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Částka 8

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
oznamuje
1. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí
1911
sídlo: Lipí 1911, 193 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 14 891 247
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je domov mládeže a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
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– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Pod Táborem 55, Praha 9 – Hrdlořezy, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem služebního bytu v budově Lipí 1854, Praha 9 – Horní Počernice, na dobu určitou jednoho roku
– provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností
– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– hostinská činnost
– regionální poradenské a vzdělávací centrum
– ubytovací služby
– zámečnictví
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
2. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5
sídlo: Novovysočanská 5, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 00 639 265
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání
s maturitní zkouškou.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
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2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem části pozemku par. č. 617 k.ú. Vysočany
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
3. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179
sídlo: Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 14 891 212
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení střední vzdělání s výučním listem a středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování
a závodní stravování.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
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– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem tří služebních bytů v budově Pod Balkánem 599, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem rekreačního objektu ve Strážném
– zámečnictví
– výroba, instalace a opravy elektrických zařízení
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– hostinská činnost
– ubytovací služby
– poskytování technických služeb
– provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– výroba, obchod a služby jinde nezařazené
– výroba elektřiny
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
4. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1
sídlo: Učňovská 1, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 00 300 268
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c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích
programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání
s maturitní zkouškou. Součástí organizace je domov mládeže.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
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– pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
– hostinská činnost
– poskytování ubytování v turistické ubytovně
– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
– poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
– velkoobchod
– specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
– pronájem pozemku par. č. 84/7 v k. ú. Hrdlořezy
– pronájem dvou služebních bytů v budově Učňovská 100/1, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem sedmi služebních bytů v budově Pod Táborem 17, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: do bud neurčitou
5. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12
sídlo: Biskupcova 12
identiﬁkační číslo: 60 460 041
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
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3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Biskupská 12, Praha 1, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
6. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21
sídlo: Slezská 21, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 00 639 338
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
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Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
7. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola, Praha 3,
Komenského náměstí 9
sídlo: Komenského náměstí 9, 130 00 Praha 3
identiﬁkační číslo: 70 874 204
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckých nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
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– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Komenského náměstí 9, Praha 3, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
8. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114
sídlo: Botevova 3114, 143 01 Praha 4
identiﬁkační číslo: 61 386 715
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
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u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
– provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou.
9. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 4, Dunická 3136

stránka 376

c)

d)

e)

f)

g)

Ústřední věstník

Částka 9

sídlo: Dunická 3136, 141 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 42 245 118
vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele
po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle
Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města
Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou uvedeny
v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku
nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné
na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je
vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na
vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
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– pronájem nebytových prostor
– organizování výchovně-vzdělávacích akcí
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
10. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129
sídlo: Lounských 4/129, 140 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 48 135 143
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zá-
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sahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
11. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72
sídlo: K Brance 72, 155 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 67 361 471
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
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3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
12. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18
sídlo: Na Popelce 18, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 61 385 093
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

stránka 380

Ústřední věstník

Částka 9

2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Na Popelce 18/1, Praha 5
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
13. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879
sídlo: Nad Alejí 28/1879, 162 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 68 407 289
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
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města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově V Šáreckém údolí 38, Praha 6
– pronájem služebního bytu v budově Nad Alejí 28, Praha 6
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
14. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
sídlo: Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7
identiﬁkační číslo: 61 387 312
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizova-
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tele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
15. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25
sídlo: Klapkova 25, 182 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 45 242 593¨
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměře-
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ní a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Klapkova 25, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
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– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
– provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav,
výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
– pronájem a půjčování věcí movitých
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
16. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 1150
sídlo: Taussigova 1150, 182 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 48 132 811
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
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- využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy
a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo
na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
- organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur
předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
- organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Taussigova 1150, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem dvou ubytoven v budově Taussigova 1150, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
17. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
sídlo: Bajkalská 11, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo:
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro
vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
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nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
18. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
sídlo: Bajkalská 11, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 70 098 506
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
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– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
19. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní umělecká škola, Praha 10, Olešská 2295
sídlo: Olešská 2295, 100 00 Praha 10
identiﬁkační číslo¨: 61 385 433
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání
v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje také pro vzdělání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
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– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení §
27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
20. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29
sídlo: Moskevská 29, 101 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61 385 425
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělání
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna –
výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlast-
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nímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
– pronájem služebního bytu v budově Moskevská 29, Praha 10, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem služebního bytu v budově Sasanková 12/2903, Praha 10, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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21. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Práčská 37
sídlo: Práčská 37, 106 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 70 835 632
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy, školní družina a školní
jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
22. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola, Praha 10, Vachkova 941
sídlo: Vachkova 941, 104 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 61 385 450
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy a školní družina
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
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– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
23. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
sídlo: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
identiﬁkační číslo: 70 873 160
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Předmětem činnosti organizace je sociální, výchovně
vzdělávací, léčebně rehabilitační a odborná poradenská péče, která je poskytována dětem a mládeži s tělesným
postižením. Organizace poskytuje sociální služby, předškolní vzdělání, základní vzdělání a střední vzdělání
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum, které
poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Další součástí organizace je internát a školní klub. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Léčebně rehabilitační a odborná poradenská péče se realizuje ve
Středisku zdravotní a léčebně rehabilitační péče
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
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souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– ubytovací služby
– pronájem a půjčování věcí movitých
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
– prodej výrobků vzniklých z činnosti žáků
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
24. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54
sídlo: Vinohradská 54, 120 00 Praha 2
identiﬁkační číslo: 61 389 447
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy a školní družina
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
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– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
25. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a střední škola waldorfská
sídlo: Křejpského 1501, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 70 922 306
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání a střední
vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je školní družina. Dále organizace poskytuje sociální služby (provoz sociálně terapeutické dílny)
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů

Částka 9

Ústřední věstník

stránka 395

rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Křejpského 1501, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
26. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
sídlo: Kupeckého 576, 149 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 48 135 411
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c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní a střední vzdělání pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravná třída základní školy, školní družina
a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravováníd) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
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– pronájem služebního bytu v budově Kupeckého 576, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
27. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Praha 4. Lysinská 6
sídlo: Lysinská 6, 147 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 60 446 633
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje předškolní vzdělání pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje
pro děti, žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou,
poradenskou a metodickou činnost. Další součástí školy jsou internát a školní jídelna. Organizace zabezpečuje
školní stravování a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
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– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Na Lysinách 6, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
28. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace:Základní škola praktická a základní škola speciální, Praha 4, Ružinovská
2017
sídlo: Ružiovská 2017, 140 00 Ptraha 4
identiﬁkační číslo: 60 446 161
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je školní družina
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
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2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– ubytovací služby
– pronájem a půjčování věcí movitých
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
29. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola Aloyse Klara
sídlo: Vídeňská 28, 142 00 Praha 4
identiﬁkační číslo: 00 638 625
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje střední vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou internát a školní jídelna. Organizace zabezpečuje
školní stravování a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
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– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu,
jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných
smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově Vídeňská 28, Praha 4, na dobu určitou jednoho roku
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
– prodej výrobků vzniklých z činnosti žáků
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
30. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se speciﬁckými poruchami chování
sídlo: Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 10
identiﬁkační číslo: 67 774 172
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna – výdejna, která
zajišťuje školní stravování a závodní stravování a dále speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky
a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou
a metodickou činnost
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d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení §
27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
– pronájem svislých ploch pro účely propagace
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
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Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
31. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené,
Praha 5, Výmolova 169
sídlo: Výmolova 169, 150 00 Praha 5
identiﬁkační číslo: 48 134 058
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje střední vzdělání a základní
vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.a předškolní vzdělání pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich
zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Další součástí školy je internát, školní družina, školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování
a závodní stravování, a středisko volného času, jehož činnost se zaměřuje na oblast jazykového vzdělávání
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
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– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem dvou služebních bytů v budově Výmolova 169, Praha 5
– hostinská činnost
– pronájem svislých ploch pro účely propagace
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
32. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8
sídlo: Rooseveltova 8, 160 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 68 407 157
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání a střední
vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Její součástí je speciálně pedagogické centrum, které poskytuje pro žáky a jejich zákonné zástupce odborné speciálně pedagogické služby, informační, diagnostickou,, poradenskou a metodickou činnost. Dalšími součástmi organizace jsou přípravný stupeň základní školy,
školní družina, školní jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
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souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
33. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola pro žáky se speciﬁckými poruchami učení, Praha 6, Boroviček 1
sídlo: U Boroviček 1, 163 00 Praha 6
identiﬁkační číslo: 68 379 919
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje základní vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jejími součástmi jsou školní klub a školní jídelna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování.
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat pod-
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le Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem služebního bytu v budově U Boroviček 1, Praha 6 – Řepy, na dobu určitou jednoho roku
– poskytování ubytovacích služeb
– pronájem a půjčování věcí movitých
– hostinská činnost
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
34. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Praha 8, Drahaňská 7
sídlo: Drahaňská 7, 181 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 63 832 674
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje vzdělání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pronájem jednoho služebního bytu v budově Drahaňská 7, Praha 8, na dobu určitou jednoho roku
– hostinská činnost
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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35. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8, Za Invalidovnou 3
sídlo: Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8
identiﬁkační číslo: 70 102 431
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje předškolní vzdělání a základní
vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí organizace je školní družina
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
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g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
36. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bátrlova 83
sídlo: Bártlova 83, 193 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 70 848 572
c) vymezení hlavními účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělání
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy jsou přípravný stupeň základní školy
speciální, školní družina, školní jídelna – výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
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– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
– výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků
– pronájem služebního bytu v budově Mateřské školy speciální ul. Litvínovská 300, Praha 9, na dobu určitou
jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
37. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele : Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Dolní Počernice, Národních
hrdinů 1
sídlo: Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9
identiﬁkační číslo: 00 067 563
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace zajišťuje nezletilým osobám , případně
zletilým osobám do 19 le věku, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření, náhradní výchovnou péči. Pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné
poruchy chování. S ohledem na jejich individuální potřeby plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Součástí
domova je školní jídelna. Organizace zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je
uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich úkolů
rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.
12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové organizace
zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
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Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– hostinská činnost
– ubytovací služby
– pronájem 6 služebních bytů v budově Národních hrdinů 1, Praha 9, a jednoho služebního bytu v budově
Národních hrdinů 392, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
– prodej výrobků vzniklých z činnosti dětí
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
38. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10
sídlo: Jabloňová 3141/30a
identiﬁkační číslo: 60 461 926
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje pro děti, žáky a jejich zákonné
zástupce, pro školy a školská zařízení pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů a při přípravě na budoucí povolání
d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
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1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou , které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení §
27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor
– pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti v oblasti psychologického a speciálně pedagogického poradenství
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
39. změnu u příspěvkové organizace dnem 1. 6. 2011
a) úplný název zřizovatele: Hlavní město Praha
b) název příspěvkové organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
sídlo: Lovosická 42, 190 00 Praha 9
identiﬁkační číslo: 00 638 706
c) vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace: Organizace poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol a vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného
času formou zájmových činností. Součástí organizace je i školní jídelna, která zabezpečuje školní stravování
a závodní stravování
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d) Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel
jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu
organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření
je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejich
úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2010, jehož inventární soupis je uložen
u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2010 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2010 od jiné příspěvkové
organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém
účetnictví.
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní
činností, spravovala pro hlavním účel, k němuž byla zřízena:
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
– majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů
vymezených ve zřizovací listině
– nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného ve zřizovací listině
– při likvidaci neopotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního
města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou
uvedeny v příloze č. 2 zřizovací listiny
– uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho
roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů
– zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci zřizovací listinou
– zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních předpisů, které
jsou součástí pozemků svěřených organizaci zřizovací listinou.
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna
je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném
souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se takový nemovitý
majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 zřizovací listiny. Movitý majetek
nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního
úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení
§ 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s nimž bude příslušný právní úkon činěn.
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
– využívat svěřený majetek účelně a hospodárně
– svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví
– svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize
v souladu s obecně závaznými právními předpisy
– chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným
zásahům jiných subjektů
– využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele)a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům
– organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku
– organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních
materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní předmět činnosti: Okruhy doplňkové činnosti se vymezují na
základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
– pronájem nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb
– ubytovací služby
– realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
– pronájem a půjčování věcí movitých
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– činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
– hostinská činnost
– pronájem služebního bytu v budově Lovosická 42, Praha 9, na dobu určitou jednoho roku
– pronájem služebního bytu v budově Dittrichova 15, Praha 2, na dobu určitou jednoho roku
Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na dobu neurčitou
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Vyberte si z nabídky věstníků a zpravodajů

Předpokládaná výše předplatného pro rok 2011 a periodicita distribuovaných věstníků a zpravodajů:
Předpokládaná
periodicita

Záloha
na předplatné

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Energetický regulační věstník
Ústřední věstník ČR
Věstník Ministerstva zemědělství
Věstník Ministerstva zdravotnictví
Cenový věstník Ministerstva ﬁnancí
Finanční zpravodaj

4krát ročně
10krát ročně
7krát ročně
3krát ročně
10krát ročně
16krát ročně
6krát ročně

400 Kč
2600 Kč
450 Kč
200 Kč
1800 Kč
1600 Kč
650 Kč

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12krát ročně

600 Kč

Název věstníku, zpravodaje

Objednávky přijímá a vyřizuje:

SEVT, a. s., oddělení předplatného, Pekařova 4, 181 06 Praha 8 – Bohnice
Tel.: 283 090 354, 283 090 352 G Fax: 233 553 422 G e-mail: predplatne@sevt.cz
Obsahy věstníků a zpravodajů na www.sevt.cz

Oficiální distributor publikací Evropské unie a Úředního věstníku EU

www.sevt.cz www.ceskeskolstvi.cz www.dobryskolak.cz www.ceskeskolky.cz www.mapcentrum.cz
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Vydává: Ministerstvo spravedlnosti ČR – Redakce: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, telefon: 221 997 119, e-mail: uvcr@mps.justice.cz – Administrace:
písemné objenávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objenávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuje Magnet Press Slovakia, s. r. o.
P. O. Box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 00421 244 45 45 59, tel./fax: 00421 244 45 46 28 – Předpokádané roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Věstníku a pro tento rok činí první záloha předplatného 450 Kč.
Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická 31, Praha 9.

Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové –
SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 352,
283 090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně po dodání z tiskárny.
Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo
jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou dopisovány jednorázově. Změny adres a počtu odebraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů od
data rozeslání, a po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky
za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo
bez lomítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zásilek povoleno ŘPP Praha č. j. 117/93 ze dne 9. dubna 1993. Podavanie
novinových zásielok v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12,
č .j. 445/94 zo dňa 27. 12. 1994

