Náklady na jeho vyhotovení budou BROTEXu 
přefakturovány. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu 
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. schvaluje 
záměr prodeje části pozemku poz. parcely KN p. č. 2660/3 v k. ú. Písek, s nímž hospodaří Střední 
zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, o předpokládané výměře cca 574 m2, 
která bude upřesněna na základě geometrického plánu, společnosti BROTEX Z & J s.r.o., se sídlem 
Stanislava Maliny 457, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČO 26034557, za cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu 
zákonné lhůty, 
2. po obdržení geometrického plánu zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění této 

nemovitosti 
3. po splnění části II. 1. a 2. tohoto usnesení předložit návrh na prodej k projednání orgánům kraje. 

 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5/ Výsledky hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za 
rok 2020 
Ing. Tetourová: celkový hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2020 je 30 339 444,37 Kč. 
V hlavní činnosti byl celkově dosažen zisk ve výši 7 011 207,29 Kč. 
V doplňkové činnosti byl celkově dosažen zisk ve výši 23 328 237,08 Kč před zdaněním. 
V hlavní činnosti – údržba silnic II. a III. třídy byla vykázána ztráta ve výši 1 896 422,14 Kč. 
V hlavní činnosti ostatní byl dosažen zisk ve výši 8 907 629,43 Kč. Tento zisk byl tvořen 
z následujících činností: 
 
̵ prodej nemovitého majetku 1 095 626,32 Kč 
̵ pronájem nemovitého majetku 1 845 160,77 Kč 
̵ náhrady škod na silnicích II. a III. třídy         982 379 Kč 
̵ náhrady škod mimo silniční síť    - 29 012,55 Kč 
̵ prodej nepotřebného materiálu    510 548,88 Kč 
̵ prodej kovošrotu    288 764,55 Kč 
̵ prodej ovoce      14 014,78 Kč 
̵ prodej dřeva    274 886,70 Kč 
̵ náhrady za omezené užívání nemovitostí 1 383 947,91 Kč 
̵ náhrady za zřízení věcných břemen 3 314 700,00 Kč 
̵ úroky z úvěru po započtení přijatých úroků z BÚ    - 778 389,38 Kč 
̵ ostatní výnosy (soukromé jízdy, bezplatně převedený materiál, 

pokuty a úroky z prodlení)        5 001,55 Kč 
 
 
Tabulka č. 1.1 – Výsledek hospodaření 

Název organizace 

Výsledek hospodaření 2020 po zdanění 

Zdanění za rok 2020 Z hlavní činnosti Z doplňkové 

činnosti 

Celkem 

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje 

7 011 207,29 23 328 237,08 30 339 444,37 0,00 

Správa a údržba silnic využila možnosti uplatnit daňové odpisy dlouhodobého majetku svěřeného 

k hospodaření. Rozdíl, o který byly odpisy dlouhodobého majetku stanovené podle zákona o dani 

z příjmů vyšší než odpisy vykázané v účetnictví, bylo možno uplatnit ve výši základu daně a tím 

organizaci nevznikla povinnost platit daň z příjmu právnických osob. 

 

Tabulka č. 1.2 – Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 

Název organizace 
Zlepšený výsledek 

hospodaření (zisk) 

Úhrada zhoršeného 

výsledku hospodaření 

Příděl do 

rezervního fondu 

Příděl do 

fondu odměn 



 5 

minulých období 

Správa a údržba 

silnic Jihočeského 

kraje 

30 339 444,37 0 30 339 444,37 0,00 

 
Peněžní fondy 
Z rezervního fondu nebylo v roce 2020 čerpáno. Fond investic byl použit v roce 2020 v celkové výši 
411 389 tis. Kč zejména na rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně mostních objektů, pořízení 
strojních investic a stavebních investic zázemí a provozu organizace. Rezervní fond i fond investic 
jsou kryty peněžními prostředky. 
 

Tabulka č. 2.1 – Stav peněžních fondů k 31. 12. 2020 

Název organizace 

Rezervní fond 

ze zlepšeného 

výsledku 

hospodaření 

Rezervní fond 

z jiných zdrojů 
Fond investic Fond odměn 

Fond kulturních a 

sociálních potřeb 

Správa a údržba 

silnic Jihočeského 

kraje 

30 479 919,27 - 121 687 332,47 7 021 824,93 1 291 667,90 

 
Správa pohledávek 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje provádí v rámci správy neuhrazených pohledávek po lhůtě 
splatnosti standardní opatření (upomínky, návrhy žalob k soudu atd.). Momentálně bylo právním 
oddělením organizace řešeno šest pohledávek vůči právnickým osobám v celkové výši 151 362,75 Kč, 
kde lhůta splatnosti není starší 30 dnů. Tyto pohledávky byly uhrazeny v lednu t.r. Dále jsou řešeny 
pohledávky vůči společnosti KNAP HOLDING, SE, Průhonice: sedm pohledávek v celkové výši 
467 719,64 Kč po lhůtě splatnosti do 60 dnů, osm pohledávek v celkové výši 1 005 610,29 Kč po lhůtě 
splatnosti do 90 dnů, čtyřicet tři pohledávek v celkové výši 8 714 526,64 Kč po lhůtě splatnosti do 1 
roku. Dále byly dvě pohledávky vůči jiným společnostem v celkové výši 18 271 Kč po lhůtě splatnosti 
do 1 roku uhrazeny v lednu a únoru t.r. Jedna pohledávka v celkové výši 9 551 Kč je starší 4 let. 
Jedna pohledávka v celkové výši 16 710 Kč je starší 6 let. Tři pohledávky ve výši 26 130,18 Kč jsou 
starší 7 let. Dvě pohledávky ve výši 28 459,01 Kč jsou starší 8 let. Jedna pohledávka ve výši 
129 668,08 Kč je starší 10 let. Tato pohledávka je zatím stále předmětem exekučního řízení, zatím 
vymoženo 3 370,92 Kč. 

Tabulka č. 3.1 – Pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky 

Název organizace 
Pohledávky po lhůtě 

splatnosti delší než 1 rok 
Nedobytné pohledávky 

Správa nedobytných 

pohledávek (komentář) 

Správa a údržba silnic 

Jihočeského kraje 
210 518,27 0,00 - 

 
Doplňková činnost 
Celkové náklady Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dosahují za rok 2020 1 060 236 277 Kč. 
Z toho jsou náklady v rámci doplňkové činnosti ve výši 74 755 854 Kč (tj. cca 7,05 % z celkových 
nákladů organizace). Většinu nákladů v rámci doplňkové činnosti ve výši 71 919 877 Kč tvoří 
provádění údržby silnic I. třídy na území kraje. 
Zisk v doplňkové činnosti byl tvořen: 
̵ zimní a běžná letní údržba silnic I. třídy pro ŘSD 10 052 414,93 Kč 
̵ sečení silnic I. třídy pro ŘSD   8 839 381,21 Kč 
̵ ostatní činnosti pro ŘSD (reklamy, mostní závěry)      102 500,66 Kč 
̵ běžná údržba silnic I. třídy pro FCC, AVE a Knap Holding   3 579 565,34 Kč 
̵ odstraňování reklam na silnicích I. třídy          6 388,00 Kč 
̵ zimní údržba pro obecní úřady a ostatní odběratele        35 102,36 Kč 
̵ práce pro cizí na základě objednávek nebo smluv      520 205,41 Kč 
̵ náhrady škod od pojišťoven        88 755,17 Kč 
̵ ostatní výnosy (dotace VPP, odpisy transferů)      123 442,00 Kč 
̵ silniční daň      - 19 518,00 Kč 
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Finanční výbor zastupitelstva kraje 
bere na vědomí 
1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 

2020 dle tabulky č. 1.1 uvedené v důvodové zprávě tohoto materiálu, 
2. rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních 

fondů příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dle tabulky č. 1.2 uvedené 
v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem 
za rok 2020 v oblasti kultury 
Ing. Chrastina: celkový výsledek hospodaření (dále jen VH) po zdanění byl za všechny organizace 
vykázán v hlavní činnosti 1 529 890,24 Kč a v doplňkové činnosti 1 283 846,62 Kč. Jedenáct 
organizací dosáhlo zlepšeného výsledku hospodaření a jedna organizace skončila ve ztrátě. 
 
Alšova jihočeská galerie skončila rok 2020 s výsledkem hospodaření, po zdanění, ve výši 
324 320,67 Kč. Přestože byla nepříznivá situace, kdy organizace nemohla realizovat v plném rozsahu 
svou výstavní činnost zapříčiněnou vláními opatřeními s onemocněním COVID-19 bylo dosaženo 
zlepšeného VH díky mimořádným úsporným opatřením. Na tomto výsledku se též projevilo, že 
organizace získala grant MK ČR na nerealizovanou výstavu Malevič Ruská avangarda. Náklady na 
tuto nerealizovanou výstavu, která byla dlouhodobě v plánu, se podařilo pokrýt z této dotace. Finanční 
prostředky budou převedeny do fondu odměn a rezervního fondu.  
Nekrytou část investičního fondu tvoří projekty IROP "Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA" a 
"Zefektivnění ochrany a využití sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě“. Tyto 
projekty byly již stavebně uzavřeny, ale finanční vypořádání ještě není konečné, neboť došlo 
k soudnímu sporu. Jsou zde vázány finanční prostředky, které nejsou zcela uznané a řeší se 
„neoprávněné“ škrtání ze strany CRR. Projekt "Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum 
keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“ též stavebně ukončen. U tohoto projektu byla v lednu letošního 
roku podána žádost o platbu. V současné době se řeší připomínky ze strany CRR před zasláním 
platby. Celková částka nekrytého investičního fondu činí 2 354 667 Kč. 
 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor v roce 2020 vykázalo v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši 
120 238,78 Kč a 111 373,07 Kč v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření činí 231 611,85 
Kč. Rok 2020 byl, jak již bylo uvedeno výše, ovlivněn koronavirovým onemocněním, které způsobilo 
do jisté míry paralyzování společnosti a s tím souvisejícího kulturního života.  
 
Jihočeská filharmonie vykázala v hlavní činnosti za rok 2020 kladný výsledek hospodaření ve výši 
110 764,64 Kč a v doplňkové činnosti 100,33 Kč. Doplňková činnosti organizace je orientovaná 
především na krátkodobé nájmy koncertního sálu. Tyto nájmy nebyly v roce 2020 realizovány. Kladný 
VH v hlavní činnosti byl dosažen především mimořádnými úspornými opatřeními. Organizace rovněž 
obdržela v roce 2020 dvě nenárokové dotace z MK ČR v celkové výši 5,4 mil. Kč. Tyto dotace se 
podílejí velkou měrou na celkovém hospodaření organizace a krytí ztrát vzniklých epidemiologickou 
situací proto bylo možné dosáhnout kladného VH. Obě dotace byly poskytnuty až v 2. pol. 2020. 
Rozdělení dle tabulky 1. 2. 
 
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích dosáhla v roce 2020 výsledku hospodaření 
v hlavní činnosti -115 981,82 Kč a v doplňkové činnosti 51 457,96 Kč. Celkový výsledek činí ztrátu                 
-64 523,86 Kč. Z důvodu výše uvedené koronavirové pandemie nebyl umožněn vstup čtenářům a 
uživatelům knihovny do budov a nebylo tedy možné nabízet běžné prezenční služby, což se projevilo 
na příjmech organizace, kde došlo k poklesu příjmů z registračních a sankčních poplatků oproti 
plánovaným výnosům. Dle rozpočtových pravidel byl kladný VH v doplňkové činnosti, především 
pronájmy nebytových prostor, použit k částečnému pokrytí ztráty z hlavní činnosti. 
 
Muzeum Jindřichohradecka v roce 2020 vykázalo v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši                 
-1 887,26 Kč. Ztráty v příjmech byly ovlivněny především 2. vlnou pandemie, kdy nebyly realizovány 
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příjmy z návštěvníků Krýzových jesliček. Ztráta se podařila z největší části pokrýt z archeologických 
výzkumů, které organizace provozovala bez dopadu vládních omezení. V doplňkové činnosti 
organizace dosáhla výsledku 129 257,54 Kč. Tento výsledek byl ovlivněn zvýšeným zájmem o 
pronájem sálu v Minoritském klášteře v době uvolnění vládních omezení, tj. červenec-srpen. Konečný 
výsledek hospodaření činí 127 370,28 Kč. Rozdělení dle tabulky 1. 2. 
 
Muzeum středního Pootaví Strakonice v roce 2020 vykázalo v hlavní činnosti výsledek hospodaření 
ve výši 539 864,05 Kč a ve vedlejší činnosti 45 560,59 Kč. Celkový výsledek činí 585 424,64 Kč.  
Do výsledku hospodaření se promítá snížení nákladů na platy (včetně odvodů), kdy z plánovaného 
přijetí dvou pracovníků od března došlo k přijetí pouze jednoho pracovníka, a to až od září. Rovněž 
další mimořádná opatření v důsledku očekávaných dopadů koronavirové krize, jako např. omezení 
nákladů na akce pro veřejnost, propagaci a především omezení nákladů na opravy a udržování se 
projevily v poměrně vysokém VH. V neposlední řadě došlo k odložení některých nákupů do nově 
budované expozice do nově zrekonstruovaného hradu. Tyto nákupy budou realizovány v roce 2021. 
Rozdělení dle tabulky 1. 2. 
 
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou v roce 2020 vykázala v hlavní činnosti 
výsledek hospodaření ve výši 358 760,47 Kč a 1 063 363,32 Kč v doplňkové činnosti. Celkový 
výsledek hospodaření po zdanění činil 1 269 923,79 Kč. I přes to, že organizace byla jako ostatní 
kulturní organizace zřizované Jčk během roku 2020 ovlivněna koronavirovou pandemií a z velké části 
roku 2020 uzavřena, podařilo se takto vysokého VH dosáhnout především vyššími tržbami ze 
vstupného. Po znovuotevření organizace v letních měsících došlo k masívní návštěvnosti a tržby za 
měsíc červenec, srpen činily více než 13 523 tis. Kč. V doplňkové činnosti byly tržby za reklamní 
činnost (pronájem reklamních ploch, propagace apod.) a pronájmem restaurace a stánků v areálu zoo. 
Rozdělení dle tabulky 1. 2. 
 
Organizace Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Jihočeské muzeum v ČB, 
Regionální muzeum v Českém Krumlově a Hvězdárna a planetárium České Budějovice 
s pobočkou na Kleti hospodařily s mírně kladným výsledkem hospodaření cca do 45 tis. Kč.  
Daň z příjmů za rok 2020 - Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (25 181,28 Kč - daň 
z úroků na běžném účtu), Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou (152 200 Kč 
z hospodářské činnosti) a Alšova jihočeská galerie (5 704 Kč z hlavní činnosti). Ostatní organizace 
buď nemají zdanitelné příjmy nebo vykazují příjmy od daně osvobozené. 
 
Peněžní fondy 
Rezervní fondy byly celkově za všechny organizace v oblasti kultury čerpány ve výši 2 882 658,79 Kč. 
Jednalo se o posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (přesun ze schváleného rezervního 
fondu do investičního – dle schváleného VH za rok 2019) a o použití účelových darů, které organizace 
obdržely. Příspěvkové organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum 
v Českém Krumlově a Divadlo Oskara Nedbala Tábor navrhují přesun rozděleného VH za rok 2020 
z rezervního do investičního fondu. 
Fondy investic byly celkově za všechny organizace v oblasti kultury čerpány ve výši 271 561 661,54 
Kč (bez sbírkových předmětů).  
Dále od roku 2018 všechny sbírkotvorné organizace pořizují sbírkové předměty nově z investičního 
fondu. Děje se tak dle změny vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sbírkotvorné organizace pořídily 
z investičního fondu sbírky v celkové hodnotě 3 299 426,84 Kč. 
 
Finančně významné akce: 
- ve výši   15 195 tis. Kč – rekonstrukce koncertního sálu (Jihočeská filharmonie ČB)  
- ve výši 136 681 tis. Kč – projekt IROP - přístavba budovy Lidická tř. 1 (Jihočeská vědecká knihovna) 
- ve výši     4 192 tis. Kč – projekt IROP - vybavení interiéru budovy Lidická tř. 1 (Jihočeská vědecká  
                                          knihovna) 
- ve výši     9 641 tis. Kč – Archeoskanzen Trocnov - pokračování (Jihočeské muzeum v ČB) 
- ve výši   19 070 tis. Kč – projekt IROP - expozice (Jihočeské muzeum v ČB) 
- ve výši     3 484 tis. Kč – projekt IROP – hrad Strakonice – pokračování (Muzeum středního Pootaví  
                                          Strakonice) 
- ve výši   32 225 tis. Kč – projekt IROP – Wortnerův dům (Alšova jihočeská galerie) 
- ve výši     4 421 tis. Kč – projekt IROP – Bechyně (Alšova jihočeská galerie) 
- ve výši     9 431 tis. Kč – projekt IROP – Sparta (Alšova jihočeská galerie) 
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- ve výši    26 520 tis. Kč – modernizace diváckých prostor (Divadlo Oskara Nedbala Tábor) 
- ve výši     2 411 tis. Kč – odchovna sov (ZOO) 
- ve výši     1 913 tis. Kč – technické zázemí (ZOO). 
 
Správa pohledávek    
Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 1 rok a vedeny jako nedobytné: 
Divadlo Oskara Nedbala Tábor – předplatné z roku 2014 (12 600 Kč). Pohledávka předplatné byla 
přihlášena do insolvenčního řízení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Předplatné z roku 
2018 (1 150 Kč). 1. upomínka převzata, 2. upomínka se vrátila.  
Doplňková činnost 
Příjmy z doplňkové činnosti jsou využity ke zkvalitnění hlavní činnosti. Jedná se především o pronájmy 
nebytových prostor, sálu, reklamní plochy a prodej zboží. Kladný výsledek hospodaření z doplňkové 
činnosti činil za všechny organizace v oblasti kultury 1 283 846,62 Kč. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti 
kultury dle tabulky č. 1.1 přílohy, 
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů příspěvkových 
organizací dle tabulky č. 1.2 přílohy, 
3. použití rezervního fondu k úhradě ztráty dle tabulky č. 2.3 přílohy,  
4. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu v roce 2021 dle tabulky č. 2.4 přílohy. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7/ Návrh Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury na 
období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020) 
Ing. Chrastina: Jihočeský kraj zřizuje 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na základě 
zřizovacích listin a jejich dodatků. Rozsah činnosti jednotlivých příspěvkových organizací je velice 
různorodý. Sedm z těchto dvanácti organizací je sbírkotvorného charakteru, jedná se o vlastivědná 
muzea a galerie. Organizace hospodaří s nemovitým majetkem kraje. K datu 31. 12. 2020 mělo těchto 
12 organizací ve své správě celkem 86 nemovitostí z toho je jich 54 ve vlastnictví Jčk. Všechny 
důležité investiční akce realizované v minulém období přispěly k zhodnocení tohoto majetku a 
k vytvoření důstojného moderního prostředí pro činnost organizací. 
 
Snahou organizací je také dosáhnout na finanční zdroje z fondů IROP dle vyhlášených tematických 
výzev, s jejichž pomocí mohou uskutečnit rozsáhlé projekty typu velkých rekonstrukcí využívaných 
objektů (např. rekonstrukce objektu Wortnerova domu, rekonstrukce objekt Sparta, vybudování 
Mezinárodního muzea keramiky – AJG, rekonstrukce strakonického hradu – Muzeum středního 
Pootaví Strakonice, přístavba knihovny Jihočeské vědecké knihovny, areál Památníku Jana Žižky 
z Trocnova – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, aj.). Podíl získaných evropských fondů 
z IROP od roku 2016 činí 310 839 368 Kč, podíl kofinancování Jihočeským krajem na těchto 
projektech od roku 2016 činí 118 184 048 Kč a podíl ostatních národních zdrojů na projektech IROP 
od roku 2016 je celkem 18 307 434 Kč.  
 
Příjmem organizací jsou taktéž příjmy ze vstupného a doprovodných akcí. Další příjem představují 
pronájmy prostor a výsledky jejich vedlejší hospodářské činnosti. V případě dosažení kladného 
hospodářského výsledku mohou organizace dle zákona č. 250/2000 Sb. po schválení Radou 
Jihočeského kraje přesunout tento výsledek do investičního fondu a fondu odměn. Investiční fond lze 
využít k pořízení investičního majetku nebo k modernizaci, rekonstrukci či opravám svěřených objektů. 
Nově se z investičního fondu pořizují akvizice sbírkových předmětů.  
V minulém koncepčním období 2016–2020 předkládaly organizace vždy kladný hospodářský 
výsledek, což vypovídá o správném způsobu hospodaření, o efektivním využívání jejich příjmů. 
 
Nová koncepce zahrnující další období vychází z výsledků předchozích let a představuje základní vizi 
v rozvoji organizací v gesci OKPP Jihočeského kraje. V následujícím období je potřeba zajistit 
udržitelný rozvoj a dále pokračovat v zajišťování kvalitní veřejné služby ve všech kulturních odvětvích, 
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které organizace reprezentují. Můžeme zmínit nejdůležitější plánované akce, jako je dokončení 
rozsáhlého archeoparku budovaného v areálu Jana Žižky z Trocnova a vytvoření adekvátního zázemí 
pro návštěvníky nebo vybudování nového muzea v Prachaticích, které bude zaměřeno na fenomén 
Zlaté stezky. Další důležitou funkcí všech zřizovaných organizací je propojení s infrastrukturou 
cestovního ruchu a podílení se na vytváření důležitých turistických cílů.  Vazba na cestovní ruch je 
dána i připravovanou koncepcí cestovního ruchu Jihočeského kraje pro roky 2021–2030, se kterou je 
tato koncepce v souladu. Její součástí je nejenom podpora marketingových činností, ale i rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu. Jednotlivé rozvojové projekty příspěvkových organizací zahrnující 
budování nových expozic, vytváření nových provozů a rozšiřování turistických cílů jsou zapojeny do 
plánů investic, které jsou součástí koncepce cestovního ruchu. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací 
Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)“. 

Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8/ Návrh-Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021–2025 
Mgr. Ivan Náprstek: zachované přírodní, kulturní a historické dědictví spoluutváří vnímání regionu, v 
případě Jihočeského kraje se jedná o výrazně pozitivní obraz kraje a předpokládá se tak jeho využití 
pro různé formy relaxace, odpočinku a celkově k trávení volného času. Velké množství památek tuto 
představu jen podporuje, a proto se jako prvotní myšlenka, jak využít dochované kulturní dědictví vždy 
nese v duchu využití v rámci cestovního ruchu. Vazba na cestovní ruch je dána i připravovanou 
koncepcí cestovního ruchu Jihočeského kraje pro roky 2021–2030, se kterou je tato koncepce 
v souladu. 
Ve vyhlašování dotačních programů navazuje Koncepce na předchozí materiál, kdy je jednou ročně 
vyhlašován dotační titul Kulturní dědictví se 6 opatřeními, tak aby obsáhl a podpořil co nejširší 
spektrum kulturního dědictví v Jihočeském kraji. I díky této pomoci je postupně mimořádně bohatý 
památkový fond v našem kraji postupně obnovován. Tento dotační titul reflektuje na potřeby vlastníků 
a v některých případech je jejich jedinou finanční pomocí.  
Koncepce podpory památkové péče představuje základní východiska a cíle v oblasti zachování a 
podpory památkové péče s ohledem na rozvoj kraje. Materiál je to koncepční a periodicky se upravuje 
(1x za 5 let), tak aby mohl flexibilně reagovat na potřeby a rozvojové plány kraje, např. v oblasti 
dotační politiky, ale také na potřeby vlastníků památek a v neposlední řadě také na stav památkového 
fondu v Jihočeském kraji. 
 
J. Soumar: od r. 2008 klesá podpora? - Mgr. Náprstek: V V r. 2008 byla podpora skokově největší, 
obecně první vlna obnov byla dokončena, r. 2008 byl vyjímečný. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce podpory památkové péče 
Jihočeského kraje v letech 2021-2025“. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem 
za rok 2020 a rok 2019 v oblasti školství 
Ing. Šímová: Jihočeský kraj zřizuje celkem 125 škol a školských zařízení. Zlepšený výsledek 
hospodaření po zdanění za rok 2020 vykázalo 109 organizací v celkové výši 34 129 226,61 Kč. 
Celkový výsledek hospodaření po zdanění včetně doplňkové činnosti nad 100 tis. Kč vykázalo 61 
organizací. U 10 organizací byl vykázán nulový výsledek hospodaření. U 6 organizací byla vykázána 
ztráta v celkové výši 8 444 664 Kč (viz tabulka č. 2.3 přílohy č.1) 
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Zhoršený výsledek hospodaření – ztrátu vykázaly: 
Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala, IĆO 60077646 - ztráta ve výši - 
248 591,25 Kč.  
Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775 
ztráta ve výši - 4 855 456,04 Kč.  
Střední škola, České Velenice, Revoluční 220, IČO 14450917 - ztráta ve výši – 95 596,55 Kč. 
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, IČO 608690054 - ztráta ve výši – 943 250,81 
Kč. 
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249, IČO 72818 
ztráta ve výši - 271 260,11 Kč. 
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099 - ztráta ve výši – 2 030 509,24 Kč. 
 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti po zdanění v rámci schválených účetních závěrek 
k 31. 12.  2020 ve výši 21 981 149,42 Kč (tabulka č. 1.1 přílohy č. 1) byl v roce 2020 tvořen zejména 
výnosy z prodeje služeb a vlastních výrobků, (tj. výnosy z úplat, např. za vzdělávání, ubytování a 
stravování, výnosy z produktivní práce žáků), výnosy z pronájmů a nespotřebovaných transferů a 
příspěvků.  
 
Peněžní fondy 
Stav rezervních fondů k 1. 1. 2020 činil celkem 200 064 605,77 Kč.  
Tvorba za rok 2020 byla vykázána ve výši 78 112 536,87 Kč. Z toho 35 % (27 mil. Kč) tvořil 
schválený příděl z VH organizací za rok 2019. Nespotřebované dotace EU převedené podle § 28 odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, tvořily 58 
% (45 mil Kč). Jedná se především o tzv. „šablony“ – projekt Operační program věda, výzkum, 
vzdělávání. Peněžními dary byl fond tvořen ve výši 6 mil. Kč, což je 7 % celkové tvorby. 
Rezervní fondy použily organizace v roce 2020 v celkové výši 64 500 373,16 Kč, a to zejména 
z nespotřebovaných dotací EU a k dalšímu rozvoji své činnosti v souladu s § 30 odst. 2) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Rezervní fond byl použit 
v 8 případech na základě žádostí organizací a následného souhlasu RK k posílení fondu investic (viz 
tabulka č. 2.4 přílohy č.1) v celkové částce 10 266 000,00 Kč.  
Celkový stav rezervních fondů byl k 31. 12. 2020 vykázán ve výši 213 676 769,48 Kč, z toho 
rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 121 483 866,98 Kč a rezervní fond tvořený 
z ostatních titulů ve výši 92 192 902,50 Kč (viz tab. č. 2.1 přílohy č.1).  
Stav fondů investic k 1. 1. 2020 činil celkem 227 718 887,89 Kč.  
Organizace každoročně předkládají „Plány tvorby a čerpání fondů investic“, které jsou ze strany 
OŠMT kontrolovány a průběžně sledovány.   
Celkem byla tvorba fondů investic za rok 2020 vykázána ve výši 510 619 895,11 Kč. Největším 
zdrojem fondů investic byla v roce 2020 vykázána částka 311 239 543,38 Kč – investiční příspěvek 
z rozpočtu zřizovatele (Fond rozvoje školství, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů 
projektů). Z prostředků státních fondů a jiných veřejných rozpočtů byly fondy tvořeny ve výši 
57 872 543,39 Kč. Dalším významným zdrojem fondů investic v částce 130 294 923,30 Kč byly v roce 
2020 peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné 
podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.  
 
Organizace v roce 2020 používaly fondy investic v souladu s § 31 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, k financování svých investičních a 
neinvestičních výdajů, a to v celkové výši 511 498 181,11 Kč. Na pořízení a technické zhodnocení 
majetku bylo vykázáno čerpání fondu investic ve výši 461 397 779,28 Kč.  K posílení zdrojů určených 
na financování údržby a oprav majetku byly fondy investic v roce 2020 použity ve výši 
49 104 511,19 Kč. Dle § 31, odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, byly v roce 2020 uloženy odvody do rozpočtu zřizovatele ve výši 
995 890,64 Kč na financování odkupu pozemků následně svěřených k hospodaření. 
Celkový stav fondů investic byl k 31. 12. 2020 vykázán ve výši 226 840 601,89 Kč (viz tab. č. 2.1 
přílohy č.1).   
 
Správa pohledávek 
Výše pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok činila u škol a školských zařízení k 31. 12. 2020 
celkem 9 656 232,73 Kč. Nezaplacené pohledávky po lhůtě splatnosti jsou vykázány především 
u dětských domovů, které tvoří převážnou část těchto pohledávek, a to ve výši 8 323 820,90 Kč, tj. 
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86 % z celkových pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok (viz tab. č. 3.1 přílohy č.1), kdy se 
jedná výhradně o neuhrazené ošetřovné zákonnými zástupci dětí.  
 
Doplňková činnost 
Výsledek hospodaření po zdanění z doplňkové činnosti v rámci schválených účetních závěrek 
k 31.  2. 2020 byl vykázán ve výši 3 703 413,19 Kč (viz tab. č. 1.1. přílohy č. 1), což tvoří 14 % 
celkových schválených výsledků hospodaření po zdanění organizací v oblasti školství.   
V porovnání s vykázaným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti za rok 2019 se jedná o pokles 
o 2/3.  
 
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324 (dále jen „škola“) vykázala za rok 
2019 záporný výsledek hospodaření ve výši - 9 282,56 Kč.  
OŠMT nepovažoval za způsobilou ke schválení účetní závěrku této organizace k 31. 12. 2019 
z důvodů podezření na trestnou činnost bývalé účetní školy a probíhajícího kontrolního šetření ve 
škole. 
Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 
účetních jednotek, v platném znění, dle § 29 odst.1 se „schválením účetní závěrky rozumí také 
schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení“. Z výše uvedeného důvodu 
nedoporučil OŠMT na základě společného jednání se zástupcem ekonomického odboru a vedoucí 
oddělení interního auditu a kontroly radě kraje na jejím jednání dne 30. 4. 2020 schválit škole účetní 
závěrku, tedy ani výsledek hospodaření za rok 2019. Neschválení účetní závěrky k 31. 12. 2019 
znamenalo skutečnost, že výsledek hospodaření zůstane vykázán na účtu 431 - Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení až do okamžiku schválení účetní závěrky k 31. 12. 2020. 
Nyní OŠMT navrhuje radě kraje tento výsledek hospodaření (ztrátu) ve výši - 9 282,56 Kč schválit 
z důvodů uvedených v příloze č. 2 (Popis a nastavení nových kontrolních mechanismů k 31. 12. 
2020). Tato ztráta bude hrazena z rezervního fondu dle ustanovení § 30 odst. 2) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ing. Doležal: proč je u řady PO naplňován fond odměn ze zlepšeného HV výrazně nad HV 
z doplňkové činnosti, tj. i z ze zlepšeného HV z hlavní činnosti – Ing. Šímová: Pokud PO vytvoří 
celkově kladný výsledek hospodaření, který je tvořen součtem výsledku hospodaření z hlavní činnosti 
a doplňkové činnosti, předkládá návrh na jeho rozdělení do RF a FO podle platné legislativy, 
rozpočtových pravidel a účetních předpisů. Neposuzuje se, z jakých zdrojů vznikl, neboť financování 
školství je vícezdrojové a předpisy kraje tvorbu FO z VH neomezují, příděl musí odpovídat 
procentnímu rozdělení dle předpisů. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. výši výsledku hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem 

dle sloupce č. 1 přílohy č.1 tohoto materiálu, 
2. příděly do peněžních fondů jednotlivých škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem 

z jejich zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 dle přílohy č.1 tohoto materiálu 
3.   výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324, 
ve výši  
    - 9 282,56 Kč dle důvodů uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
10/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti 
sociální a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 
Ing. Holická: 11 organizací skončilo celkové hospodaření za rok 2020 zlepšeným výsledkem 
hospodaření ve výši 419 493,03 Kč, 4 příspěvkové organizace hospodařily s vyrovnaným výsledkem 
hospodaření a 1 organizace vykazuje ztrátový výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření za rok 
2020 po zdanění v součtu za všechny organizace představuje zisk ve výši 279 409,32 Kč.  
V hlavní činnosti vykázala ztrátu pouze 1 organizace – Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, 
která provozovala v roce 2020 i ztrátovou doplňkovou činnost. V roce 2020 byla doplňková činnost 
domova omezená z důvodu epidemie Covid-19, nařízením vlády byly domovy seniorů uzavřené 
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veřejnosti a z toho důvodu nebylo možné provozovat hostinskou činnost pro cizí strávníky, a tím došlo 
ke snížení tržeb. Zhoršený výsledek hospodaření (ztrátu) za rok 2020 bude pokryt z rezervního fondu 
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice.  
Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2020 nad 100 tis. Kč vykázal Domov důchodců Dobrá Voda.  
 
Peněžní fondy 
Celkové stavy peněžních fondů k 31. 12. 2020 za jednotlivé příspěvkové organizace zřízené 
Jihočeským krajem v sociální oblasti a v součtu za všechny organizace jsou podrobně uvedeny 
v příloze v tabulce  
č. 2.1 - Stav peněžních fondů k 31. 12. 2020. 
Rezervní fond (rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a rezervní fond z ostatních 
titulů) byl v roce 2020 tvořen u organizací, které skončily hospodaření roku 2020 zlepšeným 
výsledkem hospodaření. Dalšími zdroji rezervních fondů byly peněžní dary, což je typické pro sociální 
oblast. Organizace používaly v roce 2020 rezervní fondy k rozvoji své činnosti a na účely, na které 
byly přijaté peněžní dary určeny. 
Zdrojem fondů investic byly v roce 2020 odpisy dlouhodobého majetku a u některých organizací 
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. Organizace použily fondy investic v roce 2020 převážně 
k financování investičních výdajů a v některých případech k posílení zdrojů určených na financování 
údržby a oprav svěřeného majetku. Stav fondů investic k 31. 12. 2020 v souhrnu za všechny 
organizace je poměrně vysoký ve srovnání s ostatními peněžními fondy, představuje částku 
209 138 794,63 Kč. Fondy investic organizací v sociální oblasti byly k 31. 12. 2020 plně kryty 
finančními prostředky.  V roce 2020 nebyl nařízen odvod z fondů investic příspěvkových organizací do 
Fondu rozvoje sociální oblasti.  
Fond kulturních a sociálních potřeb tvořily organizace v roce 2020 základním přídělem a používaly ho 
k účelům stanoveným vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to především na příspěvek na stravování, penzijní připojištění, rekreaci a dary. 
 
U zřizovaných organizací v sociální oblasti nedošlo v roce 2020 ke snížení nekrytého fondu investic.  
U zřizovaných organizací v sociální oblasti se v roce 2020 neuskutečnil převod z rezervního fondu do 
fondu investic. 
 
Správa pohledávek 
Celková vykázaná výše pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok představuje v souhrnu 
za všechny příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti částku 35 926,00 
Kč. Ve většině případů se jedná o pohledávky za klienty, nebo bývalými klienty, dále za bývalými 
zaměstnanci, někteří z nich platí zanedbatelné částky vymožené v exekuci. Jiné nedobytné 
pohledávky zřízené organizace v sociální oblasti nevykazují.  
 
Doplňková činnost 
Ze 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti má zřizovací listinou 
povolené okruhy doplňkové činnosti 8 organizací. Převažujícím okruhem doplňkové činnosti je 
hostinská činnost. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti za rok 2020 vykázaly 4 organizace jako 
ziskový a 2 organizace ztrátový výsledek hospodaření. Domov pro seniory Světlo a Denní a týdenní 
stacionář Klíček v roce 2020 doplňkovou činnost nevyužily. 
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti za rok 2020 v součtu za všechny organizace činil 
103 359,91 Kč. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti 
sociální schválené na jednání rady kraje dne 15. 4. 2021 usnesením č. 378/2021/RK-15. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
11/ Výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020 a vypořádání 
výsledku hospodaření 
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Ing. Polášek: organizace vykazuje, a ve svých účetních výkazech eviduje, hlavní i doplňkovou činnost.  
Zisk z hlavní činnosti ve výši 6.275,56 Kč. Zisk z doplňkové činnosti, který vznikl prodejem 
propagačních předmětů na e-shopu JCCR a výnosy z projektu „elektrokola pro seniory“, ve výši 
547,25 Kč. 
 
Tabulka č. 1.1 – Výsledek hospodaření 

Název organizace 
Výsledek hospodaření 2020 po zdanění Zdanění za 

rok 2020 Z hlavní činnosti Z doplňkové činnosti Celkem 

JCCR  6.275,56 547,25 6.822,81 0,00 

 

Tabulka č. 1.2 – Rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2020 

Název organizace 
Zlepšený výsledek 

hospodaření (zisk) 

Příděl do rezervního 

fondu 
Příděl do fondu odměn 

JCCR 6.822,80 6.822,81 0,-- 

 

Peněžní fondy  

Rezervní fond – účet 413 

- PS fondu k 1.1.2020 je 289.585,02 Kč 

- Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2019 – 2.171,64 Kč 

- KS fondu k 31.12.2020 je 291.756,66 Kč 

Fond odměn 

- PS fondu k 1. 1. 2020 je 80.000,00 Kč 

- V průběhu roku 2020 nebyl FO tvořen ani čerpán.  

- KS fondu odměn k 31.12.2020 je 80.000,- Kč 

Investiční fond 

- PS fondu k 1.1.2020 je 472.592,51 Kč  

- Tvořen z odpisů v částce celkem za rok 337.402,40,- Kč  

- KS fondu k 31. 12. 2020 je 809.994.91 Kč 

FKSP 

- Fond byl tvořen 2 % z hrubých mezd ve výši 296.530,00 Kč 

- Fond byl čerpán dle pravidel 

a) na stravné zaměstnanců ve výši      138.243,00 Kč 

b) příspěvek na penzijní připojištění       74.570,00 Kč 

c) Ostatní užití fondu                                        0,00 Kč 

- KS fondu k 31. 12. 2020 181.075,21 – je peněžně kryt 

 

Tabulka č. 2.1 – Stav peněžních fondů k 31. 12. 2020 

Název 

organizace 

Rezervní fond 

tvořený ze 

zlepšeného 

výsledku 

hospodaření 

Rezervní fond 

z ostatních 

titulů (pouze 

účetní 

proúčtování) 

Investiční 

fond 

Fond 

odměn 

Fond 

kulturních a 

sociálních 

potřeb 

JCCR 291.756,66 0,00 809.994,91 80.000, -- 181.075,21 

 

Tabulka č. 2.2 – Snížení nekrytého investičního fondu k 31. 12. 2020 

Název organizace Výše nekrytého investičního fondu 

rozpuštěného do výnosů 

JCCR 0,00 Kč – JCCR neměla nekrytý investiční 

fond, tudíž o něm neúčtovala 

 

Tabulka č. 2.3 – Použití rezervního fondu k úhradě ztráty za předchozí léta včetně ztráty  
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Název organizace Výše 

neuhrazené 

ztráty minulých 

let  

Stav 

rezervního 

fondu  

Použití rezervního 

fondu k úhradě ztráty 

za minulá léta 

Zbývající 

nepokrytá 

ztráta 

JCCR  0,00 291.756,66 0,00 0,00 

 

Tabulka č. 2.4 – Použití rezervního fondu k posílení investičního fondu v roce 2020 

Název organizace Převod z rezervního fondu do investičního 

fondu 

JCCR  0,00 – investiční fond je v dostatečné výši, 

tudíž se nepřevádějí prostředky z rezervního 

fondu. 

 

Správa pohledávek  

Stav pohledávek k 31. 12. 2020 činí 36.185,56 Kč. 

 

Tabulka č. 3.1 

Pohledávky po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky k 31. 12. 2020 

Název organizace 

Pohledávky po 

lhůtě splatnosti 

delší než 1 rok 

Nedobytné 

pohledávky 

Správa nedobytných 

pohledávek (komentář) 

JCCR  31.923,49 0,- 

Jde o 2 faktury vystavené 
na Jindřichohradecké 
místní dráhy za účast na 
akci „Jižní Čechy hostem 
v Linci“ K datu účetní 
závěrky byla tvořena 
opravná položka. I přes 
zasílání upomínek 
organizace nereaguje. 

 

 
Doplňková činnost  

Vykázaná částka zisku 547,25 Kč vznikla částečně z prodeje zboží přes e-shop JCCR a výnosem 

z půjčovného elektrokol. Prostředky budou využity v rámci kampaní na podporu zvýšení návštěvnosti 

kraje. 

 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
souhlasí 
1. s kladným výsledkem hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu – příspěvkové organizace 
zřízené Jihočeským krajem, IČO 72053127, za rok 2020 ve výši 6.822,81 Kč; 
2. převodem kladného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do rezervního fondu. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
12/ Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti 
zdravotnictví a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020  
Ing. Rybák: vývoj hospodaření Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje byl v roce 2020 
ovlivněn zejména nárůstem mzdových nákladů. Nárůst souvisí zejména s novelou nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou došlo od 1. 1. 2020 ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců plošně o 
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1 500 Kč, což způsobilo meziroční zvýšení nákladů o 35 032 tis. Kč.  Zvýšení platových tarifů mělo vliv 
i na zvýšení hodinových odměn lékařům, kteří pracují na dohody a na zvýšení zákonného sociálního 
pojištění. V průběhu roku se do mzdových nákladů promítlo i řešení epidemie COVID-19, kdy došlo 
k nárůstu OON v souvislosti s činností sanitního vozidla pro odběr vzorků a sanitního vozidla pro 
transport pozitivních pacientů, byly vypláceny vyšší náhrady mezd při nemocenské zaměstnanců, 
kterým byla nařízena karanténa. Příspěvková organizaci obdržela ze státního rozpočtu 81 095 tis. Kč 
na vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům, kteří se podíleli na činnostech souvisejících 
s řešením pandemie COVID-19. Růst platů i vyplacené odměny ovlivnily výši povinných odvodů do 
FKSP, které meziročně vzrostly o 1 799 tis. Kč. Další nárůst nákladů (o 7 891 tis. Kč) je možné 
sledovat u položky spotřeba materiálu. Tato položka zahrnuje spotřebu léků a zdravotnického 
materiálu, pohonných hmot či ochranných osobních pomůcek. I zde se projevilo řešení 
epidemiologické situace – výrazně vzrostla spotřeba OOP či dezinfekčních prostředků. Do nákladů na 
spotřebu energií se promítl nejenom růst cen, ale i posun vyúčtování spotřeby. Náklady na cestovné 
meziročně vzrostly o 127 tis. Kč a ostatní náklady jsou oproti roku 2019 nižší o 2 920 tis. Kč. Zde se 
projevil pokles u dílčí položky náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku. Toto 
snížení má ovšem dopad do nákladů na opravy a udržování, které meziročně vzrostly o 4 326 tis. Kč. 
U položky ostatní služby je meziročně možné sledovat nárůst nákladů o 2 401 tis. Kč. Zvýšení se 
projevilo u dílčí položky údržba software, poradenské služby, archivační služby, nájemné. V položce 
Odpisy dlouhodobého majetku je možné oproti roku 2019 sledovat pokles nákladů o 327 tis. Kč, což 
souvisí se skutečností, že z důvodu výpadků ve výrobě a dodávce dílů pro automobilový průmysl 
nebylo dodáno 10 kusů sanitních vozidel v rámci pravidelné obměny.  Výnosy Zdravotnické záchranné 
služby Jihočeského kraje za rok 2020 vzrostly v meziročním srovnání o 65 065 tis. Kč. Nárůst je dán 
jednak zvýšením provozního příspěvku zřizovatele o 31 800 tis. Kč a jednak zvýšením výnosů 
z prodeje služeb, a to především tržeb od zdravotních pojišťoven, které meziročně vzrostly o 29 554 
tis. Kč. Z celkových výnosů tvoří příspěvek zřizovatele 54 %, tržby od zdravotních pojišťoven 31 %. 
Ostatní tržby 4%. Neinvestiční dotace se na celkových výnosech podílely 12 %. Zdravotnická 
záchranná služba Jihočeského kraje realizovala v roce 2020 investiční akce v celkovém objemu 32 
455 tis. Kč, z toho 25 178 tis. Kč kryla organizace z vlastních zdrojů. Zbývající část investičních výdajů 
ve výši 7 277 tis. Kč byla financována z Fondu zábrany škod, Ministerstvem zdravotnictví v rámci 
připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací a Nadací ČEZ. Investiční příspěvek 
z rozpočtu zřizovatele nebyl v roce 2020 poskytnut, neboť z důvodu pandemie COVID-19 došlo 
k výrobním výpadkům i v automobilovém průmyslu. Dodávka 10 ks sanitních vozů byla přesunuta do I. 
pololetí roku 2021. Organizace nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Hospodaření 
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje za rok 2020 skončilo zlepšeným hospodářským 
výsledkem ve výši 245,1 tis. Kč, jehož rozdělení je navrženo přídělem do rezervního fondu viz tabulka 
č. 1.2 přílohy. 
Rovněž na hospodaření Psychiatrické léčebny Lnáře měla v roce 2020 zásadní vliv novela nařízení 
vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou došlo od 1. 1. 2020 k plošnému zvýšení platových tarifů zaměstnanců 
o 1 500 Kč. Tyto změny vedly ke zvýšení osobních nákladů organizace (mzdové náklady, zákonné 
sociální pojištění, zákonné sociální náklady, jiné sociální náklady) o 544,4 tis. Kč (v této částce není 
zohledněno přijetí mimořádných prostředků na odměny poskytnuté z dotačního programu MZČR pro 
zaměstnance v souvislosti boje s pandemií COVID-19). Osobní náklady tvoří 82 % nákladů 
organizace. Oproti roku 2019 došlo k poklesu nákladů u položky opravy a udržování, ale o 12,5% 
vzrostly náklady z drobného dlouhodobého majetku. Některá zařízení byla na hranici životnosti 
a oprava těchto prostředků již nebyla efektivní. Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2020 činí 842 tis. 
Kč a tvoří 1,3 % nákladů organizace.  Výnosy se oproti předcházejícímu účetnímu období zvýšily 
o 4 458 tis. Kč, tj. o 7,5 % a jsou z 91 % tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Příspěvek 
zřizovatele činil 1 520 tis. Kč, což je 2,3 % z celkových výnosů organizace a byl použit k úhradě 
osobních nákladů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. I do hospodaření této organizace 
zasáhla nepříznivá epidemiologická situace způsobená šířením viru COVID-19, což se odrazilo jak 
v nákladech organizace (osobní náklady - vyšší náhrady mzdy za nemocenské zaměstnanců, kterým 
byla nařízena karanténa, mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na zabránění šíření 
COVID-19, vyšší náklady za ochranné osobní prostředky a dezinfekci) i ve výnosech organizace, 
kdy léčebna v rámci dotačního programu vyhlášeného MZČR přijala 3 943 tis. Kč na úhradu 
mimořádných odměn zaměstnanců v souvislosti se zabráněním šíření viru COVID-19. 
Investiční příspěvek zřizovatele čerpala organizace ve výši 1 138 tis. Kč na pořízení nového 
služebního vozidla, přístřešku pro motorová vozidla a zahradní techniku, přístřešku ČOV, či na novou 
akumulační nádrž na pitnou vodu. Z vlastních zdrojů pořídila organizace drtičku odpadů do kuchyně 
či kuchyňskou linku na oddělení. Organizace nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
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Hospodaření Psychiatrické léčebny Lnáře za rok 2020 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 
ve výši 152 002 tis. Kč. Jeho rozdělení je navrženo přídělem do rezervního fondu viz tabulka 
č. 1.2 přílohy. 
 
Peněžní fondy 
Celkové stavy peněžních fondů k 31. 12. 2020 za jednotlivé příspěvkové organizace zřízené 
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví a v součtu za obě organizace jsou podrobně uvedeny 
v tabulce č. 2.1 přílohy. 

Rezervní fond obou organizací byl v roce 2020 tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření předchozích 
let. U ZZS Jčk i účelovým peněžním darem. Pro zřizované organizace v oblasti zdravotnictví 
se neuvažuje o použití rezervního fondu k posílení investičního fondu (viz tabulka č. 2.4 v příloze). 
Stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku činil k 31. 12. 2020 za obě 
organizace 4 070 tis. Kč.  

Fond investic Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje byl tvořen odpisy dlouhodobého 
majetku a investičními dotacemi mimo rozpočet JčK. Použit byl výhradně ke krytí investičních výdajů 
organizace a jeho zůstatek ke dni 31. 12. 2020 byl finančně krytý. Investiční fond Psychiatrické 
léčebny Lnáře byl tvořen odpisy dlouhodobého majetku a investičním příspěvkem zřizovatele. Použit 
byl výhradně ke krytí investičních výdajů organizace a jeho zůstatek ke dni 31. 12. 2020 byl finančně 
krytý. Stav investičních fondů k 31. 12. 2020 činil v součtu za příspěvkové organizace v oblasti 
zdravotnictví 141 830 tis. Kč.  

Fond odměn nebyl v průběhu roku 2020 čerpán a jeho celková výše za organizace v oblasti 
zdravotnictví činila shodně jako v roce 2019 238 tis. Kč. 

Fond kulturních a sociálních potřeb tvořily organizace v roce 2020 základním 2% přídělem a používaly 
jej k účelům stanoveným vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 
pozdějších předpisů. Stav fondů kulturních a sociálních potřeb činil k 31. 12. 2020 za obě organizace 
4 636 tis. Kč. 

 
Správa pohledávek 

Pohledávky po lhůtě splatnosti u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje byly k 31. 12. 2020 
tvořeny pohledávkami za klienty protialkoholní záchytné stanice (1 243 tis. Kč – 28 %), pohledávkami 
za cizinci a nepojištěnými pacienty (2 153 tis. Kč – 49 %) a pohledávkami za zdravotními 
pojišťovnami, které byly splaceny v průběhu ledna 2021 nebo budou vypořádány v rámci finančních 
vztahů se ZP v průběhu roku 2021 (1 003 tis. Kč – 23 %). Pohledávky se splatností delší než 1 rok činí 
2 152 tis. Kč a jde o pohledávky za klienty protialkoholní záchytné stanice, nepojištěné osoby, či 
cizinci. Jednotlivé částky jsou zpravidla tvořeny cenou záchytu ve výši 1 200 Kč. Vzhledem k tomu, že 
dlužníky jsou osoby bez příjmů, které nepracují a jsou na sociálních dávkách, nemají trvalé bydliště a 
mnohdy i končí ve výkonu trestu, není v silách organizace tyto dlužné částky vymoci a vymáhání 
těchto pohledávek soudní cestou je, s ohledem na jejich výši, neefektivní. V roce 2020 provedla ZZS 
JčK prominutí a odpis pohledávek, které v jednotlivém případě nepřesáhly hranici 50 tis. Kč, byly 
prokazatelně nedobytné, nebo by náklady na jejich vymáhání prokazatelně přesáhly její výtěžek, ve 
výši 705 tis. Kč. I přes to, že prominutí a odpis uvedených pohledávek spadá v souladu s bodem 
2. 8. přílohy č. 2 platné zřizovací listiny ZZS JčK do kompetence ředitele ZZS JčK, byla (s ohledem 
na celkovou výši souboru pohledávek) dne 3. 12. 2020 předložena Radě Jihočeského kraje informace 
o jejich prominutí a odpisu na vědomí. 

U Psychiatrické léčebny Lnáře jsou pohledávky po lhůtě splatnosti tvořeny výhradně neuhrazenými 
regulačními poplatky (224 tis. Kč). Pohledávky z regulačních poplatků jsou postupně předávány 
advokátní kanceláři k soudnímu vymáhání, avšak efektivita jejich vymáhání je s ohledem na skutečné 
náklady spojené s jejich vymáháním a s ohledem na skladbu dlužníků (osoby neznámého pobytu, 
ze sociálně znevýhodněného prostředí, bez příjmů apod.), zanedbatelná (v roce 2020 bylo soudně 
vymoženo pouze 8,3 tis. Kč). I PL Lnáře v souladu s bodem 2. 8. přílohy č. 2 platné zřizovací listiny 
provedla k 31. 12. 2020 odpis nedobytných pohledávek za dlužníky v objemu 197 tis. Kč. Jedná se 
o neuhrazené regulační poplatky z let 2011-2014, nebo platby za zdravotní služby. Žádná z těchto 
pohledávek nepřesáhla částku 50 tis. Kč.  

Celkové stavy pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok za jednotlivé příspěvkové organizace 
v oblasti zdravotnictví jsou uvedeny v přiložené tabulce č. 3.1. 

 
Doplňková činnost 
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Obě organizace vykonávají a ve svých účetních výkazech evidují pouze hlavní činnost. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem 

v oblasti zdravotnictví dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu, 
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů 

příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví dle tabulky č. 1.2 
přílohy návrhu. 

 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13/ Zvýšení základního kapitálu obchodním společnostem založených Jihočeským krajem 
v oblasti zdravotnictví 
Ing. Rybák: ve schváleném rozpočtu na rok 2021 jsou alokovány finanční prostředky ke zvýšení 
základního kapitálu obchodních společností založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví 
v celkové výši 
174 mil. Kč. Jedná se o prostředky, které jsou určeny ke krytí investičního rozvoje obchodních 
společností, a budou poskytnuty v souladu s ustanovením § 474 – 494 zákona č. 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů. Jednotlivé nemocnice provedly v souladu s Metodikou výpočtu dovolené míry veřejné 
podpory ex-ante nemocnic Jihočeského kraje výpočet výše dovolené investiční veřejné podpory a 
požádaly Jihočeský kraj, jakožto jediného akcionáře, o zvýšení základního kapitálu. 
Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně 
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné.  

Po projednání návrhu v zastupitelstvu kraje, bude materiál předložen radě kraje vykonávající 
působnost valné hromady obchodní společnosti. Úpis akcií bude proveden na základě uzavřené 
smlouvy po schválení zvýšení základního kapitálu v těchto orgánech. 
Návrhy na zvýšení základního kapitálu projednala na svém jednání Rada Jihočeského kraje dne 
6. 5. 2021.   
Finanční prostředky ke krytí návrhu jsou v objemu 174 000 000,- Kč alokovány v rozpočtu JčK na rok 
2021, který byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/2020/ZK-3 dne 17. 12. 2020, 
a to na § 3522 – Ostatní nemocnice, položce 6316 – Investiční transfery obecním a krajským 
nemocnicím – obchodním společnostem, ORJ 956 – Transfery společnostem s majetkovou účastí 
kraje. Tyto prostředky budou na základě rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu ORJ 05 – 
OEKO, odkud budou na základě smlouvy o úpisu akcií převedeny na účty jednotlivých nemocnic. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o zvýšením základního kapitálu obchodním společnostem Nemocnice České Budějovice, 
a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., 
IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., 
IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., 
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804 
v celkové výši 174 000 000,- Kč. 
 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
14/ Různé 
Ing. Fidler: jedná se o koupi cca 50 m2 v Dačicích, které jsou nutné pro rekonstrukci sportovní haly 
naší školy. Výkup je od privátního subjektu za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši cca 
1.400 kč za m2 se sousedního pozemku. Jde o rekonstrukci majetku kraje ve správě naší školy a po 
rekonstrukci bude využívána i pro potřeby města. Nositelem žádosti o dotaci je naše střední škola 
v Dačicích. 
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Vzhledem k výše uvedenému není v tuto chvíli zcela hotov materiál pro jednání RK (nový termín od 
NSA pro podání žádosti o dotaci – původně byla koupě plánována k projednání v červnu 2021; k datu 
předání materiálů pro jednání FV nebyly vyhotoveny a předány OHMS všechny podklady pro 
zpracování materiálu, např. odsouhlasený návrh KS), která bude jednat o této věci až 13.05.21 a 
následně ZK 20.05.21. 
 
Ing. Bartošek: děkuji za vysvětlení, prosím o vstřícnost, jako město tomu jdeme naproti, bohužel nás 
termín překvapil, snažíme se dodat veškeré materiály. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po podání informace o koupi pozemku v k.ú. 
Dačice:  
I. bere na vědomí 
ústní informaci o koupi cca 50 m2 v Dačicích, které jsou nutné pro rekonstrukci sportovní haly, která je 
svěřena k hospodaření Střední škole technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304. 
II. doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
1. schválit 
a) koupi pozemku parcely KN p. č. 2633/293 o výměře 50 m2, oddělené dosud nezapsaným 
geometrickým plánem č. 3015-9137/2021 z parcely KN p. č. 2633/164 v k. ú. Dačice, od společnosti 
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem Strojírenská 160, Dačice III, 380 01 Dačice, 
IČO 48244716, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 70 750 Kč + náklady spojené s 
prodejem, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 6 návrhu 
č. 614/RK/21, 
b) předání uvedeného majetku dle části III. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným 
majetkem Střední škole technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, zřizované 
krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,  
2. uložit  
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu: 
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části III. 1. a) tohoto usnesení, 
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí III. 1. b) tohoto usnesení,  
3. vzít na vědomí  
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Střední škole technické a obchodní, 
Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny a souvisejících 
nákladů za pozemek uvedený v části III. 1. a) tohoto usnesení; 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 14. 6. 2021 od 
11.00 hod videokonferenčně. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
 
Konec jednání FV v 12:40 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice 
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda 
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