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ANOTACE 

Tato práce je zaměřena na analyzování majetku, který město Turnov využívá k zajištění 

kulturních statků pro občany. V rámci analýzy jsou popsány kulturní zařízení a společnost, 

kterou město zřídilo ke správě těchto zařízení. Pomocí Saatyho metody je zhodnoceno, zda 

zvolená právní forma organizace je vhodná pro zajištění kulturního života v obci. 
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Úvod

Veřejná správa je nejdůležitější cestou, kterou jsou obyvatelům dané obce poskytovány 

veřejné služby. Mezi služby, které poskytují obce, existuje vzájemná závislost. Poskytovateli

veřejných služeb jsou úřady a mezi nejvýznamnější zákazníky, kterým jsou tyto služby 

poskytovány, patří obyvatelé měst a obcí. Obyvatelstvu jsou poskytovány veřejné služby, a to 

z oblasti práce a sociálních věcí, školství, dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, 

průmyslu, sportu, kultury a místního rozvoje. Kvalita a úspěšnost poskytování veřejných 

služeb má veliký vliv na spokojenost obyvatel.

Pro zajištění kvalitních poskytovaných veřejných služeb a řádné plnění úkolů místní 

samosprávy je nezbytné vlastnit majetek a efektivně s ním nakládat. Vlastnictví majetku a 

možnost s ním disponovat je jedním z ekonomických předpokladů existence územních 

samospráv. Majetek je základem pro sociální rozvoj území a předpokladem podnikatelské 

činnosti a rozvoje veřejného sektoru.

Cílem této práce je analyzovat, jak obec využívá svůj majetek, a zhodnotit zda 

tento majetek je vhodný pro poskytování kulturních statků a ekonomiku obce. 

Tato práce se zaměřuje na majetek města, a to zejména na majetek, který zajišťuje chod 

města v oblasti kultury. Kultura je významným faktorem života občanů. Obec udržuje, 

obnovuje a využívá objekty kulturní infrastruktury na poskytování kulturních služeb,

zpřístupnění kulturních hodnot a vytvoření přiměřeného institucionálního zázemí pro oblast 

kultury. Část práce bude aplikována na konkrétním vzorku obce a jeho majetku. Jedná se 

o město Turnov, které se nachází na jihu Libereckého kraje. 

Aby bylo možné splnit vytyčené cíle, je důležité si teoreticky nastínit určité oblasti,

které souvisejí s touto prací. První část je věnována charakteristice obce a jejímu postavení 

v České republice. Obec je základní územní jednotkou státu, kterou tvoří společenství občanů 

na určitém vymezeném území obce.

Další část je věnována majetku obce, hospodaření s tímto majetkem a správě majetku. 

Majetek tvoří podstatnou složku ekonomického základu samosprávy a slouží k zajištění 

činností, které územní samospráva vykonává. Obec využívá svůj majetek k veřejně 

prospěšným účelů, k zajištění veřejných statků a služeb, k výkonu samosprávy nebo 

k podnikání. 
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V praktické části jsou nejprve popsány základní informace o městě, dále jsou 

charakterizována jednotlivá kulturní zařízení. Pro obecné zhodnocení kulturních zařízení 

v obci je využita SWOT analýza, ze které lze vyčíst silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

těchto zařízení. 

Další kapitola je věnována společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o., která 

zabezpečuje chod kulturních zařízení a veškerý kulturní život v obci. V této části bude 

analyzováno hospodaření za uplynulý rok a pomocí Saatyho metody bude zhodnoceno, zda 

právní forma organizace, společnost s ručením omezeným, je vhodná pro zajištění kulturních 

statků v obci. 
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1 Obec a její charakteristika

Obec je základní územní jednotkou státu, kterou tvoří společenství občanů na určitém 

vymezeném územní obce.  Z Ústavy ČR1  vyplývá, že každá obec má právo na samosprávu 

veřejných záležitostí. Výkon veřejné správy můžeme rozdělit na státní správu a samosprávu. 

Veřejná správa je souhrn záměrných činností, kterými se zabezpečují úkoly na jednotlivých 

vládních úrovních ve veřejném zájmu, a to na úrovni státu a územní samosprávy. 

Provazníková (2009, str. 11) definuje veřejnou správu jako systém, který je tvořen dvěma 

hlavními subsystémy: hlavní subsystém představuje státní správu a druhý subsystém 

představuje samosprávu, resp. veřejnou samosprávu. Samospráva může mít dále podobu 

územní a zájmové samosprávy. Obec potom představuje základní stupeň územní samosprávy.

Pojem obce je v mnoha odborných publikacích vyjadřován i jinými slovy, např. 

municipalita nebo místní samospráva. Všechna tyto slova mají relativně stejný význam, proto 

lze tyto slova chápat jako synonyma. 

Toth (1998, str. 17-18) charakterizuje obec souborem znaků (základních a specifických 

charakteristik), které ji odlišují od jiných forem osídlení. Obec tvoří základní prostor života 

občanů a plní řadu funkcí, např.: „obytnou, pracovní a obslužnou“2. Charburský (2007, 

str. 62) popisuje obec jako instituci, pečující o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání rovněž veřejný zájem vyjádřený v zákonech a 

jiných právních předpisech. 

Ze zákona o obcích3 vyplývá, že obec je základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvořící územní celek, který je vymezen určitou hranicí území obce.

V právních vztazích je obec veřejnoprávní korporací, která vystupuje pod svým jménem, 

vlastní majetek a hospodaří s ním podle vlastního rozpočtu. Obec má vymezený územní 

obvod a zahrnuje jedno nebo více sídel.  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

chrání veřejný zájem.

                                                     
1 Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
2 Hrabalová, S.: Teorie a praxe rozvoje měst a obcí. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 14.
3 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
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1.1 Znaky obce

Obec jako základní územní samosprávní celek a územní jednotku státu lze 

charakterizovat třemi základními znaky:

 území,

 občané,

 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce.

Obec se rozkládá na jednom nebo několika katastrálních území. Podle katastrálního 

území se člení na části. 

Zákon o obcích4 říká, že občan je fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je 

v dané obci hlášena k trvalému pobytu. Pokud občan dosáhl věku 18 let, má právo volit a být

volen do zastupitelstva své obce, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat na zasedání 

zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu 

obce a k závěrečnému účtu obce, požadovat spolu s dalšími občany projednání určité 

záležitosti v samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem obce, dále podávat orgánům 

obce návrhy, připomínky a podněty.

1.2 Působnost obce

Působností obce se rozumí právně vymezený okruh společenských vztahů, předmět, 

obsah a rozsah činností, v nichž obec realizuje svoji pravomoc. Působnost obce se dělí 

na samostatnou a přenesenou působnost.

1.2.1 Samostatná působnost obce

Samostatná působnost obcí je popsána v zákoně o obcích5 jako příkladný výčet a dále 

jako péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, uspokojování potřeby ochrany 

v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi, zejména rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku.

                                                     
4 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

5 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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Do samostatné působnosti obce patří sestavování rozpočtu, závěrečného účtu, peněžní 

fondy, vydávání obecných závažných vyhlášek, místní referendum, zřizování a rušení obecní 

policie, rozhodování o založení nebo rušení právnických osob, příspěvkových organizací a 

organizačních složek státu a další činnosti, které jsou vymezeny v zákoně o obcích.

1.2.2 Přenesená působnost

V zákoně o obcích6 je popsána přenesená působnost tak, že obec vykonává 

na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je 

přenesenou působností obce.

V rámci přenesené působnosti rozlišujeme:

 všechny obce (základní výkon státní správy),

 obce s pověřeným obecním úřadem,

 obce s rozšířenou působností.

Všechny obce jsou v rámci přenesené působnosti orgánem ochrany přírody a ochrany 

ovzduší, vydávají nařízení obce, rozhodují o místních a účelových komunikacích, 

projednávají přestupky, jsou vodoprávním úřadem a spravují drobné toky a jiné další činnosti 

vymezené v zákoně.

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává 

na svém území státní správa pro více obcí v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním 

úřadem“. Obce s pověřeným obecním úřadem jsou při výkonu státní správy v přenesené 

působnosti oprávněny rozhodnout o poskytování peněžité a věcné dávky nebo půjčky, 

zajišťují volby do Parlamentu České republiky, do zastupitelstva krajů, do zastupitelstva obcí 

a do Evropského parlamentu. Jsou vodoprávním úřadem a povolují odběr a nakládání 

s vodami. Vykonává i jiné další činnosti, které jsou vymezeny v zákoně o obcích. 

Obce s rozšířenou působností mají oproti obcím s pověřeným obecním úřadem některé 

oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale i pro další 

obce v okolí. 

                                                     
6 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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U obce s rozšířenou působností se v přenesené působnosti jedná např. o tyto 

kompetence:

 evidence obyvatel, vedení registru obyvatel,

 vydávání občanských průkazů, cestovní dokladů, řidičských průkazů,

 ochrana životního prostředí,

 živnostenský úřad,

 dávky a sociální služby aj.

1.3 Orgány obce

V České republice jsou orgány obce vymezeny v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada obce, 

starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

1.3.1 Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je voleným a základním orgánem obce, který ji samostatně spravuje. 

Všechny ostatní orgány jsou od zastupitelstva odvozeny. Zastupitelstvo je voleno 

ve veřejných volbách dle volebního zákona. Volí se podle principu poměrného zastoupení 

na čtyřleté funkční období. Počty členů se odvozují podle velikosti municipality, ale musí být 

v souladu se zákonem o obcích (viz. tabulka 1).

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva

Velikost obce (počet obyvatel) Počet členů v zastupitelstvu

do 500 obyvatel 5 – 15 členů

500 – 3000 obyvatel 7 – 15 členů

3000 – 10000 obyvatel 11 – 25 členů

10000 – 50000 obyvatel 15 – 35 členů

50000 – 150000 obyvatel 25 – 45 členů

nad 150000 obyvatel 35 – 55 členů

Zdroj: zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Obecní zastupitelstvo volí a odvolává starostu, místostarostu a další členy rady města 

z řad svých členů. Zastupitelstvo města je zřizovatelem a zakladatelem příspěvkových 
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organizací a organizačních složek a schvaluje jejich zřizovací listiny. Schvaluje územní plán 

města, schvaluje rozpočet města a jeho závěrečný účet, vydává obecně-závazné vyhlášky, 

rozhoduje o vyhlášení místního referenda, zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další 

členy a odvolává je z funkce a stanoví výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

města.7

Zastupitelstvo rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech8: 

 nákupu, prodeji a darování nemovitostí,

 zastavení nemovitostí a věcí movitých,

 bezplatném převodu movitých věcí a peněz s určitými výjimkami (sociální výpomoc 

apod.),

 bezúplatném postoupení pohledávek,

 poskytnutí úvěru,

 peněžitých i nepeněžitých vkladech do obchodních společností, svazků obcí apod.,

 majetkové účasti na podnikání jiných, nikoli municipálních subjektů,

 emisi komunálních obligací apod. 

1.3.2 Rada

Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za své činnosti 

odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti rada obce rozhoduje v oblasti, 

kterou stanovuje zákon, např. vydání nařízení obce. Rada je orgán volený zastupiteli města.

Rozhodnutí rady musí schválit zastupitelstvo hlasováním. Městskou radu tvoří starosta, 

místostarosta a volení členové z řad zastupitelstva. Počet členů rady musí být vždy lichý a 

musí mít nejméně 5 a maximálně 11 členů, přičemž nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu 

členů zastupitelstva obce.

Rada rozhoduje o těchto majetkoprávních úkonech9:

 zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádění

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,

                                                     
7 Další pravomoci zastupitelstva města jsou stanoveny v § 84, 85 a 86, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

8 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

9 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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 projednávání a řešení návrhy, připomínek a podnětů předložených jí členy 

zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

 rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost 

může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové 

organizaci obce zcela nebo zčásti,

 rozhodování ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,

 kontrolování plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 

působnosti obce aj.

1.3.3 Starosta

Podle zákona starosta zastupuje obec navenek. Úkony, které vyžadují schválení 

zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, může starosta provést jen po jejich předchozím 

schválení, jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné. Starosta a místostarosta jsou 

voleni zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva a musí mít státní občanství ČR. Z výkonu 

své funkce jsou zodpovědní zastupitelstvu obce. 

Starosta vykonává tyto činnosti10:

 rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

 plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní 

poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů  pokud 

není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví 

jim plat, jen není-li zřízena rada obce,

 může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku,

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce11,

 zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního 

úřadu aj.

1.3.4 Obecní úřad

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci obce. Starosta stojí 

v čele obecního úřadu, pokud není přítomen, funkce zastává místostarosta. Funkce tajemník 

                                                     
10 Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

11 Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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obecního úřadu musí být zřízena v obcích s pověřeným obecním úřadem nebo v obcích 

s rozšířenou působností. Tajemník je odpovědný starostovi, který ho i jmenuje. Zaměstnanci 

obce jsou začleněni do odborů a oddělení, které může zřídit rada obce pro jednotlivé úseky 

činnosti.

1.3.5 Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Předsedou výboru je vždy 

člen zastupitelstva obce s výjimkou osadního výboru, kde je předseda volen z řad členů 

výboru zastupitelstvem12. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Za své činnosti 

je výbor zodpovědný zastupitelstvu obce. Výbory musí být nejméně tříčlenné, a počet členů je 

vždy lichý. Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina 

všech členů výboru. Zastupitelstvo musí povinně zřizovat finanční13 výbor a kontrolní14

výbor.

1.3.6 Komise

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a 

náměty předkládají komise radě obce. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 

Počet členů stanovuje rada. Komise je odpovědna radě obci, ve věcech přenesené působnosti 

odpovídá starostovi.

                                                     
12 Členové osadního výboru jsou  občané obce, které mají přihlášený trvalý pobyt v části obce,  pro kterou je 

osadní výbor zřizován.

13 Finanční výbor prování kontrolu s hospodařením majetku a s finančními prostředky obce a plnění dalších 

úkolů dané zastupitelstvem obce (viz. §119 ods. 2 zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

14 Kontrolní výbor provádí kontrolu usnesení zastupitelstva obce a rady obce, dodržování právních předpisů 

ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plnění další úkolů dané zastupitelstvem 

obce (viz. §119 ods. 3 zákon o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
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2 Majetek obce

Obec jako společenství osob a majetku na určitém konkrétním území disponuje 

vedle oprávnění vykonávat na daném území územní samosprávu i oprávněním disponovat 

s vlastním majetkem, a to včetně finančních zdrojů.15

Hospodaření s majetkem obce je určeno legislativou16, ve které je uvedeno, že „majetek 

obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími 

ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého 

majetku, musí jej chránit před poškozením, odcizením, zneužitím nebo před neoprávněnými 

zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení.“

2.1 Podstata majetku

Majetek je zpravidla vymezován jako bohatství, neboť má hodnotu, tržní cenu, různé 

druhy majetku mohou být směněný na peněžní formu majetku, nebo jako vlastnictví, jako 

soubor vlastnických práv k majetku, tzn. možnost disponovat s majetkem podle uvážení 

vlastníka majetku. 

Vlastnictví je možno vymezit ve smyslu právnickém a ve smyslu ekonomickém. 

V právním smyslu vystupuje vlastnictví jako vztah lidí k věcem. Právo posuzuje vlastnictví 

ve statickém stavu tak, jako je zapsané a zaevidované v dokladech o vlastnictví. Vlastník má 

právo se svým majetkem volně nakládat a využívat ho. Ostatní ve společnosti právo vlastníka 

uznávají, stát práva vlastníka chrání, jejich narušení trestá na základě zákona. Nejzákladnější 

úpravu vlastnických práv lze nalézt v Listině základních práv a svobod17.

Podle Švantnerové a Kožiaka (2005, str. 25) lze vlastnictví v ekonomickém smyslu 

chápat jako souhrn vztahů mezi lidmi v reprodukčním procesu. Analýza různých forem a 

druhů vlastnických práv vedla ekonomy k závěru, že ekonomický systém společnosti je 

určený i jejími vlastnickými právy. Pokud se mění vlastnická práva, zároveň se také mění 

chování ekonomických subjektů, rozdělování důchodu a alokace zdrojů.

                                                     
15 Koudelka, Z a kol. Zákon o obcích. Praha: Linde, 
16 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 38 odst. 1
17 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, hlava II., čl. 11
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2.2 Rozdělení obecního majetku

Obecní majetek lze vymezit z více pohledů. Jeden z nich popisuje ve své publikaci 

Peková a Pilný (2002, s 89-90). 

Obrázek 1: Základní struktura majetku municipality

Zdroj: Peková, Pilný, 2002, str. 89-90

Uvedenou strukturu majetkové základny je možné považovat za základní a všeobecné 

rozdělení majetku obce, které je lze následně členit podle několika dalších hledisek, a to podle 

hlediska:

 účetního,

 účelového,

 důležitosti aj.

2.2.1 Rozdělení majetku podle účetního hlediska 

Z účetního hlediska lze rozdělit majetek na:

a) dlouhodobý majetek

 hmotný,

 nehmotný,

 finanční.

b) krátkodobý majetek

 zásoby,

 peněžní prostředky v hotovosti, na účtech, šeky, ceniny apod.,

Municipální 

majetková základna

Movité věci

Nemovitosti

Majetková práva Peněžní prostředky

Cenné papíry

Nehmotná aktiva
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 krátkodobý finanční majetek, krátkodobé cenné papíry pohledávky z obchodního 

styku,

 přechodná aktiva související s časovým rozlišením, kursovými aktivními rozdíly 

apod.

U dlouhodobého nehmotného majetku je doba použitelnosti delší než jeden rok, a 

ocenění jedné položky musí převyšovat částku 40 tisíc Kč. Do tohoto typu majetku můžeme 

zařadit pozemky, budovy, byty, nebytové prostory a drobný dlouhodobý majetek.

Dlouhodobý nehmotný majetek se odlišuje od hmotného majetku na základě toho, že 

vlastník nehmotného majetku může majetek předat více osobám a nepřestává být vlastníkem.

Do dlouhodobého nehmotného majetku můžeme zařadit zejména výsledky výzkumu a vývoje, 

software a ocenitelná práva, u kterých ocenění převyšuje částku větší než 60 tisíc Kč. Doba 

použitelnosti je stejná, tedy musí být delší než jeden rok. 

Mezi dlouhodobý finanční majetek se řadí střednědobé a dlouhodobé cenné papíry, 

obligace, peněžní prostředky na dlouhodobých termínovaných účtech, finanční podíly.

Za krátkodobý majetek se obvykle považují věci pro jednorázové využití s krátkou 

dobou použití, a to do jednoho roku. Tvoří ho zásoby, pohledávky a finanční majetek.

2.2.2 Rozdělení majetku podle účelu využití

Územní samospráva má plnou právní subjektivitu, a proto může hospodařit se svým 

majetkem zcela samostatně, avšak využívat ho mohou na takové činnosti, které jim zákon 

nebo jiný předpis dovoluje. Proto může územní samosprávný celek propojit konkrétní majetek 

s konkrétními úkoly, ovlivnit jeho objem a využití pro technické účely v závislosti 

na zákonných povinnostech územních samosprávních celků. 

Podle toho, k čemu bude obec majetek využívat, lze majetek rozdělit na majetek, který 

slouží (Provazníková, 2009, s. 229):

 k veřejně prospěšným účelům, k zabezpečení veřejných statků, jak nemovitostí 

(např. budovy, pozemky), tak vnitřního zařízení, ale i peněžních prostředků 

nutných pro zajištění chodu základní školy, veřejné nemocnice, sociálního 

zařízení, dále majetku občanské vybavenosti, tzn. slouží k zabezpečení 

jednotlivých základních funkcí obce (ekonomická, technická a sociální 

infrastruktura),
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 k výkonu vlastní samosprávy, resp. funkcí samosprávy (např. v České republice 

samostatné a přenesené působnosti), včetně veřejné správy jako čistého veřejného 

statku (např. budova a zařízení obecního úřadu apod.),

 k podnikání, např. majetek vložený do municipálních podniků, ale i do společnosti 

s ručením omezeným ve formě majetkových podílů (finančního majetku, 

nemovitostí apod.) za účelem jeho zhodnocení, získání dalších zdrojů pro 

rozpočet, 

 k nákupu cenných papírů nebo k jiným formám finančního investování za účelem 

řízení likvidity.

V souvislosti s účelovým využití majetku Sobotka (2009, str. 54-55) uvádí, že majetek 

lze rozčlenit podle toho, zda je jeho vlastnictví skutečně nezbytné nutné pro obec. 

Na základě tohoto hlediska lze rozdělit majetek na: 

 nezbytný,

 zbytný.

Nezbytný majetek je spojený s veřejnou správou a s činnostmi, které obce musí 

poskytovat ze zákona, přičemž zbytný majetek slouží především k podnikání. V případě, že je 

majetek určen k produkci veřejných statků, je nutno si uvědomit, které služby si obec přeje 

svým občanům poskytovat a co by se dalo lépe zajistit jiným způsobem.

2.3 Hospodaření s obecním majetkem

Z hospodaření s majetkem plynou obci do obecního rozpočtu příjmy. O jejich naložení 

si obec rozhoduje sama. Podle zákona musí být majetek využíván hospodárně a účelně 

v souladu se zájmy a úkoly obce v rámci její působnosti.

V rámci hospodaření mohou obce majetek (Provazníková, 2009, str. 234-235):

 pronajímat, prodávat, darovat nebo zapůjčit. V případě pronájmu může jít 

o dlouhodobé a stabilní příjmy rozpočtu. Prodej majetku naproti tomu představuje 

jen jednorázový akt, i když může být získán značný příjem,

 vkládat majetek do zakládaných právnických osob (obchodních společnosti, 

obecně prospěšných společností. Spojení prostředků se soukromým sektorem 
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může překonat nedostatek finančních prostředků obce. Je však nutno postupovat 

uvážlivě,

 svěřovat majetek svým zřizovaným příspěvkovým organizacím na základě 

zřizovací listiny, ve které je nutno vymezit rozsah majetku, majetkoprávní vztahy a 

finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací,

 vkládat majetek do dobrovolných svazků obcí. Vložený majetek zůstává 

ve vlastnictví obce, je však nutno vymezit v zakladatelské smlouvě majetkoprávní 

vztahy. Vhodné je spíše vložit majetek, který generuje výnosy a je schopen plně 

pokrýt náklady, kde je obec jediným zakladatelem, nebo s převyšující účastí,

 ručit majetkem, zejména nemovitým, např. za úvěr. Ručení majetkem je omezeno. 

Obec nesmí ručit za závazky fyzických a právnických osob, které nezřídily obce, 

kraj nebo stát,

 pojišťovat majetek. Obce mohou svůj majetek pojistit a tím jej částečně chránit a 

uchovávat. Důležitost pojištění se ukázala zejména v období povodní,

 získávat majetek bezúplatným převodem, tj. specifickou právní cestou např. po 

roce 1989, ale i v současnosti po zrušení okresních úřadů,

 zdědit majetek nebo získat darováním podobně jako u soukromých osob.

2.4 Správa majetku obce

Dobře spravovat svůj majetek je základním úkolem obce. Existují různé způsoby, jak se 

obec musí starat o majetek. Z předchozího odstavce může vyčíst, že správu obecního majetku 

můžeme rozdělit na několik oblastí. Obec může vkládat majetek do zakládaných právnických 

osob, jako jsou obchodních společnosti nebo obecně prospěšných společností. Dále může 

svěřovat majetek svým zřizovaným příspěvkovým organizacím nebo vkládat majetek do 

dobrovolných svazků obcí. 

2.4.1 Příspěvková organizace

Obec zřizuje příspěvkovou organizace (dále jen PO) na základě zákona18

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příspěvková organizace zřízená obcí 

hospodaří samostatně, na základě vlastního rozpočtu schváleného obcí. Je samostatným 

právním subjektem. PO je právnickou osobou, má identifikační číslo (IČO), má právní 

odpovědnost. 

                                                     
18 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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Zřizovatel může (Provazníková, 2009, str. 245):

 PO poskytnout příspěvek na investice, nebo příspěvek na provoz,

 požadovat do vlastního rozpočtu odvod části provozních výnosů, nebo pro ni 

stanovit odvod z odpisů (PO nemusí vlastnit majetek, který používá),

 stanovit hospodářský výsledek organizace,

 rozhodnout o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.

Na základě motivace k efektivnímu poskytování služeb, mají větší volnost při 

odměňování zaměstnanců a mohou si bez omezení ponechat případný nerozpočtovaný 

provozní přebytek. Majetek obce je organizaci svěřen smluvně (smlouva o výpůjčce, smlouva 

nájemní) a musí být uveden ve zřizovací listině. Zřizovací listina obsahuje název zřizovatele, 

sídlo, předmět činnosti, orgány PO, vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele a s nimi 

spojená majetková práva PO, doplňkové činnosti navazují na hlavní činnost.

Příspěvková organizace hospodaří19:

 s peněžními prostředky získanými vlastní činností,

 s přijatými peněžními prostředky od svého zřizovatele,

 s prostředky svých fondů,

 s peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních prostředků 

poskytnutých ze zahraničí.

Podle výkonu PO a potřeby zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz. Pokud PO vytváří 

ze své doplňkové činnosti zisk, zřizovatel může povolit jiné využití tohoto zdroje. V rámci 

své činnosti PO vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí časovému překlenutí rozdílů 

mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové 

kázně a k úhradě své ztráty za předchozí léta. Dále PO vytváří investiční fond k financování 

svých investičních činností, fond odměn a fond kulturních a sociální potřeb.

2.4.2 Obchodní společnost vlastněná obcí

Obce mohou svěřit svůj majetek právnickým osobám, založeným na základě 

obchodního zákoníku. Jako Nejčastější forma obchodní společnosti se využívá společnost 

                                                     
19 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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s ručením omezeným a akciová společnost. Hlavní rozdíl spočívá v majetkové účasti obce. 

Obec může vlastnit tyto majetkové podíly (Provazníková, 2009 str. 246-247):

 obec vlastní všechny majetkové podíly,

 obec je většinovým vlastníkem majetkových podílů, zbývající část vlastní ostatní 

obce či kraj, nebo soukromé společnosti,

 obec je menšinovým vlastníkem, zbývající část vlastní ostatní obce či kraj, nebo 

soukromé společnosti,

 veškeré majetkové podíly vlastní soukromé subjekty.

Tento druh vztahu je spojen s určitým rizikem podnikání. Při zakládání společnosti obec 

přispívá svým vkladem formou peněz, hmotným majetkem nebo know-how. 

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) je obchodní společností, která je 

zakládána za účelem podnikání. Založení společnosti upravuje obchodní zákoník20. 

S.r.o. může být založena buď jednou, nebo více osobami.

Základní kapitál této společnost musí být ve výši minimálně 200 000,- Kč, přičemž 

každý společník musí vložit minimálně 20 000,- Kč. V případě jediného zakladatele musí být 

vklad splacen v plné výši. Společníci s.r.o. ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti 

do výše nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

Statutární orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně. Valná hromada je nejvyšší 

orgánem společnosti. Jejím úkolem je jmenovat a odvolávat jednatele, provádět změny 

společenské smlouvy a stanov a schvalovat účetní uzávěrky.

Výhoda s.r.o. spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, relativně nízké 

hodnotě minimálního základního jmění a malé administrativní náročnosti.

2.5 Komparace příspěvkové organizace a společnosti s ručením 

omezeným

V předchozí kapitole byly popsány dvě různé formy organizací, které mohou spravovat 

obecní majetek. Následující tabulka 2 vyjadřuje rozdíly mezi těmito organizacemi. 

                                                     
20 Zákon č. 513/1991 Sb., § 56 Obchodní zákoník
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Tabulka 2: Srovnání příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným

Forma organizace

Příspěvková organizace
Společnost s ručením 

omezeným

Právní úprava RPÚR Obch. Z.

Právní subjektivita ANO ANO

Základní kapitál 0 Kč 200 000 Kč

Zřizovatel obec obec

Vznik zřizovací listina zakladatelská listina

Financování činnosti zřizovatel, vlastní příjmy vlastní příjmy

Majetek majetek zřizovatele vlastní

Volná dispozice s majetkem NE ANO

Účel existence
plnění úkolů ÚSC, zpravidla 

nezisková činnost

podnikání za účelem zisku, 

možný i jiný účel

Statutární orgán ředitel/ředitelka jednatel/valná hromada

Odpisy NE ANO

Plátce DPH ANO ANO

RPÚR = zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obch.Z = zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

Zdroj: Transparency [online]., 2011 [2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.transparency.cz/pdf/vz_seminar_of_sticka_text.pdf>., Bulletin – odborový svaz 

zdravotní a sociální péče ČR [online]., 2011 [2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/04_2003/versus.html>., Vlastní úprava

Obec se musí sama rozhodnout, jaká právní forma je pro správu obecního majetku 

důležitá. Mezi PO a společnostní s ručeným omezeným existují určité rozdíly. PO je zřízena 

zákonem21 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, není zřízena za účelem dosažení 

zisku, hospodaří s příspěvky od svého zřizovatele a vlastními příjmy. Společnost s ručením 

                                                     
21 Zákon č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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omezeným je upravena obchodním zákoníkem22, je zakládána za účelem dosažení zisku, 

hospodaří výhradně s vlastními příjmy, na kterých je zcela závislá.

2.6 Organizace působící v oblasti kultury

V oblasti kultury v současné době převažují neziskové organizace, které nejsou zřízeny 

za účelem dosažení zisku, ale za účelem poskytování veřejných statků a služeb, které by 

soukromý sektor nemohl dostatečně vyvinout, aby byl finančně příznivý a perspektivní 

například pro občany, jakožto spotřebitele statku. Nejčastějšími formami neziskových 

organizací jsou příspěvkové organizace, které mají ze zákona právní nárok na každoroční 

poskytnutí provozní dotace. Základní informace o příspěvkové organizace byly popsány 

v předchozí kapitole. V oblasti kultury dále působí soukromé neziskové organizace, mezi 

nimiž jsou ve větší míře zastoupeny především občanská sdružení (o.s.) a obecně prospěšné 

společnosti (o.p.s.). Tyto soukromé neziskové organizace v oblasti kultury jsou málo 

rozvinuté a nemají tak významnou pozici jako neziskové organizace, které jsou zřízeny buď 

samotným státem, nebo územně samosprávnými celky. Další častou formou organizací, které 

působí v oblasti kultury jsou komerční podnikatelské subjekty, neboli obchodní společnosti. 

Základní informace o obchodní společnosti byly popsány v předchozí kapitole. 

                                                     
22 Zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník,  § 105 - § 153 



3 Obec Turnov

3.1 Obecné informace

Město Turnov se nachází na pomezí Ještědsko

ráj. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Turnov má průmyslovou tradici 

brusičství drahých kamenů.

Obrázek 2:  Znak města Turnov

Zdroj: www.turnov.cz

3.2 Charakteristika města

Přírodní podmínky

Území Turnova je velmi rozmanité. Z

z druhé strany Ještědsko-kozákovský hřbet. Průměrná nadmořská výška se pohybuje 

260 m. n. m. Krajina kolem města tvoří především travní porosty s

Charakteristiku kraji dotváří pískovcové reliéfy s

historickými stavbami. Městem protéká řeka Jizera, která je pravostranný

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 by

obcí v České republice dle lidnatosti a patří do kategorie středně velkých měst. 

zalidnění dosáhla v roce 2010 hodnoty 636 obyvatel 

se výrazně neliší od věkové struktury obyvatel ČR 

stárnutí obyvatelstva. Průměrný 

kraje k 31. 12. 2010 byl 40,2, 
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Turnov

Obecné informace

achází na pomezí Ještědsko-kozákovského hřbetu a CHKO Český 

ráj. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Turnov má průmyslovou tradici 

brusičství drahých kamenů. V současné době v obci žije celkem 14 463

Znak města Turnov

Charakteristika města

Území Turnova je velmi rozmanité. Z jedné strany město obklopuje CHKO Český ráj a 

kozákovský hřbet. Průměrná nadmořská výška se pohybuje 

Krajina kolem města tvoří především travní porosty s četnými vodními útvary. 

Charakteristiku kraji dotváří pískovcové reliéfy s charakteristickými skalní

historickými stavbami. Městem protéká řeka Jizera, která je pravostranný

31. 12. 2010 byl 14 463. Město se nachází na 92. místě 

České republice dle lidnatosti a patří do kategorie středně velkých měst. 

roce 2010 hodnoty 636 obyvatel na km2. Věková struktura obyvatel kraje 

se výrazně neliší od věkové struktury obyvatel ČR - tj. dochází ke snižování porodnosti a 

Průměrný věk obyvatel ČR je 40,6. Průměrný věk oby

byl 40,2, průměrný věk ve městě Turnov je 42 let.

kozákovského hřbetu a CHKO Český 

ráj. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Turnov má průmyslovou tradici v 

obyvatel. 

jedné strany město obklopuje CHKO Český ráj a 

kozákovský hřbet. Průměrná nadmořská výška se pohybuje okolo 

četnými vodními útvary. 

charakteristickými skalními městy a 

historickými stavbami. Městem protéká řeka Jizera, která je pravostranným přítokem Labe.

463. Město se nachází na 92. místě v pořadí všech 

České republice dle lidnatosti a patří do kategorie středně velkých měst. Hustota 

na km2. Věková struktura obyvatel kraje 

tj. dochází ke snižování porodnosti a 

věk obyvatel ČR je 40,6. Průměrný věk obyvatel Libereckého 
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Zemědělství

Půda v okolí Turnova je velmi vhodná hlavně pro pěstování obilí a brambor. Území je 

spíše hornaté, svahovité a tudíž je vhodné pro pěstování těchto plodin. 

Podíl zemědělské půdy na celkové výměře území je asi 57 %. Výměra orné půdy k 31. 

12.2010 byla 683 ha. Tj. asi 52 % z celkové výměry zemědělských půd. Další pozemky ZPF 

jsou evidovány jako zahrady, louky a pastviny. Zahrady na území města jsou v soukromém

vlastnictví. Okolo řek a potoků převažují louky a pastviny.

Průmysl

Turnov má průmyslovou tradici, která sáhá do 1. poloviny 19. století, kdy se zde rozvíjí 

brusičství drahých kamenů. Postupně zde vznikaly i jiné firmy z jiných odvětví podnikání. 

Podle statistiky ČSÚ působilo na území Turnova v roce 2009 celkem 3658 podnikatelských 

subjektů. 

Významné podniky, které ve městě v roce 2010 působily:

 Ontex CZ, s r.o. – výroba hygienických potřeb

 KAMAX, s r.o. – výroba spojovacího materiálu

 PRECIOSA, a.s. – výroba bižuterie

 Šroubárny Turnov, a.s. – výroba šroubů a soustružných dílů

 Granát Turnov – výrobce šperků s českým granátem

 Pivovar Malý Rohozec, a.s. – výroba piva 

Doprava

Město nejvíce těží ze dvou silničních koridorů. První je rychlostní komunikace R10, 

která vede z Prahy a dále pokračuje jako silnice I. třídy od Harrachova ke státní hranici směr 

Polsko, a také tvoří obchvat města. Další důležitou komunikací je rychlostní silnice R35 do 

Liberce. Tato významná tepna prochází městem a pokračuje směrem na jihovýchod. Tato 

silnice slouží také jako obchvat města. 

Železniční síť v regionu je poměrně hustá, ale neodpovídá moderním požadavků. 

Turnov je napojen na tři významné železniční sítě, a to na trať Liberec-Turnov-Pardubice, 

Turnov-Jičín-Hradec Králové a Turnov-Mladá Boleslav-Praha.
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Kulturní památky a cestovní ruch

Město má bohatou kulturní i společenskou tradici. Velký vliv na cestovní ruch má i 

poloha města. Český ráj nabízí různá zajímavá místa, kde se pořádají nejrůznější kulturní a 

společenské akce. 

Mezi významnou kulturní akci patří „Kámen a šperk v Turnově“. Tato akce je věnována

tradičnímu broušení drahých kamenů a zpracování šperků. Dále tu jsou pořádány vánoční, 

staročeské řemeslné trhy a přehlídky divadelních souborů. 

Chod města v oblasti kulturních, společenských a informačních aktivit zabezpečuje 

Kulturní centrum Turnov s.r.o, kde 100% vlastníkem je město Turnov.

Mezi významné kulturní zařízení obce patří:

 Kulturní centrum Střelnice,

 Městské kino – Bio Ráj,

 Letní kino,

 Městské divadlo,

 Městská knihovna Antonína Marka,

 Muzeum Českého ráje.

Městský úřad a cestovní ruch

Město Turnov má 27 členů zastupitelstva. Rada města je devítičlenná. Městský úřad je 

orgánem výkonu veřejné správy. Městský úřad zajišťuje činnosti v samostatné působnosti, 

v rámci které plní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města, a v přenesené působnosti 

podle příslušných zákonů. Turnov je obce s rozšířenou působností, a proto vykonává vybrané 

činnosti státní správy ve své správním obvodu.

Město je stoprocentním vlastníkem šesti podnikatelských subjektů:

 Městská teplárenská Turnov, s r.o.

 Technické služby Turnov, s r.o.

 Městská sportovní, s r.o.

 Kulturní centrum, s r.o.

 Nemocnice Turnov, s r.o.

 Nepra, s r.o.
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V následující tabulce3 je uveden rozpočet za rok 2010.

Tabulka 3: Rozpočet města Turnov za rok 2010

Rozpočet za rok 2010

v tis. Kč v %

Daňové příjmy 167 974 40,6

Nedaňové příjmy 53 201 12,8

Kapitálové příjmy 55 804 13,5

Přijaté dotace 137 143 33,1

Příjmy celkem 414 158 100,0

Běžné výdaje 300 965 81,1

Kapitálové výdaje 70 038 18,9

Výdaje celkem 371 003 100,0

Zdroj: www.turnov.cz

V roce 2010 příjmy převýšily výdaje o 43 tis. Kč, z toho vyplývá, že obec hospodařila 

s přebytkovým rozpočtem. Tyto finance využije v dalších letech ke krytí případného schodku 

v rozpočtu. Nejdůležitějšími příjmy obce jsou příjmy daňové a dotace, které tvoří přes 73% z 

celkových příjmů. V oblasti výdajů je nejvíce finančních prostředků využito na provoz města. 
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4 Kulturní zařízení města Turnov

V následující kapitole budou představena kulturní zařízení, která jsou pouze v majetku 

města Turnov, a jejich chod zajišťuje obcí zřízená společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 

Jsou to Kulturní centrum Střelnice, Kino Bio ráj, Letní kino, Městské divadlo. 

4.1 Kulturní centrum Střelnice

V roce 2008 město nechalo vystavět nové kulturní zařízení pod názvem Kulturní 

centrum Střelnice. Víceúčelové společenské centrum slouží různým typům kulturního vyžití. 

Moderní stánek kultury je významnou stavbou Libereckého kraje a největší investiční akce 

města Turnova. Stavba překračuje svým významem hranice města, zvyšuje kvalitu a

atraktivitu města.

Záměrem města bylo vybudovat víceúčelové společenské centrum pro různé aktivity. 

Jde zejména o provozy sloužící různým typům kulturního využití: 

 malý sál má využití zejména pro mladší populaci, od diskoték, vystoupení 

hudebních skupin, alternativních divadelních forem, až po módní přehlídky,

 divadelní restaurace s barem,

 kulturní a informační centrum,

 zkušebna a nahrávací studio,

 velký kulturní sál včetně balkonu.

V následující tabulce 4 je uvedeno financování výstavby.

Tabulka 4: Financování výstavby Kulturního centra Střelnice Turnov

Období Financování (v mil. Kč)

1. etapa (2000 – 2003)   40,0

2. etapa (04/2006 – 10/2008) 148,0

z toho

 stavební část 119,0

 vnitřní vybavení objektu    14,6

 úprava náměstí B. J. Horáčka      7,8

 ostatní náklady (projekty, dozory, ostatní práce      6,6

Zdroj: www.turnov.cz, vlastní zpracování



32

Celkové náklady spojené s výstavbou Kulturního centra Střelnice činily 188 mil. Kč. 

Realizace Kulturního centra Střelnice byla podpořena ze zdrojů EU částkou 5,8 mil. Kč. 

Liberecký kraj poskytl 7mil. Kč a nadace B. J. Horáčka poskytla na první etapu výstavby 

7,8 mil. Kč. 

Výhodou tohoto kulturního zařízení je jeho multifunkčnost. Lze využít pro konání 

koncertů, školení, pořádání seminářů, prezentací, slavnostních rautů, podnikových večírků, 

plesů, tanečních kurzů, kongresů, módních přehlídek a dalších společenských aktivit. 

Návštěvníci dále využijí dostatek parkovacích míst, která se nachází před kulturním centrem.

Tato budova je vzdálena 200m od centra města. Nevýhodou je dosti nákladná výstavba, která 

město finančně zatěžuje i do budoucna. Zařízení má potenciál pro cestovní ruch. Kulturní 

centrum Střelnice je hlavním pořadatelem velkých kulturních akcí, které přitahují turisty do 

města.

4.2 Kino – Bio Ráj

Budova městského kina Bio Ráj je umístěna tak trochu atypicky v území města 

Turnova, a to na jeho severozápadním okraji v prostoru bývalých kasáren ve vzdálenosti 

750m od centra města. V uplynulých letech prošlo toto kdysi velice zanedbané území 

výraznou změnou. Právě bývalá kasárna, kde rovněž sídlila ruská posádka, byla 

rekonstruována na areál škol, jehož součástí je i bytová zóna, která je doplněna o víceúčelový 

kulturní objekt.

Hlavní částí objektu je víceúčelový sál, který je tvořen jevištěm o rozměru 22/15m 

vybaveným divadelními tahy, kompletním scénickým osvětlením a ozvučením. Tudíž lze kino 

využít pro divadelní účely, popřípadě koncerty nebo jiná kulturní představení. Jeviště je 

vybaveno variabilním, kvalitním filmovým plátnem. Vlastní sál je doplněn o prostorné 

předsálí, šatnu diváků a kinokavárnu s dobrým technickým vybavením. Zázemí sálu tvoří 2 

šatny pro účinkující, přístupné přímo z jeviště a vybavené samostatnými sociálními 

zařízeními.

4.3 Letní kino

Tento víceúčelový areál je umístěn v městském parku ve vzdálenosti 300m od centra

města. Původně víceúčelový prostor měl hlediště pro 2 tisíce diváků. Nacházelo se zde velké 
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pódium s podzemním orchestřištěm a přilehlým objektem šaten a byl využíván k různým 

slavnostem minulého režimu. S úpadkem tohoto režimu upadal i význam areálu a došlo k 

jeho postupnému chátrání. Později bylo zrušeno orchestřiště, přebudováno prohnilé jeviště a 

na jeho místě byla postavena stabilní promítací stěna. S ústupem filmových festivalů a 

nástupem nových televizních stanic v 90. letech zaznamenává letní kino ztrátu zájmu diváků.  

V roce 2003 přešlo kino pod správu společnosti Kulturní centrum Střelnice, s.r.o., 

později dokonce do jejího vlastnictví. Zástupci městské samosprávy rozhodli, že do opravy 

vloží v několika letech etapově finanční prostředky, s jejichž pomocí se pokusí udržet 

unikátní přírodní areál v použitelném stavu. Maximální kapacita hlediště je 1500 diváků. 

V současné době je tento areál využit pro konání venkovních koncertů a jako letní kino pro 

občany. Součástí tohoto areálu je kiosek s občerstvením se samostatnou zpevněnou plochou a 

venkovním malým jevištěm na pořádání komorních kulturních akcí. Zařízení má potenciál pro 

cestovní ruch regionálního charakteru.

4.4 Městské divadlo

Divadlo bylo postaveno a slavnostně otevřeno v roce 1874. Tato budova za své 

existence prošla mnoha opravami a rekonstrukcemi. Hlavní částí divadla je hlediště, balkon a 

galerie. Jeviště o velikosti 9 x7 m je dobře technicky vybaveno, byť je prostorově omezující. 

K tomuto jevišti přísluší 3 kompletně vybavené šatny s kvalitním příslušenstvím. Předsálí 

hlediště je miniaturní a umožňuje o přestávkách pouze omezený pohyb diváků. Zázemí 

divadla tvoří malý výstavní prostor a divadelní bar s kapacitou 28 míst. Divadlo je vybaveno 

centrálně ovládaným scénickým osvětlením, kompletním audio ozvučením včetně předních i 

zadních odposlechů a vertikální a horizontální opony. Divadlo se nachází 200m od centra 

města.

4.5 SWOT analýza

SWOT analýza je velmi cenným informačním zdrojem při formulaci strategie.23

Hodnotí silné a slabé stránky kulturního života, kulturních zařízení, hrozby a příležitosti 

spojené s možnostmi dalšího rozvoje a záměry města v této oblasti. Analýza slabých a silných 

stránek je zaměřena zejména na interní prostředí. Příležitosti a ohrožení jsou zaměřeny 

zejména na externí prostředí města. Zatímco interní prostředí může město ovlivnit svojí 
                                                     
23 KEŘKOVSKÝ Miloslav, VYKYPĚL Oldřich, Strategické řízení. Jihlava: C.H.Beck, 2006, s. 123
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činností nebo organizačními prostředky, vnější vlivy jsou z větší části neovlivnitelné a často 

neočekávané.

4.5.1 Analýza vnitřních faktorů

A/ Silné stránky

 udržování kulturních tradic v obci,

 nová moderní budova Kulturního centra Střelnice,

 umístění kulturních zařízení blízko centra,

 multifunkční využití Kulturního centra Střelnice,

 finanční podpora města (investice),

 dopravní dostupnost,

 výhodná poloha města.

B/ Slabé stránky

 omezené finanční prostředky na provoz a vybavení,

 vysoké náklady na realizaci objektu Kulturního centra Střelnice,

 velké prodlení s výstavbou,

 malá návštěvnost letního kina,

 absence kvalitního ubytování,

 odliv inteligence.

4.5.2 Analýza vnějších faktorů

C/ Příležitosti

 prohloubení spolupráce mezi kulturními institucemi,

 rozvoj nových kulturních spolků,

 využívání finančních prostředků EU,

 spolupráce s jinými zařízeními města,
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 turistika – Český ráj, Krkonoše,

 zapojení investorů do financování kulturního života,

 kvalitní umělecké zázemí,

 pořádání mezinárodních kongresů.

D/ Hrozby

 redukce kulturní nabídky v důsledku růstu provozních nákladů,

 nedostatečná reflexe nových trendů a z toho plynoucí ztráta zájmu mladé generace,

 ekonomické faktory limitující činnosti lidí ve volném čase,

 ekonomická situace – růst životních nákladů,

 nutné finance na rekonstrukce zastaralých budov.
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5 Analýza společnosti Kulturní centrum Turnov

s.r.o.

5.1 Základní informace o společnosti

Obchodní společnost Kulturní centrum Turnov, s.r.o. byla založena dne 12. Září 2001. 

Jediným společníkem je Město Turnov s obchodním podílem 200.000 Kč. Základní kapitál 

společnosti byl splacen 100% při založení společnosti. Právní formou společnosti je 

společnost s ručeným omezeným. Sídlo společnosti se nachází v nově postavené budově 

Kulturního centra Střelnice.

Předmětem podnikání je: 

 pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě,

 provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení,

 pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí,

 pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 

činnosti,

 agenturní činnost v oblasti kultury a umění,

 zprostředkování obchodu,

 zprostředkování služeb,

 hostinská činnost,

 vydavatelské a nakladatelské činnosti,

 reklamní činnost a marketing,

 poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti,

 ubytovací služby.
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5.2 Hospodaření Kulturního centra Turnov, s.r.o.

Hospodaření společnosti v roce 2010 skončilo účetní ztrátou ve výši 5 646 274,87 Kč. 

Příjmy společnost byly ve výši 13 492 162,40 Kč a výdaje ve výši 19 138 437,27 Kč. Pro 

srovnání hospodaření společnosti s jednotlivými lety je uvedena tabulka 5.

Tabulka 5: Hospodaření společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. v letech 2002 - 2010

Rok Příjmy Výdaje Hospodářský Výsledek

2002   6.268.207,00   6.528.463,64 - 260.256,64

2003 10.083.530,80 10.093.993,47 - 10.462,64

2004 10.730.976,92 10.947.669,42 - 216.692,50

2005   9.940.611,11 10.487.104,48 - 546.493,37

2006 10 307 883,55 10 684 059,94 - 376 176,39

2007 10 759 187,14 11 063 250,66 - 304 063,52

2008 15 620 743,45 17 285 414,09 -1 664 670,64

2009 12 328 235,89 19 892 352,95 -7 564 117,06

2010 13 492 162,40 19 138 437,27 -5 646 274,87

Zdroj: Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. 2010

Z tabulky vyplývá, že v roce 2010 se ztráta společnosti snížila o 25%. Tuto ztrátu 

nejvíce ovlivnila částka 3 687 971,62 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 818 322,20 Kč –

odpisy drobného majetku odepisovaného. Odpisy jsou tvořeny hlavně z budovy Kulturního 

centra Střelnice, jejíž výstavba byla dokončena v roce 2008.

5.2.1 Výnosy za rok 2010

Výnosy jsou určité vyjádření výkonů účetní jednotky. Celkové výnosy společnosti za 

rok 2010 činily 13 492 162,40 Kč. Přehled výnosů podle jednotlivých druhů je zobrazen v 

následující tabulce 6.



Tabulka 6: Druhové členění výnosů 

Druh výnosů

Tržby za prodej služeb

Tržby za vlastní výrobky

Tržby za prodané zboží

Jiné ostatní výnosy

Příspěvky a dotace na provoz

Celkem

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty společnosti Kulturní ce

Z tabulky 6 vyplývá, že největší položkou výnosů jsou tržby na vlas

tržby mají 47,2 % podíl na výnosech společnosti. 

kulturních statků nejsou v

z rozpočtu na jejich provoz.

47,60 %. 

Graf 1: Výše příspěvku obce 

Zdroj: Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2010
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Druhové členění výnosů za rok 2010

Výše výnosů (v Kč)
Podíl na celkových 

6 368 711,93

   416  933,93

   256  338,50

     28 441,59

Příspěvky a dotace na provoz 6 421 736,45

13 492 162,40

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2010

vyplývá, že největší položkou výnosů jsou tržby na vlas

% podíl na výnosech společnosti. Kulturní zařízení jako producenti veřejných 

celkovém měřítku finančně soběstačné, a tak musí obec přispívat 

rozpočtu na jejich provoz. Celkový podíl příspěvku na celkových výnosech společnosti je

Výše příspěvku obce na provoz kulturních zařízení v roce 2005 

Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Příspěvěk města na provoz 
kulturních zařízení

Podíl na celkových 
výnosech (v %)

47,20

   3,09

   1,90

   0,21

  47,60

100,00

ntrum Turnov, s.r.o. za rok 2010

vyplývá, že největší položkou výnosů jsou tržby na vlastní služby. Tyto 

Kulturní zařízení jako producenti veřejných 

celkovém měřítku finančně soběstačné, a tak musí obec přispívat 

ýnosech společnosti je

roce 2005 - 2010 (v Kč)

Příspěvěk města na provoz 
kulturních zařízení
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Následující graf 1 vyjadřuje vývoj příspěvků na provoz kulturních zařízení, které obec 

Turnov poskytuje Kulturnímu centru Turnov, s. r.o. Z grafu vyplývá, že v roce 2010 poskytla 

obec nejvíce finančních prostředků ze svého rozpočtu. Velikost příspěvku je ovlivněna 

velikostí odpisů, které společnost eviduje ve svých nákladech. 

5.2.2 Náklady společnosti za rok 2010

V roce 2009 byly náklady ve výši 19 138 437,27 Kč. Druhové členění nákladů 

společnosti za rok 2010 je zobrazeno v následující tabulce 7.

Tabulka 7: Druhové členění nákladů za rok 2010

Druh nákladu Výše nákladu (v Kč)
Podíl na celkových 
nákladech (v %)

Spotřeba materiálu   2 176 686,60 11,37

Spotřeba energie   1 524 648,40   7,97

Prodané zboží      175 160,19   0,92

Opravy a udržování      153 228,11   0,80

Náklady na reprezentaci       35 049,00   0,18

Náklady na služby   5 461 781,21 28,54

Mzdové náklady   4 013 850,00 20,97

Zákonné pojištění   1 209 847,00   6,32

Sociální náklady      136 890,00    0,72

Daně a poplatky      184 075,00    0,96

Jiné ostatní náklady      379 250,14    1,98

Odpisy DNM a DHM   3 687 971,62   19,27

Celkem náklady 19 138 437,27 100,00

Zdroj: Výkaz zisku a ztráty společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. za rok 2010



Náklady vyvolané spotřebou materiálu na činnost dosáhly hodnoty 

Z provozních prostředků určených na opravy a udržování byla vynaložena částka 

ve výši 153 228,11 Kč. Větší finanční částky byly čerpány na úhradu stavebních a malířských 

prací, opravy a údržbu vnitřního vybavení kulturních zařízení, které má společnost ve správě. 

V roce 2009 činila částka odpisů DHM 

Propagace a reklama znamenají pro kulturní zařízení velmi významný nástroj 

přilákání nových návštěvníků. 

časopis je nejdéle působícím regionálním časopisem na Turnovsku. V

kusů a rozsahu 72 stran každý měsíc přináší informace z

informace ze sportu a škol. Na tvorbě magazínu se p

rubriky tvoří pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově. Časopis plní nejen informační, ale i 

kulturně – vzdělávací úlohu. 

Graf 2: Vývoj nákladů a příjmů časopisu 

Zdroj: Výroční zpráva Kulturního centra

Kulturní centrum Střelnice, s.r.o. každý rok získává pravidelný příspěvek od Města 

Turnov, které si předplácí předem vyhrazený a označený prostor v časopise

občany o záležitostech radnice. V roce 2010

časopisu jsou získávány z drobné regionální inzerce. Čtenáři zde najdou kompletní přehled 

kulturních akcí na Turnovsku pro následující měsíc, progra
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Náklady vyvolané spotřebou materiálu na činnost dosáhly hodnoty 

provozních prostředků určených na opravy a udržování byla vynaložena částka 

Kč. Větší finanční částky byly čerpány na úhradu stavebních a malířských 

, opravy a údržbu vnitřního vybavení kulturních zařízení, které má společnost ve správě. 

roce 2009 činila částka odpisů DHM 3 687 971,62 Kč. 

Propagace a reklama znamenají pro kulturní zařízení velmi významný nástroj 

návštěvníků. Společnost vytváří měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska. Tento 

časopis je nejdéle působícím regionálním časopisem na Turnovsku. V

kusů a rozsahu 72 stran každý měsíc přináší informace z Turnova a z

kol. Na tvorbě magazínu se podílí také turnovská veřejnost. T

rubriky tvoří pracovníci Muzea Českého ráje v Turnově. Časopis plní nejen informační, ale i 

vzdělávací úlohu. 

Vývoj nákladů a příjmů časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska 

Zdroj: Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s.r.o. z rok 2010

Kulturní centrum Střelnice, s.r.o. každý rok získává pravidelný příspěvek od Města 

Turnov, které si předplácí předem vyhrazený a označený prostor v časopise

ležitostech radnice. V roce 2010 to bylo 225 000 Kč. Další peníze na financování 

časopisu jsou získávány z drobné regionální inzerce. Čtenáři zde najdou kompletní přehled 

kulturních akcí na Turnovsku pro následující měsíc, programy KC Střelnice, Bia Ráj, divadla 

ších kulturních zařízení. Dále tu jsou zveřejněny programy turnovských sdružení, spolků 

a organizací, vernisáže, výstavy, akce muzea, knihovny a jiné kulturně-společenské aktivity.
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Náklady vyvolané spotřebou materiálu na činnost dosáhly hodnoty 2 176 686,60 Kč. 

provozních prostředků určených na opravy a udržování byla vynaložena částka 

Kč. Větší finanční částky byly čerpány na úhradu stavebních a malířských 

, opravy a údržbu vnitřního vybavení kulturních zařízení, které má společnost ve správě. 
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5.3 Zhodnocení právní formy organizace

V rámci využití teoretický poznatků bude v této podkapitole zhodnoceno, zda tato 

společnost je vhodným právním typem organizace k zajištění kulturních statků v obci Turnov. 

Veškeré poznatky budou porovnány s právní formou příspěvkové organizace. 

Každá z těchto forem má z hlediska provozování kulturních zařízení a zajištění 

kulturního života své výhody a nevýhody. Společnost s ručením omezeným je soukromou 

společností, která odpovídá za své závazky celým svým majetkem, může vstupovat do 

různých obchodních vztahů. Se svým majetkem může libovolně nakládat. Společnost 

s ručením omezeným má průhlednější finanční toky, tudíž může lépe ovlivňovat své náklady. 

O své finanční zdroje se musí starat, nemůže se spolehnout na jisté finanční toky jako je to 

u příspěvkové organizace. Společnost s ručením omezeným je více pružná v rámci 

poskytovaných služeb, jelikož své služby v rámci své činnosti může poskytnout komukoliv. 

PO poskytuje služby jen pro potřeby obce. V České republice řízení a správu kulturních 

zařízení v hojné míře zastupuje forma příspěvkové organizace a forma společnosti s ručením 

omezeným.

5.4 Saatyho metoda

Saatyho metoda stanovuje váhy kritérií, které využíváme, pokud přínosy pro stanovení 

priorit jsou špatně kvantifikovatelné. Tato metoda vyžaduje nejprve stanovit váhy 

jednotlivých kritérií hodnocení. Váhy kritérií jsou číselně vyjádřeným odrazem jejich 

významnosti. 

Saatyho bodové stupnice je uvedena v následující tabulce 8.

Tabulka 8: Saatyho doporučená bodová stupnice s hodnotícími variantami

Počet bodů Hodnocení variant

1 Kritéria jsou stejně významná

3 První kritérium je slabě významnější než druhé

5 První kritérium je dosti významnější než druhé

7 První kritérium je prokazatelně významnější než druhé

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé

Zdroj: FORT, Jiří, a kol, Manažerské rozhodování, 2006, str. 182
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Čím je kritérium významnější, tím je jeho váha vyšší. A naopak, méně významným 

kritériím je přiřazena nižší váha. Významnost kritéria se určuje na základě bodovací stupnice.

Základem této metody je párové porovnání, kdy vyjadřujeme poměr vzájemné 

významnosti prvků. Veškeré informace získané z párové porovnání se sestaví do matice, 

která se označuje jako Saatyho matice.

Prvky matice získáme pod vztahu:

s �� =  
v�

v�
 ,          i, j = 1,2,3, … , p.

Prvky sij jsou odhadem podílů vah kritérií vi a vj. Z toho vztahu vyplývá, že sii = 1, 

jelikož kritérium je rovnocenné samo se sebou. Dále musí platit: 

s�� =  
1

s��
 ,           i, j = 1,2,3, … , p.

Dobrý odhad vah odpovídajících kritérií získáme z geometrického průměru řádků 

Saatyho matice, tj. pronásobíme všechny prvky na každé řádku a určíme n-tou odmocninu 

z tohoto součinu, kdy n je počet prvků. Poté výsledné geometrické průměry jednotlivých 

řádků znormujeme.24

Geometrický průměr vyjádříme vztahem:

s�� = �� s�

�

���

�

�
�

Pro zhodnocení vhodné formy organizace byly stanoveny tyto kritéria:

 Rozsah poskytovaných služeb (K1)

 Odměňování (K2)

 Samostatnost v rozhodování (K3)

 Možnost kontroly (K4)

 Dostupnost finančních zdrojů (K5)

 Ekonomická stabilita (K6)

                                                     
24  FOTR, Jiří, a kol., Manažerské rozhodávání. Praha: Ekopress, s r.o., 2006, s. 183
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Tabulka 9: Párové porovnání kritérií

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6
Geom. 
průměr

Výsledné 
váhy

K1 1 9 3 5 7 5 4,096381 0,428535

K2 1/9 1 1/9 1/5 1/3 1/5 0,22133 0,023155

K3 1/3 9 1 3 7 7 2,75892 0,28862

K4 1/5 7 1/3 1 3 5 1,38308 0,144689

K5 1/7 3 1/9 1/3 1 1/3 0,43529 0,045537

K6 1/5 5 1/7 1/5 3 1 0,66401 0,069464

Součet 9,559033 1

Zdroj: vlastní zpracování

Nejdůležitějším kritériem, které odlišuje společnost s ručením omezeným a PO je 

rozsah poskytovaných služeb. PO je zřízena pro potřeby obce a jejich občany, tudíž její 

služby nemůžou využít soukromé osoby ani jiné organizace. Společnost s ručením omezeným 

může poskytovat svoje služby obci, soukromým či právnickým osobám nebo ostatním 

osobám, které se nenacházejí přímo na území města, kde se společnost nachází. 

V tomto směru ze společnosti s ručením omezeným plyne další výhoda oproti PO pro obec, 

protože větší možnost poskytovaných služeb například přiláká nové návštěvníky, a tím se 

zvýší cestovní ruch v obci. 

Dalším důležitým kritériem je samostatnost v rozhodování. PO je vázána 

na svého zřizovatele, z toho vyplývá, že všechna rozhodnutí podléhají schválení zřizovatele. 

PO nemůže vykonávat všechny činnosti. Náplň činnosti PO je vymezena ve zřizovací listině a 

dělí se převážně na hlavní a vedlejší činnost. PO má určitá omezená majetková práva a 

povinnosti. Nemohou například provádět rozsáhlejší investiční činnost. Společnost s ručením 

omezeným je zřizována na základě zakladatelské listiny. Z této listiny vyplývá, že společnost 

s ručením omezeným má větší samostatnost v rozhodování.

Možnost kontroly je další kritérium, které tyto dva typy organizací odlišuje. 

Ve společnosti s ručením omezeným je prováděna kontrola pomocí auditora, která probíhá 

každý rok. V příspěvkové organizaci je prováděna kontrola pověřeným pracovníkem, 

který kontroluje její hospodaření během celého roku. Tento způsob kontroly může mít 

podstatný vliv na chod organizace. Pověřený pracovník během celého roku kontroluje činnost 
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a hospodaření. Může kdykoliv zasáhnout, aby se organizace nedostala do budoucích 

problémů. U společnosti s ručením omezeným je kontrola prováděna jednou ročně. Určité 

nedostatky lze ovlivnit až po uplynutí jednoho roku.

Jedno z dalších kritérií, které odlišuje společnost s ručením omezeným a PO je 

ekonomická stabilita. Ve výši a využití příjmů se ale značně liší. U PO hlavní příjmy tvoří 

příspěvek od zřizovatele. Příspěvek představuje jistý přísun peněžních prostředků. 

Pro společnost s ručením omezeným představují příjmy velký vliv na dosažení dobrého 

hospodaření. Tímto se vytváří určitý tlak na vlastní výkony, aby bylo dosaženo dobrého 

hospodaření společnosti. Pokud nedochází k výkonům, společnost se může dostat 

do ekonomických problémů. V tomto ohledu je nevýhodná společnosti s ručením omezeným

oproti PO.

Dostupnost finančních prostředků je kritériem, které rozlišuje tyto dvě právní formy 

organizace z hlediska poskytování kulturních statků. Jak již bylo řečeno v předchozím 

odstavci, u PO nejvíce příjmů tvoří příspěvek od svého zřizovatele. PO nemůže žádat o úvěry 

a půjčky. Může získávat příspěvky v podobě dotací a darů od jiných subjektů. Společnost 

s ručením omezeným má v tomto ohledu větší možnosti. Může žádat o poskytnutí úvěru 

na investiční akce, popřípadě ke krytí ztráty z hospodaření. Nevýhodou společnosti s ručením 

omezeným je její nutnost vlastních výkonů, a proto je odkázána pouze na vlastní příjmy. 

Sponzoring je u obou forem je také velmi rozšířen. Z poskytnutých sponzorských darů plynou 

určité daňové úlevy. Úlevy jsou poskytovány na straně dárců a mají motivovat poplatníka 

k poskytnutí daru. Zákon o dani z příjmu vymezuje možnost odečtení daru poskytnutého 

obcím a právnickým osobám k financování kultury a dalších aktivit u právnických osob. 

V odměňování se tyto dvě právní formy také odlišují. U společnosti s ručením omezení 

není platové ohodnocení tak přísné. Mzda je vyplácena na základě hospodaření společnosti, a 

také na základě smluvního vztahu. Tím jsou zaměstnanci společnosti motivováni k lepší 

činnosti a lepšího hospodaření společnosti. PO je řízena podle přesných platových tabulek, 

které jsou uvedeny v zákoníku práce. Tímto odměňováním se mohou projevovat rozdíly 

v odvedeném výkonu v oblasti produktivity práce.

V následujících tabulkách budou shrnuta navržená kritéria v rámci těchto dvou forem 

organizací pro zajištění kulturních statků.
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Tabulka 10: Rozsah poskytovaných služeb

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 9 3,000 0,9

Příspěvková 
organizace

1/9 1 0,333 0,1

Součet 3,333 1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 11: Odměňování

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 5 2,236 0,834

Příspěvková 
organizace

1/5 1 0,447 0,166

Součet 2,683 1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 12: Samostatnost v rozhodování

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 7 2,646 0,875

Příspěvková 
organizace

1/7 1 0,378 0,125

Součet 3,024 1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 13: Možnost kontroly

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 1/5 0,447 0,166

Příspěvková 
organizace

5 1 2,236 0,834

Součet 2,683 1

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 14: Dostupnost finančních zdrojů

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 3 1,732 0,751

Příspěvková 
organizace

1/3 1 0,577 0,249

Součet 2,309 1

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka 15: Ekonomická stabilita

Společnost s ručením 
omezeným

Příspěvková 
organizace

Geom. průměr
Výsledné 

váhy

Společnost s ručením 
omezeným

1 1/7 0,378 0,125 

Příspěvková 
organizace

7 1 2,646 0,875

Součet 3,024 1

Zdroj: vlastní zpracování

Následující tabulky vyjadřují výsledné váhy jednotlivých právních forem organizací, 

které jsou analyzovány v této části práce. Tato váha se určí součtem všech vah daného 

zařízení v jednotlivém kritériu s přihlédnutím na váhu daného kritéria.

Tabulka 16: Celkové porovnání kritérií u společnosti s ručením omezeným

VK VKS.R.O. VK * VKS.R.O.

K1 0,428535 0,9 0,385682

K2 0,023155 0,833 0,019288

K3 0,288620 0,875 0,252543

K4 0,144689 0,166 0,024018

K5 0,045537 0,750 0,034153

K6 0,069464 0,125 0,008683

Součet 0,724367

Pozn.: VK….Váha kritéria, VKS.R.O. ….Váha kritéria společnosti s ručením omezeným

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tabulka 17: Celkové porovnání kritérií u příspěvkové organizace

VK VKPO VK * VKPO

K1 0,428535 0,1 0,042854

K2 0,023155 0,166 0,003844

K3 0,288620 0,125 0,036078

K4 0,144689 0,833 0,120526

K5 0,045537 0,249 0,011339

K6 0,069464 0,875 0,060781

Součet 0,275420

Pozn.: VK….Váha kritéria, VKPO ….Váha kritéria příspěvkové organizace

Zdroj: vlastní zpracování

Následující tabulka č. 18 vyjadřuje celkové hodnocení využití jednotlivých kulturních 

zařízení. Každá právní forma organizace je hodnocena váhou využití. Ta, která má největší 

hodnotu, ta vhodnou organizací pro zajištění kulturních statků pro obec.

Tabulka 18: Výsledné pořadí právních forem organizace

Právní forma Výsledná hodnota Pořadí

Společnost s ručením 
omezeným

0,724366 1.

Příspěvková organizace 0,275420 2.

Zdroj: vlastní zpracování

Z provedené analýzy vyplývá, že zvolená forma organizace, společnost s ručením 

omezeným, je dobrým typem pro zajištění kulturních statků obce a správu kulturních zařízení.

Rozhodujícími kritérii bylo rozsah poskytovaných služeb a samostatnost v rozhodování. 

S.r.o. má možnost větší nabídky poskytovaných služeb. Příspěvkové organizace je vázána na 

zřizovací listinu a její statut, proto nemůže měnit účel a předmět svých činností. Může 

provádět investiční akce a nemá omezená majetková práva. Tyto kritéria významně ovlivnily 

výsledek provedené analýzy.
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5.5 Shrnutí kulturního života v Turnově

Není pochyb, že kultura dnes patří mezi významné faktory rozvoje měst. Především pro 

Turnov jsou kulturní kvality součástí strategie rozvoje. Z celkové analýzy kulturního života 

v Turnově jsou spatřovány největší přínosy, resp. výnosy, které plynou z využívání kulturních 

zařízení, v těchto oblastech:

 cestovní ruch,

 podnikatelské prostředí,

 image obce,

 zaměstnanost,

 stabilita obyvatelstva.

Turnov má významný kulturně společenský potenciál díky své poloze vůči ostatním 

městům v dané oblasti. Určitou výhodou je počet kulturních zařízení, která mohou lidé 

navštívit. Správným krokem k posilnění kulturního života v obci bylo vybudování nového a 

moderního kulturního centra. Výstavba centra poskytne příležitost vzniku novým kulturně-

zájmovým skupinám a kulturně-společenským akcím. Pomocí zájmových skupin mohou lidé

prosazovat svá nadání a dále rozvíjet svou osobnost. Toto vede ke spokojenosti a stabilitě 

obyvatelstva. 

Na zvýšení potenciálu obce má velký vliv cestovní ruch. Oblast cestovního ruchu je 

závislá na nabídce kulturních a společenských zařízení, ale také kulturních akcí, které tyto 

zařízení pořádají. Z analýzy kulturních zařízení plyne, že město Turnov má dostatek 

kulturních zařízení pro konání nejrůznějších kulturních akcí. Zvýšení cestovního ruchu

z konání kulturních akcí, není jediným přínosem pro obec. Zvyšuje image a prestiž v rámci 

ostatních měst v regionu, ale i celé České republiky.

Kvalitní poskytování kulturního statku vytváří zájem o dané prostředí a zvyšuje 

atraktivitu pro investory. Poskytování kvalitního kulturního života může zvýšit počet 

obyvatel, kteří tu chtějí bydlet, zvýšit počet podnikatelských subjektů, kteří tu chtějí podnikat 

a poskytovat práci pro místní obyvatele.

Vliv kultury má i přímé dopady na zaměstnanost. V oblasti kultury je vytvářeno mnoho 

pracovních míst. Většina z nich vyžaduje kvalifikaci a kreativitu osobnosti. Tyto aspekty 

vedou ke zvyšování produktivity práce, rozvoji inovací a dalších ekonomických odvětví.
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Z provedené analýzy plynou určitá doporučení, která by mohla ještě více zlepšit 

kulturní život v obci a zvýšit využití kulturních zařízení. 

Na celkovém zvýšení kulturních aktivit se mohou výrazně podílet některé jiné 

organizace zřizované městem mimo odvětví kultury, působící především v resortu školství. 

Jedná se o domy dětí a mládeže a síť základních uměleckých škol. Vytvoření systému 

spolupráce tohoto kulturního zařízení s jednotlivými školami, především v oblasti podpory 

tvůrčích kulturních aktivit a prezentace jejich výsledků, by pomohlo zvýšit zájem o kulturu a 

tím i zvýšit návštěvnost a využití kulturních zařízení. 

Kulturní život ovlivňuje vztah mezi nabídkou a poptávkou kulturních služeb. 

Ve většině případů nabídka počtu oblastí a žánrů přesahuje poptávku. Toto ovšem neplatí 

o kvalitě. Cestou, jak zefektivnit vztah mezi nabídkou a poptávkou, není omezení nabídky, ale 

zlepšení kvality poskytovaných služeb. S poklesem nabídky by došlo i k poklesu spokojenosti 

návštěvníků, a tím by klesla ekonomická rentabilita kulturních zařízení. Kulturní zařízení by 

měly zlepšit nabídku tím, že ji přizpůsobí požadavkům cílových skupin, které tyto zařízení 

rádi navštěvují. Pomocí dotazníků a anket by bylo dobré zjistit jejich požadavky a názory. 

Toto je jedna z mnoha cest, jak zkvalitnit kulturní život a zvýšit návštěvnost jednotlivých 

kulturních zařízení.
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Závěr

Obec musí využívat svůj majetek účelně a hospodárně k zabezpečení základních 

funkcí samosprávy. Základní funkcí je poskytování veřejných statků a služeb. Jedna z oblastí, 

ve které obec musí poskytovat veřejné statky a služby je kultura. Kultura je významným 

faktorem života občanů. Obec udržuje, obnovuje a využívá objekty kulturní infrastruktury na 

poskytování kulturních služeb, zpřístupnění kulturních hodnot a vytvoření přiměřeného 

institucionálního zázemí pro oblast kultury.

Cílem této práce bylo analyzovat, jak obec využívá svůj majetek, a zda je tento majetek 

vhodný pro zajištění kulturních statků pro občany. K dosažení vytyčeného cíle byly 

analyzovány kulturní zařízení, které jsou ve správě společnosti Kulturní centrum Turnov, 

s.r.o., hospodaření této společnosti a bylo zhodnoceno, zda společnost s ručením omezeným 

je vhodnou organizací k zajištění kulturních statků. K analyzování kulturních zařízení v obci 

byla využita SWOT analýza, která zhodnotila silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby těchto 

zařízení. K zhodnocení právní formy organizace byla použita Saatyho metoda, ze které 

vyplynulo, která právní forma je vhodná pro zajištění kulturních statků a služeb.

Mezi silné stránky kulturních zařízení lze zařadit vybudování nové multifunkční budovy 

Kulturního centra Střelnice, umístění kulturních zařízení blízko centra a výhodná poloha 

města. Příležitostí může být pořádání mezinárodních kongresů. Hrozbou pro kulturní zařízení 

je nedostatečná reflexe nových trendů, a z toho plynoucí ztráta zájmu mladé generace, 

ekonomická situace, a nutná rekonstrukce zastaralých budov.

Z provedené analýzy Saatyho metodou vyplynulo, že nejlepší právní forma organizace 

pro zajištění kulturních statků obce a správu kulturních zařízení je společnost s ručením 

omezeným. Pro zhodnocení byly vybrány tato kritéria: rozsah poskytovaných služeb, 

odměňování, samostatnost v rozhodování, možnost kontroly, dostupnost finančních zdrojů a 

nakonec ekonomická stabilita. Společnost s ručením omezeným má větší rozsah nabídky

služeb, a tím i lepší hospodaření, a možnost dosažení zisku.

Poskytování kvalitního kulturního života může zvýšit počet obyvatel, kteří tu chtějí 

bydlet, zvýšit počet podnikatelských subjektů, kteří tu chtějí podnikat, poskytovat práci 

pro místní obyvatele a zvýšit cestovní ruch. Tyto faktory mohou městu do budoucna pomoci 

k lepšímu hospodaření, vyšším příjmům a ke spokojenosti a stabilitě obyvatelstva.



51

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1. BINEK, Jan. Hospodaření s majetkem obcí. Brno, 2003. 189 s. Dizertační práce. 

Masarykova univerzita.

2. FOTR, Jiří, a kol., Manažerské rozhodování – postupy, metody, nástroje. Praha: 

Ekopress, s r.o., 2006. 409 s. ISBN 80-86929-15-9.

3. HRABALOVÁ, S. Teorie a práce rozvoje měst a obcí. 1. vydání. Brno : Masarykova 

univerzita, 2004. 99 s. ISBN 80-210-3356-8.

4. CHARBURSKÝ, Miloš. Veřejná správa: správa měst a obcí. 2. dopl. vydání. Pardubice: 

Univerzita Pardubice, 2007. 86 s. ISBN 978-80-7395-020-0.

5. KEŘKOVSKÝ, Miloslav, VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 

Jihlava: C.H.Beck, 2006, s. 206 ISBN 80-7179-453-8

6. KOUDELKA, Zdeněk, a kol. Zákon o obcích. 2. vydání. Praha : Linde Praha, 2004. 384 

s. ISBN 80-7201-444-7.

7. MINISTERSTVO KULTURY, Kulturní politika v České republice. Praha: Ministerstvo 

kultury, 2001. 82 s. ISBN 80-86310-18-3

8. Odborový svaz zdravotní a sociální péče ČR - Bulletin [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. 

Dostupné z WWW: < http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/04_2003/versus.html>.

9. Oficiální webové stránky Kulturního centra Střelnice, s r.o. [online]. Dostupné z WWW:

<http://www.kcturnov.cz/>.

10. Oficiální webové stránky Městského úřadu Turnov. [online]. Dostupné z WWW: 

<http://www.turnov.cz/>.

11. PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektrou. Praha : 

ASPI Publishing, s. r. o., 2002. 442 s. ISBN 80-86395-21-9.

12. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů. 2. vydání. Praha : 

GRADA Publishing, a.s., 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9.



52

13. SOBOTKA, Martin. Majetek obcí a jeho vliv na rozvoj obce. Pardubice, 2009. 155 s. 

Dizertační práce. Univerzita Pardubice.

14. ŠVANTNEROVÁ, Lubica; KOŽIAK, Radoslav. Teoreticko-metodické aspekty skúmania 

municipálného majetku. Banská Bystrica : Univerzita Mateje Bela, 2005. 124 s. ISBN 80-

8083-108-4.

15. TOTH, Petr. Ekonomika měst a obcí. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. 

195 s. ISBN 80-7079-693-6.

16. Transparency [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.transparency.cz/pdf/vz_seminar_of_sticka_text.pdf>

17. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s. r.o. za rok 2007 [online]. 2011 [cit. 2011-

04-20]. Dostupné z WWW: <http:// http://www.kcturnov.cz/content_pages/view/21/>.

18. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s. r.o. za rok 2008 [online]. 2011 [cit. 2011-

04-20]. Dostupné z WWW: <http:// http://www.kcturnov.cz/content_pages/view/21/>.

19. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s. r.o. za rok 2009 [online]. 2011 [cit. 2011-

04-20]. Dostupné z WWW: <http:// http://www.kcturnov.cz/content_pages/view/21/>.

20. Výroční zpráva Kulturního centra Turnov, s. r.o. za rok 2010 [online]. 2011 [cit. 2011-

04-20]. Dostupné z WWW: <http:// http://www.kcturnov.cz/content_pages/view/21/>.

21. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

22. Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

23. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

24. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

25. Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

26. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

27. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

28. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů



53

SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ

Tabulka 1:  Počet členů zastupitelstva......................................................................................14

Tabulka 2:  Srovnání příspěvkové organizace a společnosti s ručením omezeným.................25

Tabulka 3:  Rozpočet města Turnov za rok 2010.....................................................................30

Tabulka 4:  Financování výstavby Kulturního centra Střelnice Turnov ..................................31

Tabulka 5:  Hospodaření společnosti Kulturní centrum Turnov, s.r.o. v letech 2002 - 2010 ..37

Tabulka 6:  Druhové členění výnosů za rok 2010 ....................................................................38

Tabulka 7:  Druhové členění nákladů za rok 2010...................................................................39

Tabulka 8:  Saatyho doporučená bodová stupnice s hodnotícími variantami ..........................41

Tabulka 9:  Párové porovnání kritérií.......................................................................................43

Tabulka 10:  Rozsah poskytovaných služeb.............................................................................45

Tabulka 11:  Odměňování ........................................................................................................45

Tabulka 12:  Samostatnost v rozhodování................................................................................45

Tabulka 13:  Možnost kontroly ................................................................................................45

Tabulka 14:  Dostupnost finančních zdrojů..............................................................................46

Tabulka 15:  Ekonomická stabilita ...........................................................................................46

Tabulka 16:  Celkové porovnání kritérií u společnosti s ručením omezeným .........................46

Tabulka 17:  Celkové porovnání kritérií u příspěvkové organizace.........................................47

Tabulka 18:  Výsledné pořadí právních forem organizace.......................................................47

Obrázek 1:  Základní struktura majetku municipality ..............................................................19

Obrázek 2:  Znak města Turnov ...............................................................................................27

Graf 1:  Výše příspěvku obce na provoz kulturních zařízení v roce 2005 - 2010 (v Kč).........38

Graf 2:  Vývoj nákladů a příjmů časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska (v Kč)..........................40



54

SEZNAM ZKRATEK

a.s.. .............. Akciová společnost

ČR............... Česká republika

ČSÚ ............ Český statistický úřad

DHM........... Dlouhodobý nehmotný majetek

EU............... Evropská unie

CHKO......... Chráněná krajinná oblast

KC............... Kulturní centrum

MHD........... Městská hromadná doprava

Obch.Z ........ Obchodní zákoník

PO ............... Příspěvková organizace

RPÚR.......... Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

s.r.o.. ........... Společnost s ručením omezeným

ÚSC.............. Územní samosprávný celek

ZPF............... Zemědělský půdní fond




