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èástka 1

PØEHLED ZMÌN
v územní organizaci, v názvech obcí a jejich èástí s úèinností od 2. 1. 2001 do 1. 1. 2002
(è. j.: VS-578/3-2002)
Ministerstvo vnitra vyhlauje podle § 17 zákona è. 36/1960
Sb., o územním èlenìní státu, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
tyto zmìny v územní organizaci a v názvech obcí a jejich èástí, nastalé od 2. ledna 2001 do 1. ledna 2002.1)
VE STØEDOÈESKÉM KRAJI
Okres Beneov
s úèinností od 1. 1. 2002
vznikají nové èásti obce Struhaøov s názvy Babèice, Budkov, Hliòánky, Horní Podhájí a Pecínov.
Obec Struhaøov má tyto èásti: 1. Babèice, 2. Boøeòovice, 3.
Budkov, 4. Býkovice, 5. Dolní Podhájí, 6. Hliòánky, 7. Horní Podhájí, 8. Jezero, 9. Myslíè, 10. Pecínov, 11. Skalice,
12. Struhaøov, 13. Støíkov, 14. Svatý Jan, 15. Vìøice.
Okres Mìlník
s úèinností od 1. 2. 2001
vzniká nová èást obce Medonosy s názvem Nové Osinalice.
Obec Medonosy má tyto èásti: 1. Chudolazy, 2. Medonosy,
3. Nové Osinalice, 4. Osinalice, 5. Osinalièky.
s úèinností od 28. 3. 2001
vznikají nové èásti obce Kly s názvy Kly-Dolní Vinice,
Kly-Hoøení Vinice, Kly-Vìtruice, Kly-Krauzovna a KlyLom, souèasnì se mìní název èásti Kly na nový název Klyobec a název èásti Záboøí na nový název Kly-Záboøí.
Obec Kly má tyto èásti: 1. Kly-Dolní Vinice, 2. Kly-Hoøení Vinice, 3. Kly-Krauzovna, 4. Kly-Lom, 5. Kly-obec, 6.
Kly-Vìtruice, 7. Kly-Záboøí.
Okres Praha - západ
s úèinností od 15. 5. 2001
vznikají nové èásti obce Dolní Bøeany s názvy Jarov a Zálepy.
Obec Dolní Bøeany má tyto èásti: 1. Dolní Bøeany, 2. Jarov, 3. Lhota, 4. Zálepy.
V JIHOÈESKÉM KRAJI

Okres Èeský Krumlov
s úèinností od 22. 11. 2001
vzniká nová èást obce Pøídolí s názvem Vemìry.
Obec Pøídolí má tyto èásti: 1. Dubová, 2. Práèov, 3. Pøídolí, 4. Sedlice, 5. Spolí, 6. Vemìry, 7. Zahoøánky. 8. Záluí.
Okres Jindøichùv Hradec
s úèinností od 6. 9. 2001
se mìní název èásti obce Rosièka2) v obci Jaroov nad Neárkou na nový název Pejdlova Rosièka.
Obec Jaroov nad Neárkou má tyto èásti: 1. Hostìjeves, 2.
Jaroov nad Neárkou, 3. Kruplov, 4. Lovìtín, 5. Matìjovec, 6. Nekrasín, 7. Pejdlova Rosièka, 8. Zdeov.
Okres Prachatice
s úèinností od 1. 1. 2002
vznikají nové èásti obce Prachatice s názvy Stádla a Volovice.
Obec Prachatice má tyto èásti: 1. Kahov, 2. Libínské Sedlo,
3. Mìstská Lhota, 4. Oseky, 5. Ostrov, 6. Perlovice, 7. Podolí, 8. Prachatice I, 9. Prachatice II, 10. Stádla, 11. Staré
Prachatice, 12. Volovice.
Okres Strakonice
s úèinností od 14. 2. 2001
název èásti obce Hájská3) v obci Strakonice se mìní na nový název Hajská.
Obec Strakonice má tyto èásti: 1. Draejov, 2. Hajská, 3.
Modleovice, 4. Pøední Ptákovice, 5. Strakonice I, 6. Strakonice II, 7. Støela, 8. Virt.
V PLZEÒSKÉM KRAJI
Okres Domalice
s úèinností od 1. 5. 2001
vzniká nová èást obce Bìlá nad Radbuzou s názvem Ple.

1) Zmìny se vyhlaují podle údajù Magistrátu hlavního mìsta Prahy, magistrátù statutárních mìst, okresních (obecních) úøadù na území Èeské
republiky; doplòují Seznam obcí a jejich èástí, uveøejnìný ve Statistickém lexikonu obcí Èeské republiky, který vydal Èeský statistický úøad ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra v roce 1994 podle správního rozdìlení k 31. prosinci 1992 (ve znìní zmìn, uveøejnìných v Ústøedním vìstníku
Èeské republiky è. 2/1993, Ú. v. è. 1/1994, Ú. v. è. 3/1995, Ú. v. è. 2/1996, Ú. v. è. 1/1997, Ú. v. è. 1/1998, Ú. v. è.2/1999 a Ú. v. è. 1/2000, Ú. v.
è. 1/2001).
2) Název èásti Rosièka nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.
3) Název èásti Hájská nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.
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Obec Bìlá nad Radbuzou má tyto èásti: 1. Bìlá nad Radbuzou, 2. Bystøice, 3. Èeèín, 4. Èerná Hora, 5. Doubravka, 6.
Hleïsebe, 7. Karlova Hu, 8. Nový Dvùr, 9. Ple, 10. Smolov, 11. Újezd Svatého Køíe, 12. elezná.
s úèinností od 1. 7. 2001
vzniká nová èást obce Rybník s názvem Mostek:
Obec Rybník má tyto èásti: 1. Mostek, 2. Rybník, 3. Závist.
Okres Klatovy
s úèinností od 1. 1. 2002
pøipojují se obce Jíno, Kalitì a Stropèice4) k obci vihov.
Obec vihov má tyto èásti: 1. Bezdìkov, 2. Jíno, 3. Kalitì,
4. Kamýk, 5. Kokín, 6. Lhovice, 7. Stropèice, 8. vihov, 9.
Tìnice, 10. Tøebýcinka, 11. Vosí.

Obec Nechanice má tyto èásti: 1. Komárov, 2. Lubno, 3.
Nechanice, 4. Neroov, 5. Sobìtu, 6. Staré Nechanice, 7.
Suchá, 8. Tùnì.
Obec Tøesovice má tyto èásti: 1. Popovice, 2. Tøesovice.
Okres Trutnov
s úèinností od 15. 5. 2001
vznikají nové èásti obce Trutnov s názvy Adamov a Nový
Rokytník.
Obec Trutnov má tyto èásti: 1. Adamov, 2. Babí, 3. Bohuslavice, 4. Bojitì, 5. Dolní Pøedmìstí, 6. Dolní Staré Mìsto, 7. Horní Pøedmìstí, 8. Horní Staré Mìsto, 9. Kryblice,
10. Lhota, 11. Libeè, 12. Nový Rokytník, 13. Oblanov, 14.
Poøíèí, 15. Starý Rokytník, 16. Støední Pøedmìstí, 17. Støíte, 18. Studenec, 19. Vnitøní Mìsto, 20. Volanov, 21. Voletiny.

Okres Tachov

V PARDIBICKÉM KRAJI

s úèinností od 1. 1. 2002

Okres Svitavy

se èást Lom u Støíbra obce Støíbro stává souèástí obce Beneovice.
Obec Beneovice má tyto èásti: 1. Beneovice. 2. Lom u Støíbra.
Obec Støíbro má tyto èásti: 1. Butov, 2. Jezerce, 3. Lhota
u Støíbra, 4. Milíkov, 5. Otroèín, 6. Støíbro, 7. Tìchlovice.

s úèinností od 1. 1. 2002
zanikají èásti obce Dlouhá a Záøeèí5) v obci Bøezová nad
Svitavou.
Obec Bøezová nad Svitavou se neèlení na èásti.
V KRAJI VYSOÈINA

V LIBERECKÉM KRAJI

Okres ïár nad Sázavou

Okres Liberec

s úèinností od 1. 1. 2002

s úèinností od 1. 12. 2001
Vzniká nová èást obce Bílá s názvem Domaslavice:
Obec Bílá má tyto èásti: 1. Bílá, 2. Bohdánkov, 3. Dehtáry,
4. Domaslavice, 5. Hradèany, 6. Chvalèovice, 7. Klamorna,
8. Kocourov, 9. Kohoutovice, 10. Letaøovice, 11. Petraovice, 12. Trávníèek, 13. Vesec, 14. Vlèetín.
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
Okres Hradec Králové
s úèinností od 1. 1. 2002
se èást Popovice obce Nechanice stává souèástí obce Tøesovice.
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pøipojuje se obec Prosatín6) k obci Kuøimská Nová Ves.
Obec Kuøimská Nová Ves má tyto èásti: 1. Kuøimská Nová
Ves, 2. Prosatín.
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Okres Blansko
s úèinností od 1. 3. 2001
se mìní název èásti obce Brov7) v obci Velké Opatovice na
nový název Brov u Velkých Opatovic.
Obec Velké Opatovice má tyto èásti: 1. Bezdìèí, 2. Brov
u Velkých Opatovic, 3. Korbelova Lhota, 4. Svárov, 5. Velká Roudka, 6. Velké Opatovice.

4) Názvy obcí Jíno, Kalitì a Stropèice nebudou nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìny.
5) Názvy èástí Dlouhá a Záøecí nebudou nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìny.
6) Název èásti Paseky nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.
7) Název èásti Brov nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.

strana 4

Ústøední vìstník

Okres Brno - venkov
s úèinností od 1. 2. 2001
se mìní název obce Pøíbram na nový název Pøíbram na Moravì.
Obec Pøíbram na Moravì se neèlení na èásti.
Okres Znojmo
s úèinností od 11. 11. 2001
zaniká èást obce Domèice8) v obci Horní Dunajovice.
Obec Horní Dunajovice se neèlení na èásti.
V OLOMOUCKÉM KRAJI
Okres umperk

èástka 1

s úèinností od 1. 1. 2002
zaniká èást obce Paseky9) v obci Línice a sluèuje se s èástí
obce Línice.
Obec Línice má tyto èásti: 1. Línice, 2. Vyehorky.
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Okres Opava
s úèinností od 12. 4. 2001
vzniká nová èást obce Záluné v obci Vítkov:
Obec Vítkov má tyto èásti: 1. Jelenice, 2. Klokoèov, 3. Lhotka, 4. Nové Tìchanovice, 5. Podhradí, 6. Prostøední Dvùr,
7. Vítkov, 8. Záluné.

8) Název èásti Domèice nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.
9) Název èásti Paseky nebude nadále v Seznamu obcí a jejich èástí uvádìn.
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OZNÁMENÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÙ
oznamuje
A.
zánik pøíspìvkových organizací splynutím
Dopravní støedisko Praha, sídlo: Letòanská 24, Praha 9,
identifikaèní èíslo organizace 00069981
Dopravní støedisko Plzeò, sídlo: Farského 3, Plzeò, identifikaèní èíslo organizace 00078158
Dopravní støedisko Ústí nad Labem, sídlo: Winstona Churchilla 2, Ústí nad Labem, identifikaèní èíslo organizace
00083372
Dopravní støedisko Hradec Králové, sídlo: Nerudova 104,
Hradec Králové, identifikaèní èíslo organizace 00088528
Dopravní støedisko Brno, sídlo: Vinohrady 10, Brno, identifikaèní èíslo organizace 00095010
Dopravní støedisko Ostrava, sídlo: 28. øíjna 188, Ostrava,
identifikaèní èíslo organizace 00100676
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo dopravy a spojù
b) název: Centrum slueb pro silnièní dopravu
sídlo: Letòanská 24, 190 00 Praha 9
identifikaèní èíslo: 70898219
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèení vzdìlávání pracovníkù státní správy, uèitelù autokol, komisaøù pro zkouky uchazeèù o øidièské oprávnìní, zabezpeèování výroby a distribuce tiskopisù pro èinnost dopravnì správních agend, vydávání
uèebních pomùcek pro jednotlivé druhy kolení, zabezpeèení systému vzdìlávání v oblasti bezpeènosti provozu na
pozemních komunikacích, zabezpeèení systému kontrol
pøi dodrování právního øádu a mezinárodních smluv v oblasti práce osádek silnièní dopravy (AETR) a pøepravy
nebezpeèných vìcí (ADR)
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: dosavadní majetek splývajících
organizací
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: organizace pøebírá v plném rozsahu práva a závazky
zaniklých organizací
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: zasilatelství, zprostøedkování slueb,
psychologické poradenství a diagnostika, poøádání odborných kursù, kolení a jiných vzdìlávacích akcí vèetnì lektorské èinnosti, provozování autokoly, kontrola technického stavu vozidel, mìøení emisí, silnièní motorová doprava, opravy silnièních vozidel, provozování cestovní
agentury, specializovaný maloobchod, èinnost podnikatelských, finanèních, organizaèních a ekonomických poradcù, èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou

B.
zruení pøíspìvkové organizace Ústøední dopravní institut
sídlem Sklonìná III., Praha 9 - Vysoèany, identifikaèní
èíslo organizace: 48134805 k 30.4.2000
MINISTERSTVO KULTURY
oznamuje
I.
A.
1. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav støedních
Èech v Praze
nový název: Státní památkový ústav støedních Èech
v Praze
sídlo: Sabinova 5/373, 130 11 Praha 3-ikov
2. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Brnì
nový název: Státní památkový ústav v Brnì
sídlo: Radnická 2, 601 54 Brno
3. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Èeských
Budìjovicích
nový název: Státní památkový ústav v Èeských Budìjovicích
sídlo: nám. Pøemysla Otakara II. 34, 370 21 Èeské Budìjovice
4. zmìnu názvu a sídla pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Olomouci
nový název: Státní památkový ústav v Olomouci
nové sídlo: nám. Horní nám. 25, 771 11 Olomouc
5. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Ostravì
nový název: Státní památkový ústav v Ostravì
sídlo: Korejská 12, 702 00 Ostrava-Pøívoz
6. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Pardubicích
nový název: Státní památkový ústav v Pardubicích
sídlo: Zámek 4, 531 16 Pardubice
7. zmìnu sídla a názvu pøíspìvkové organizace
dnem 9. 11. 2000
pùvodní sídlo organizace: Dominikánská 4, 306 37 Plzeò
nové sídlo organizace: Preovská 7, 306 37 Plzeò
dnem 1.1.2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Plzni
nový název: Státní památkový ústav v Plzni
sídlo: Preovská 7, 306 37 Plzeò
8. zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 1. 1. 2001
pùvodní název organizace: Památkový ústav v Ústí nad
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Labem
nový název: Státní památkový ústav v Ústí nad Labem
sídlo: Hrnèíøská 10, 400 21 Ústí nad Labem

B.
vznik pøíspìvkové organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Památník Lidice
sídlo: Lidice
identifikaèní èíslo: 70886342
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: péèe o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích obèanù, kteøí se dne10.
èervna 1942 stali obìtí faistického násilí a zachování
jména obce Lidice jako celosvìtového symbolu obìtí váleèných zloèinù
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: hospodaøí s majetkem, který nabude pro stát k naplnìní poslání a zabezpeèení èinností,
pro které je zøízen
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31.
12. 2000 na dobu neurèitou
C.
1. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Valaské muzeum v pøírodì v Ronovì pod
Radhotìm
sídlo: Palackého 147, 756 61 Ronov pod Radhotìm
identifikaèní èíslo: 00098604
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, o trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
2. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Moravské zemské muzeum v Brnì
sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno
identifikaèní èíslo: 00094862
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmì-

èástka 1

tu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
3. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Slezské zemské muzeum
sídlo: Tyrova 1, 746 00 Opava
identifikaèní èíslo: 00100595
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
4. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Muzeum loutkáøských kultur v Chrudimi
sídlo: Bøetislavova 74, 537 60 Chrudim
identifikaèní èíslo: 00412830
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
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5. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Památník národního písemnictví
sídlo: Strahovské nádvoøí 132, 118 38 Praha 1
identifikaèní èíslo: 00023311
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
6. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Umìleckoprùmyslové muzeum v Praze
sídlo: 17. listopadu 2, 110 01 Praha 1
identifikaèní èíslo: 00023442
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
7. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Moravská galerie v Brnì
sídlo: Husova 18, 662 26 Brno
identifikaèní èíslo: 00094871
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce galerie, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
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èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
8. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Technické muzeum v Brnì
sídlo: Purkyòova 99, 612 00 Brno
identifikaèní èíslo: 00101435
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
9. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Památník Terezín
sídlo: Principova alej 304, 411 55 Terezín
identifikaèní èíslo: 00177288
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
10. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Hraditi
sídlo: Pøemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
identifikaèní èíslo: 00092142
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
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d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
11. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Národní muzeum
sídlo: Václavské námìstí 68, 115 79 Praha 1
identifikaèní èíslo: 00023272
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
12. zøízení organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kultury
b) název: Národní technické muzeum
sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
identifikaèní èíslo: 00023299
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: plnìní funkce muzea, získávání, shromaïování, trvalé uchovávání, evidování, odborné zpracovávání
a zpøístupòování veøejnosti sbírek muzejní povahy
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 29.
12. 2000 na dobu neurèitou
II.
oznamuje zmìny u organizaèních sloek státu
A.

èástka 1

1. dnem 1. 10. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Brnì
pùvodní sídlo: Radnická 2, 601 54 Brno
nové sídlo: námìstí Svobody 8, 601 54 Brno
identifikaèní èíslo: 00094919
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území Jihomoravského kraje,
dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních
památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích
èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/a ze
dne 17. 6. 1998
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Jihomoravského kraje,
kraje Vysoèina (mimo okresy Havlíèkùv Brod a Pelhøimov), Zlínského kraje (mimo okres Vsetín) a okres Prostìjov, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému
státnímu majetku, vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/a
ze dne 17. 6. 1998
2. dnem 1. 10. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Èeských Budìjovicích
sídlo: nám. Pøemysla Otakara II. 34, 370 21 Èeské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 00073547
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území Jihoèeského kraje, dále
vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/c ze dne 17.
6. 1998
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Jihoèeského kraje a okresu Pelhøimov, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku, vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì
è.j. 5158/97/c ze dne 17. 6. 1998
3. dnem 29. 3. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Olomouci
sídlo: Horní nám. 25, 771 11 Olomouc
identifikaèní èíslo: 14450569
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území okresù Olomouc, umperk, Pøerov a Jeseník, dále vykonává právo hospodaøení
k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøí-
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stupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo
hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 15320/90-SM ze dne 29. 12. 1990 v platném znìní
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Olomouckého kraje (mimo okresu Prostìjov), dále vykonává právo hospodaøení
k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo
hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 15320/90-SM ze dne 29. 12. 1990 v platném znìní
4. dnem 1. 10. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Ostravì
sídlo: Korejská 12, 702 00 Ostrava - Pøívoz
identifikaèní èíslo: 00100587
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území okresù Bruntál, Frýdek
- Místek, Karviná, Nový Jièín, Opava, Ostrava Vsetín, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu
majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/f ze dne
20. 7. 1998
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Moravskoslezského kraje
a okresu Vsetín, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì
è.j. 5158/97/f ze dne 20. 7. 1998
5. dnem 29. 3. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Pardubicích
sídlo: Zámek 4, 531 16 Pardubice
identifikaèní èíslo: 088439
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území Východoèeského, dále
vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/b ze dne 17.
6. 1998
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Pardubického, Královéhradeckého kraje a okresù Havlíèkùv Brod a Semily, dále
vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/b ze dne 17.
6. 1998
6. dnem 29. 3. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Plzni
sídlo: Preovská 7, 306 37 Plzeò
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identifikaèní èíslo: 078085
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území Západoèeského kraje,
dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních
památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích
èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/d ze
dne 17. 6. 1998
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Plzeòského a Karlovarského kraje, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných
kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení
a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/
97/d ze dne 17. 6. 1998
7. dnem 29. 3. 2001
název organizace: Státní památkový ústav v Ústí nad Labem
sídlo: Hrnèíøská 10, 400 21 Ústí nad Labem
identifikaèní èíslo: 083224
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti:
pùvodní: plní funkci krajské organizace státní památkové
péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, a to pro území Severoèeského kraje,
dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému státnímu
majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve zøizovací listinì è.j. 5158/97/e ze dne
17. 6. 1998, doplnìné zmìnou zøizovací listiny k è.j.
5158/97/e ze dne 19. 1. 1999
nové: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe
podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb., o státní
památkové péèi, a to pro území Ústeckého kraje a Libereckého kraje (mimo okres Semily), dále vykonává právo
hospodaøení k vymezenému státnímu majetku vèetnì prezentace zpøístupnìných kulturních památek, k nim vykonává právo hospodaøení a dalích èinností uvedených ve
zøizovací listinì è.j. 5158/97/e ze dne 17. 6. 1998, doplnìné zmìnou zøizovací listiny k è.j. 5158/97/e ze dne 19. 1.
1999
B.
1. dnem 17. 1. 2001
název organizace: Ústav archeologické památkové péèe
støedních Èech v Praze
pùvodní sídlo: Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
nové sídlo: Nad Olinami 3/448, 100 00 Praha 10
2. dnem 31. 12. 2000
pùvodní zøizovatel: Magistrát hlavního mìsta Prahy
nový zøizovatel: Ministerstvo kultury
pùvodní název organizace: Praský ústav památkové péèe
nový název organizace: Státní památkový ústav v hlavním mìstì Praze
sídlo: Národní 37/416, 110 00 Praha 1 - Staré Mìsto
identifikaèní èíslo: 064408
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmì-
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tu èinnosti: plní funkci krajské organizace státní památkové péèe podle ustanovení § 33 zák. ÈNR è. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péèi, a to pro území hlavního mìsta
Prahy, dále vykonává právo hospodaøení k vymezenému
státnímu majetku a dalí èinnosti uvedené ve zøizovací listinì è.j. 15 299/2000 ze dne 15. 12. 2000
oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
pøevod práv a povinností: Státní památkový ústav v hlavním mìstì Praze je nositelem vekerých práv a závazkù
vzniklých pro Praský ústav památkové péèe ke dni 31.
12. 2000
vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: organizace hospodaøí s majetkem
uvedeným v èl. V. zøizovací listiny
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 31. 12.
2000 na dobu neurèitou
III.
oznamuje zánik pøíspìvkové organizace
název: Státní hrady Køivoklátska
sídlo: Hrad Køivoklát, 270 23 Køivoklát 43
identifikaèní èíslo: 47019328
dnem 31. 12. 2000 slouèením s pøíspìvkovou organizací
Památkový ústav støedních Èech v Praze
sídlo: Sabinova 5/373, 130 11 Praha 3-ikov
identifikaèní èíslo: 00069825
MINISTERSTVO OBRANY
oznamuje
A.
zmìny pøíspìvkových organizací
1. dnem 14. 5. 1999
název: Vojenská lázeòská a rekreaèní zøízení
identifikaèní èíslo: 00000582
nové sídlo organizace: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
nové oznaèení statutárního orgánu: øeditel
2. dnem 20. 7. 2001
název: Vojenský technický ústav elektroniky
nové sídlo: Pod Vodovodem 2, 150 07 Praha 5 - Jinonice
B.
vznik rozpoètové organizace
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo obrany
b) název: Národní centrum pro koordinaci pøesunù a dopravy ozbrojených sil
sídlo: Køiíkova 12, 180 00 Praha 8 - Karlín
identifikaèní èíslo: 60162694
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: organizace je zøízena jako orgán hostitelské
zemì odpovìdný za koordinaci opatøení mezi vojenskými
a civilními orgány a organizacemi k podpoøe a zajitìní
poadavkù na pøesuny a pøepravu ozbrojených sil jiných
státù, s jejich vstupem a pobytem na území ÈR byl vysloven souhlas parlamentních orgánù a je odpovìdna za
plánování, koordinaci a øízení mezinárodních a vnitrostátních pøesunù a pøeprav ozbrojených sil ÈR
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: náèelník
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se
pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: movitý a nemovitý majetek
(blíe oznamovatelem nespecifikován)
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou

C.
zmìnu u organizaèní sloky státu
Právní úkony, èinìné organizaèní slokou státu Vojenský
vleèkový úøad podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 6,
§ 27 odst. 5 nebo § 36 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb.,
podléhají poèínaje dnem 1. 1. 2001 schválení zøizovatelem

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ
oznamuje zruení rozpoètové organizace Ústav sociální péèe
pro tìlesnì postiené v Hrabyni dnem 30. 11. 2000
a vznik pøíspìvkové organizace dnem 1. 12. 2000
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo práce a sociálních
vìcí
b) název: Ústav sociální péèe pro tìlesnì postiené v Hrabyni
sídlo: 747 67 Hrabynì
identifikaèní èíslo: 601276
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: poskytování komplexní péèe tìlesnì postieným dospìlým obèanùm, kteøí se nemohou pro své tìké
tìlesné postiení pøipravovat na povolání a potøebují ústavní zaopatøení, protoe jim nelze potøebnou péèi zajistit
v jejich dosavadním prostøedí
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: beze zmìny
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: mìní se takto - výroba a dodávka
tepla a teplé vody pro Rehabilitaèní centrum Hrabynì, výroba a dodávka stravy pro obyvatele a klienty RC Hrabynì a pro peèovatelskou slubu, dodávka vody a èitìní odpadních vod pro RC ve vlastní èistièce odpadních vod, nájem nebytových prostor (sluby, obchod, restaurace), provozování autodopravy - pøevoz TTP obyvatel k lékaøskému oetøení, pøevoz obyvatel na rekreaci, dovolenou atd.,
praní prádla pro potøeby obyvatel ústavu a RC, organizace a zajiování vzdìlávací èinnosti v oblasti sociálních
slueb
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 12.
2000 na dobu neurèitou
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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
oznamuje
A.
zmìny u organizaèních sloek státu dnem 22. 6. 2001 opatøením ministra spravedlnosti è. j. 503/2000-Org ze dne 22. 6.
2001 byly provedeny zmìny zøizovacích listin a souèasnì
zøizovatelem bylo vydáno úplné znìní zøizovacích listin
tìchto organizaèních sloek státu v pùsobnosti Ministerstva
spravedlnosti, sídlem Vyehradská 16, Praha 2, identifikaèní èíslo: 00025429
1. Justièní kola se sídlem v Kromìøíi pro výchovu, vzdìlávání a dalí vzdìlávání vyích soudních úøedníkù (dále
jen kola)
sídlo: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kromìøí
identifikaèní èíslo: 47935944
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 5.
1995 na dobu neurèitou
nové vymezení pøedmìtu èinnosti: posláním koly je vestrannì zabezpeèovat výchovu, vzdìlávání a dalí vzdìlávání vyích soudních úøedníkù, kola k tomu vyuívá
svìøené prostory pro výuku a ubytování úèastníkù studia,
a pokud jde o volné kapacity, je oprávnìna na základì
smluvního vztahu, poskytovat ubytování a krátkodobý
pronájem nebytových prostor jiným subjektùm
statutární orgán: øeditel, kterého jmenuje ministr spravedlnosti a je podøízen øediteli odboru personálního Ministerstva spravedlnosti
2. Institut vzdìlávání Ministerstva spravedlnosti (dále jen
Institut) se sídlem v Praze
sídlo: Na Dìkance 3, 120 00 Praha 2
identifikaèní èíslo: 00137527
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 4.
1988 na dobu neurèitou
nové vymezení pøedmìtu èinnosti: vzdìlávání soudcù a státních zástupcù, justièních a právních èekatelù, èekatelù,
pracovníkù Probaèní a mediaèní sluby a dalí vzdìlávání
pracovníkù Ministerstva spravedlnosti, metodicky usmìròuje a koordinuje výchovu a dalí vzdìlávání pracovníkù,
které je zabezpeèováno krajskými soudy a orgány státního
zastupitelství a Probaèní a mediaèní sluby, zajiuje èinnost publikaèní, archivaèní, vydavatelskou a Evropského
informaèního støediska
statutární orgán: øeditel, kterého jmenuje ministr spravedlnosti a je podøízen øediteli odboru personálního Ministerstva spravedlnosti
3. Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen Institut)
sídlo: Námìstí 14. øíjna 12, 150 00 Praha 5
identifikaèní èíslo: 48136841
vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 8. 6.
1960 na dobu neurèitou
nové vymezení pøedmìtu èinnosti: zkoumání projevù a pøíèin kriminality a s ní sdruených sociálnì patologických
jevù, výzkumná, studijní a analytická èinnost v oblasti
práva a justice, zabývá se otázkami trestní politiky a kontroly kriminality jak z hlediska trestní represe, tak z hlediska prevence
statutární orgán: øeditel, kterého jmenuje ministr spravedlnosti a je podøízen jeho prvnímu námìstkovi
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B.
zánik organizaèní sloky státu
v pùsobnosti Ministerstva spravedlnosti, sídlem Vyehradská 16, Praha 2, identifikaèní èíslo: 00025429 podle rozhodnutí ministra spravedlnosti è. 3/2002 ze dne 6. 3. 2002
dolo dnem 30. 6. 2002 k zániku organizaèní sloky státu
název: Institut vzdìlávání Ministerstva spravedlnosti
sídlo: Na Dìkance 3, Praha 2
identifikaèní èíslo: 0137529
výkon práv a plnìní závazkù po zaniklé organizaèní sloce
státu a výkon práva hospodaøit s majetkem, s ním byla
pøísluná hospodaøit, pøebírá Ministerstvo spravedlnosti
MINISTERSTVO KOLSTVÍ, MLÁDEE A TÌLOVÝCHOVY
oznamuje
A.
slouèení pøíspìvkových organizací
- Státní tìsnopisný ústav, Karlínské námìstí 8, Praha 8,
- Výzkumný ústav odborného kolství, Pod Stanicí 1144/2,
Praha 10,
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Výzkumný ústav odborného kolství, Praha 10,
Pod Stanicí 1144/2
sídlo: Pod Stanicí 1144/2, 102 00 Praha 10
identifikaèní èíslo: 00022179
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
1999 na dobu neurèitou
B.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 9. 1999
pùvodní název: Gymnázium, Praha 1, Truhláøská 22
nový název: Gymnázium Jiøího Gutha-Jarkovského,
Praha 1, Truhláøská 22
sídlo: Truhláøská 22, 110 00 Praha 1
identifikaèní èíslo: 60446218
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Odborné uèilitì a Praktická kola, Frantikov nad Plouènicí 76
nový název: Odborné uèilitì a Praktická kola, Dìèín
XXXI-Køeice, Vítìzství 194
pùvodní sídlo: 407 23 Frantikov nad Plouènicí 76
nové sídlo: Vítìzství 194, Dìèín XXXI-Køeice

strana 12

Ústøední vìstník

identifikaèní èíslo: 47274671
ostatní zùstává beze zmìny
3. dnem 1. 11. 1999
název: Domov mládee, Vimperk, námìstí Svobody 44
pùvodní sídlo: Romberská 71, 385 01 Vimperk
nové sídlo: námìstí Svobody 44, 385 01 Vimperk
identifikaèní èíslo: 00374890
ostatní zùstává beze zmìny
4. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Institut pro neslyící, Beroun, Hostímská 703
nový název: Institut pro neslyící, Beroun, Hostímská 0439
pùvodní sídlo: 266 01 Beroun, Hostímská 703
nové sídlo: 266 01 Beroun, Hostímská 0439
identifikaèní èíslo: 47511753
ostatní zùstává beze zmìny
5. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Støední zdravotnická kola pro sluchovì postiené, Beroun, Hostímská 703
nový název: Støední zdravotnická kola pro sluchovì postiené, Hostímská 0439
pùvodní sídlo: 266 01 Beroun, Hostímská 703
nové sídlo: 266 01 Beroun, Hostímská 0439
identifikaèní èíslo: 47515961
ostatní zùstává beze zmìny
6. dnem 15. 11. 1999
pùvodní název: Svobodná speciální kola Jana Amose Komenského, Praha 10, Na Sychrovì 10
nový název: Svobodná speciální kola Jana Amose Komenského, Praha 2, nám. Míru 19
pùvodní sídlo: Na Sychrovì 10, Praha 10
nové sídlo: nám. Míru 19, Praha 2
identifikaèní èíslo: 00639583
ostatní zùstává beze zmìny
7. dnem 15. 11. 1999
pùvodní název: Støední odborné uèilitì stravování a slueb, Karlovy Vary, T. G. Masaryka 3
nový název: Støední odborné uèilitì stravování a slueb,
Karlovy Vary, Ondøejská 56
pùvodní sídlo: T. G. Masaryka 3, 360 21 Karlovy Vary
nové sídlo: Ondøejská 56, 360 21 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 00520055
ostatní zùstává beze zmìny
8. dnem 1. 12. 1999
pùvodní název: Gymnázium, Tábor, Námìstí Frantika Køiíka 860
nový název: Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor,
Námìstí Frantika Køiíka 860
sídlo: Námìstí Frantika Køiíka 860, 390 30 Tábor
identifikaèní èíslo: 60061812
ostatní zùstává beze zmìny
9. dnem 1. 12. 1999
pùvodní název: Dìtský výchovný ústav, Orlová-Mìsto, Lazecká 201
nový název: Dìtský výchovný ústav, Horní Tìrlicko,
Sportovní 561
pùvodní sídlo: Lazecká 201, 735 11Orlová-Mìsto
nové sídlo: Sportovní 561, 735 42 Horní Tìrlicko
identifikaèní èíslo: 62331507
ostatní zùstává beze zmìny
10. dnem 1. 11. 1999
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pùvodní název: Gymnázium s polským jazykem vyuèovacím v Èeském Tìínì, Havlíèkova 13
nový název: Gymnázium s polským jazykem vyuèovacím - Gimnazjum z Polskim Jezykiem Nauczania, Èeský Tìín, Havlíèkova 13
sídlo: Havlíèkova 13, 737 01 Èeský Tìín
identifikaèní èíslo: 62331493
ostatní zùstává beze zmìny
11. dnem 15. 9. 1999
pùvodní název: Integrovaná støední kola stavební, Jihlava,
ikova 20
nový název: Integrovaná støední kola stavební a Uèilitì, Jihlava, ikova 20
sídlo: ikova 20, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 60545269
ostatní zùstává beze zmìny
12. dnem 1. 9. 1999
pùvodní název: Støední odborné uèilitì obchodní a Rodinná kola, Vsetín, Horní námìstí 50
nový název: Støední odborné uèilitì obchodu a slueb,
Vsetín, Horní námìstí 50
sídlo: Horní námìstí 50, 755 01 Vsetín
identifikaèní èíslo: 00535001
ostatní zùstává beze zmìny
13. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Speciální mateøská kola a Základní kola
pro sluchovì postiené, Olomouc - Svatý Kopeèek, Sadové námìstí 39
nový název: Speciální mateøská kola a Základní kola
pro sluchovì postiené, Olomouc, Kosmonautù 4
pùvodní sídlo: Sadové námìstí 39, Olomouc - Svatý Kopeèek
nové sídlo: Kosmonautù 4, 772 00 Olomouc
identifikaèní èíslo: 00844071
ostatní zùstává beze zmìny
14. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Speciální mateøská kola, Karviná-Hranice,
Einsteinova 2849
nový název: Speciální mateøská kola pro dìti s vadami
øeèi, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849
sídlo: Einsteinova 2849, 733 01 Karviná-Hranice
identifikaèní èíslo: 60337346
ostatní zùstává beze zmìny
15. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Støední odborná kola telekomunikaèní, Ostrava, Opavská 1119
nový název: Støední odborná kola telekomunikaèní
a Støední odborné uèilitì telekomunikaèní, Ostrava,
Opavská 1119
sídlo: Opavská 1119, 708 61 Ostrava
identifikaèní èíslo: 00845329
ostatní zùstává beze zmìny
16. dnem 1. 11. 1999
pùvodní název: Støední odborná kola potovní a Støední
odborné uèilitì potovní, Olomouc, Kateøinská 10
nový název: Støední odborná kola potovní a Støední
odborné uèilitì potovní, Olomouc, Na Vlèinci 3
pùvodní sídlo: Kateøinská 10, 774 00 Olomouc
nové sídlo: Na Vlèinci 3, 774 00 Olomouc
identifikaèní èíslo: 00845337
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ostatní zùstává beze zmìny
C.
zøízení organizací
1. a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální koly, Frýdek-Místek, Pionýrù 767
sídlo: Pionýrù 767, 738 01 Frýdek-Místek
identifikaèní èíslo: 69610134
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
1999 na dobu neurèitou
2. a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální koly, Tøinec, Jablunkovská 241
sídlo: Jablunkovská 241, 739 61 Tøinec
identifikaèní èíslo: 69610126
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 10.
1999 na dobu neurèitou
D.
slouèení pøíspìvkových organizací
- Støední odborné uèilitì textilní, Písek, Na Spravedlnosti
741, identifikaèní èíslo: 12895954 a
- Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Písek, Komenského
86, identifikaèní èíslo:00511382
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Písek, Komenského 86
sídlo: Komenského 86, 397 11 Písek
identifikaèní èíslo: 00511382
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
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e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou

E.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 1. 2000
pùvodní název: Støední odborné uèilitì obchodní, Hradec
Králové, 17. listopadu 1212
nový název: Støední odborné uèilitì obchodní, Hradec
Králové, Velká 3
pùvodní sídlo: 17. listopadu 1212, 503 41 Hradec Králové
nové sídlo: Velká 3, 503 41 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00527939
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 1. 2000
pùvodní název: ARTEZ - Støedisko výchovné péèe pro dìti
a mláde, Slaný, Dr. E. Benee 528
nový název: Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde,
Slaný, Dr. E. Benee 528
sídlo: Dr. E. Benee 528, 274 01 Slaný
identifikaèní èíslo: 62979779
ostatní zùstává beze zmìny
3. dnem 1. 1. 2000
pùvodní název: Støední zdravotnická kola, Rodinná kola
a Støední odborné uèilitì, Èeský Krumlov, Tavírna 342
nový název: Støední zdravotnická kola a Støední odborné uèilitì, Èeský Krumlov, Tavírna 342
sídlo: Tavírna 342, 381 01 Èeský Krumlov
identifikaèní èíslo: 60821221
ostatní zùstává beze zmìny
F.
zøízení organizací
1.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola Sluníèko, Praha 5,
Deylova 3
sídlo: Deylova 3, 150 00 Praha 5
identifikaèní èíslo: 63831708
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
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h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální koly, Praha 8, Za Invalidovnou 3
sídlo: Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8
identifikaèní èíslo: 70102431
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola, Praha 8, tíbrova 1691
sídlo: tíbrova 1691, 180 00 Praha 8
identifikaèní èíslo: 70102520
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov, Praha 9 - Dolní Poèernice, Národních hrdinù 1
sídlo: Národních hrdinù 1, 190 12 Praha 9 - Dolní Poèernice
identifikaèní èíslo: 00067563
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
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svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov a Speciální kola, Volynì, kolní 319
sídlo: kolní 319, 387 01 Volynì
identifikaèní èíslo: 60650737
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola, Králùv Dvùr, Plzeòská 90
sídlo: Plzeòská 90, 267 01 Králùv Dvùr
identifikaèní èíslo: 70102716
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola pro dìti s více vadami, Ústí nad Labem, tefánikova 761
sídlo: tefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem
identifikaèní èíslo: 70226457
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
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d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola, Ústí nad Labem,
Malátova 12
sídlo: Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem
identifikaèní èíslo: 70229422
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou

a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Praktická kola, Lovosice, Mírová 225
sídlo: Mírová 225, 410 02 Lovosice
identifikaèní èíslo: 62770276
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
10.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
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b) název: Praktická kola, Litomìøice, aldova 6
sídlo: aldova 6, 412 01 Litomìøice
identifikaèní èíslo: 62770233
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
11.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov, Nová Ves u Chotìboøe 1
sídlo: 582 73 Nová Ves u Chotìboøe 1
identifikaèní èíslo: 70155861
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
12.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov a Speciální koly, Radenín 1
sídlo: 391 20 Radenín 1
identifikaèní èíslo: 70535779
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
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2000 na dobu neurèitou
13.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov a Speciální koly, Krompach 47
sídlo: 471 57 Krompach 47
identifikaèní èíslo: 70226458
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
14.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola, Vykov, Revoluèní 14
sídlo: Revoluèní 14, 682 02 Vykov
identifikaèní èíslo: 70287058
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
15.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov, Tinov, Purkyòova 1685
sídlo: Purkyòova 1685, 666 01 Tinov
identifikaèní èíslo: 70285772
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupujíjménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno

èástka 1

g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
16.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský domov, Vranov, ikova 160
sídlo: ikova 160, 664 32 Vranov
identifikaèní èíslo: 70287406
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
17.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pomocná kola a Praktická kola, Zlín, Lazy 3695
sídlo: Lazy 3695, 760 01 Zlín
identifikaèní èíslo: 61716464
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
18.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální koly pro mentálnì postiené, Brno,
Vídeòská 26/28
sídlo: Vídeòská 26/28, 639 00 Brno
identifikaèní èíslo: 00401293
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
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f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
19.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální koly pro mentálnì postiené, Brno,
Ibsenova 1
sídlo: Ibsenova 1, 638 00 Brno
identifikaèní èíslo: 60555998
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 1.
2000 na dobu neurèitou
G.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Èeská Lípa, Tovární 2713
nový název: Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Èeská Lípa, 28. øíjna 2707
pùvodní sídlo: Tovární 2713, 470 01 Èeská Lípa
nové sídlo: 28. øíjna 2707, 470 01 Èeská Lípa
identifikaèní èíslo: 14451018
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Praktická kola, Zvlátní kola a Pomocná
kola, Karlovy Vary, Vanèurova 83
nový název: Speciální koly, Karlovy Vary, Vanèurova 83
sídlo: Vanèurova 83, 360 17 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 66362725
ostatní zùstává beze zmìny
3. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Gymnázium, Praha 5, Louèanská 520
nový název: Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Louèanská
520
sídlo: Louèanská 520, 153 00 Praha 5
identifikaèní èíslo: 61384992
ostatní zùstává beze zmìny
4. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbaøù
59/2857
nový název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Stavbaøù 5
pùvodní sídlo: Stavbaøù 59/2857, 400 11 Ústí nad Labem
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nové sídlo: Stavbaøù 5, 400 11 Ústí nad Labem
identifikaèní èíslo: 44555512
ostatní zùstává beze zmìny
5. dnem 10. 2. 2000
pùvodní název: Støední pedagogická kola Johana Heinricha Pestalozziho a Rodinná kola, Litomìøice, Komenského 3
nový název: Støední pedagogická kola Johana Heinricha Pestalozziho, Litomìøice, Komenského 3
sídlo: Komenského 3, 412 62 Litomìøice
identifikaèní èíslo: 46773495
ostatní zùstává beze zmìny
6. dnem 15. 2. 2000
pùvodní název: Gymnázium, Praha 4, Postupická 2600
nový název: Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
pùvodní sídlo: Postupická 2600, 141 00 Praha 4
nové sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 60459085
ostatní zùstává beze zmìny
7. dnem 1. 3. 2000
pùvodní název: Výchovný ústav pro mláde, Kamenná
Lhota 1
nový název: Výchovný ústav pro mláde, Kutná Hora,
Hlouecká 279
pùvodní sídlo: Kamenná Lhota 1, 285 10 Èestín
nové sídlo: Hlouecká 279, 284 01 Kutná Hora
identifikaèní èíslo: 49543261
ostatní zùstává beze zmìny
8. dnem 1. 3. 2000
pùvodní název: Støedisko praktického vyuèování, Praha 4 Michle, Jihlavská 78/823
nový název: Støedisko praktického vyuèování, Praha 4,
Budìjovická 144
pùvodní sídlo: Jihlavská 78/823, 140 00
nové sídlo: Budìjovická 144, 140 00 Praha 4 - Michle
identifikaèní èíslo: 41190084
ostatní zùstává beze zmìny
9. dnem 15. 3. 2000
pùvodní název: Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde,
Kolín IV, Jaselská 826
nový název: Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde,
Kolín IV, Komenského 375
pùvodní sídlo: Jaselská 826, 280 02 Kolín IV
nové sídlo: Komenského 375, 280 02 Kolín IV
identifikaèní èíslo: 61884901
ostatní zùstává beze zmìny
10. dnem 7. 4. 2000
pùvodní název: Gymnázium, Beroun, Wagnerovo námìstí
458
nový název: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun,
Wagnerovo námìstí 458
sídlo: Wagnerovo námìstí 458, 266 01 Beroun
identifikaèní èíslo: 47558407
ostatní zùstává beze zmìny
11. dnem 1. 5. 2000
pùvodní název: Integrovaná støední kola elektrotechnická Centrum odborné pøípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 535
nový název: Integrovaná støední kola elektrotechnická Centrum odborné pøípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvo-
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lenovská 537
pùvodní sídlo: Zvolenovská 535, 373 41 Hluboká nad Vltavou
nové sídlo: Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou
identifikaèní èíslo: 00513156
ostatní zùstává beze zmìny
12. dnem 1. 1. 2000
pùvodní název: Odborné uèilitì, Ostrava - Mariánské Hory, U Dvoru 1119
nový název: Odborné uèilitì, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1742
pùvodní sídlo: U Dvoru 1119, 709 00 Ostrava - Mariánské
Hory
nové sídlo: K. Pokorného 1742, 708 00 Ostrava-Poruba
identifikaèní èíslo: 60337184
ostatní zùstává beze zmìny
13. dnem 25. 1. 2000
pùvodní název: Speciální koly pro mentálnì postiené, Brno, Vídeòská 26/28
nový název: Speciální koly, Brno, Vídeòská 26/28
sídlo: Vídeòská 26/28, 639 00 Brno
identifikaèní èíslo: 00401293
ostatní zùstává beze zmìny
14 dnem 25. 1. 2000
pùvodní název: Speciální koly pro mentálnì postiené, Brno, Ibsenova 1
nový název: Speciální koly, Brno, Ibsenova 1
sídlo: Ibsenova 1, 639 00 Brno
identifikaèní èíslo: 60555998
ostatní zùstává beze zmìny
15. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Holubova 47
nový název: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na
Muce 1110
pùvodní sídlo: Holubova 47, 534 01 Holice
nové sídlo: Na Muce 1110, 534 01 Holice
identifikaèní èíslo: 48161101
ostatní zùstává beze zmìny
16. dnem 1. 2. 2000
pùvodní název: Støední umìleckoprùmyslová kola, Ostrava - Poruba, K. Pokorného 1742
nový název: Støední umìleckoprùmyslová kola, Ostrava, Podìbradova 33
pùvodní sídlo: K. Pokorného 1742, 708 00 Ostrava - Poruba
nové sídlo: Podìbradova 33, 702 00 Ostrava
identifikaèní èíslo: 00602051
ostatní zùstává beze zmìny
17. dnem 1. 3. 2000
pùvodní název: Støední umìleckoprùmyslová kola, Ostrava, Podìbradova 33
nový název: Støední umìlecká kola, Ostrava, Podìbradova 33
sídlo: Podìbradova 33, 702 00 Ostrava
identifikaèní èíslo: 00602051
ostatní zùstává beze zmìny
18. dnem 1. 4. 2000
pùvodní název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko
výchovné péèe pro dìti a mláde, Ostrava - Koblov, Anto-
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ovická 258
nový název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko
výchovné péèe pro dìti a mláde, Ostrava-Kunèièky, krobálkova 16
pùvodní sídlo: Antoovická 258, 711 00 Ostrava - Koblov
nové sídlo: krobálkova 16, 718 00 Ostrava - Kunèièky
identifikaèní èíslo: 00601969
ostatní zùstává beze zmìny
19. dnem 1. 5. 2000
název: Speciální koly pro áky s více vadami Bøezejc,
Sviny 13
pùvodní sídlo: Bøezejec, 594 52 Oøechov u Velkého Meziøíèí
nové sídlo: Sviny 13, 594 01 Velké Meziøíèí
identifikaèní èíslo: 48897574
ostatní zùstává beze zmìny
20. dnem 1. 5. 2000
pùvodní název: Støední odborná kola
nový název: Støední odborná kola, Uherský Brod, Pøedbranská 415
pùvodní sídlo: Svatopluka Èecha 1110, 688 11 Uherský
Brod
nové sídlo: Pøedbranská 415, 688 11 Uherský Brod
identifikaèní èíslo: 60371862
ostatní zùstává beze zmìny
H.
zøízení organizací
1.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Speciální mateøská kola, Praha 8, Drahaòská 7
sídlo: Drahaòská 7, 181 00 Praha 8
identifikaèní èíslo: 63832674
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 3.
2000 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Støední prùmyslová kola stavební, Ostrava Zábøeh, Støedokolská 3
sídlo: Støedokolská 3/2992, 700 30 Ostrava - Zábøeh
identifikaèní èíslo: 00602116
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøís-
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pìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 3.
2000 na dobu neurèitou
CH.
zmìny u organizace dnem 1. 2. 2001
pùvodní název: Obchodní akademie a Hotelová kola, Turnov, nám. Èeského ráje 5
nový název: Obchodní akademie a Hotelová kola, Turnov, Zborovská 519
pùvodní sídlo: nám. Èeského ráje 5, 511 01 Turnov
nové sídlo: Zborovská 519, 511 01 Turnov
identifikaèní èíslo: 00854905
ostatní zùstává beze zmìny
I.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 9. 2000
pùvodní název: Gymnázium a Rodinná kola, Praha 1, Josefská 7
nový název: Gymnázium, Praha 1, Josefská 7
sídlo: Josefská 7, 118 00 Praha l
identifikaèní èíslo: 63109662
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 9. 2000
pùvodní název: Støední odborné uèilitì hudebních nástrojù
a nábytku, Hradec Králové, Hradecká 1205
nový název: Støední odborná kola a Støední odborné
uèilitì hudebních nástrojù a nábytku, Hradec Králové,
Hradecká 1205
sídlo: Hradecká 1205, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 00145238
ostatní zùstává beze zmìny
3. dnem 1. 9. 2000
pùvodní název: Speciální mateøská kola pro dìti s vadami
øeèi, Hradec Králové, Jiráskovy sady 237
nový název: Speciální mateøská kola pro dìti s vadami
øeèi, Hradec Králové, Brnìnská 268
pùvodní sídlo: Jiráskovy sady 237, 500 02 Hradec Králové
nové sídlo: Brnìnská 268, 500 06 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690558
ostatní zùstává beze zmìny
4. dnem 1. 11. 2000
pùvodní název: Gymnázium a Obchodní akademie, Øíèany,
Komenského 1/1280
nový název: Gymnázium a Obchodní akademie, Øíèany,
Komenského námìstí 1/1280
pùvodní sídlo: Komenského 1/1280, 251 01 Øíèany
nové sídlo: Komenského námìstí 1/1280, 251 01 Øíèany
identifikaèní èíslo: 61388572
ostatní zùstává beze zmìny
5. dnem 1. 11. 2000
pùvodní název: Odborné uèilitì a Praktická kola, Frýdlant, K. H. Borovského 46
nový název: Odborné uèilitì a Praktická kola, Frýd-
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lant, Havlíèkova 46
pùvodní sídlo: K. H. Borovského 46, 464 01 Frýdlant
nové sídlo: Havlíèkova 46, 464 01 Frýdlant
identifikaèní èíslo: 46746978
ostatní zùstává beze zmìny
6. dnem 1. 12. 2000
pùvodní název: Matièní gymnázium, Moravská Ostrava,
Dr. merala 25
nový název: Matièní gymnázium, Ostrava, Dr. merala 25
pùvodní sídlo: Dr. merala 25, 728 04 Moravská Ostrava
nové sídlo: Dr. merala 25, 728 04 Ostrava
identifikaèní èíslo: 00842761
ostatní zùstává beze zmìny
7. dnem 1. 12. 2000
pùvodní název: Zvlátní kola, Pomocná kola a Praktická
kola, Hradec Králové, Hradecká 1231
nový název: Speciální koly, Hradec Králové, Hradecká
1231
sídlo: Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62693514
ostatní zùstává beze zmìny
J.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 3. 2001
pùvodní název: Speciální mateøská kola a Základní kola
pro sluchovì postiené, Olomouc, Kosmonautù 4
nový název: Speciální mateøská kola a Speciální základní kola pro sluchovì postiené, Olomouc, Kosmonautù 4
sídlo: Kosmonautù 4, 772 00 Olomouc
identifikaèní èíslo: 00844071
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 3. 2001
pùvodní název: Mateøská kola a Základní kola internátní
pro áky s vadami øeèi, Brno, Veslaøská 234
nový název: Speciální mateøská kola a Speciální základní kola pro áky s vadami øeèi, Brno, Veslaøská 234
sídlo: Veslaøská 234, 637 00 Brno
identifikaèní èíslo: 62157787
ostatní zùstává beze zmìny
3. dnem 1. 4. 2001
pùvodní název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Hradec Králové, Rokytanského 62
nový název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Hradec Králové, Øíèaøova 277
pùvodní sídlo: Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové
nové sídlo: Øíèaøova 277, 503 01 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690001
ostatní zùstává beze zmìny
K.
slouèení organizací
1.
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Kromìøí
- Støedisko výchovné péèe Domek, Zlín
- Diagnostický ústav pro mláde, Brno
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko vý-
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chovné péèe pro dìti a mláde, Brno, Veslaøská 246
sídlo: Veslaøská 246, 637 00 Brno
identifikaèní èíslo: 62158384
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, KOMPAS,
Náchod
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Brandýs nad
Orlicí
- Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro
dìti a mláde, Hradec Králové
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav pro mláde a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Hradec Králové, Rokytanského 62
sídlo: Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové
identifikaèní èíslo: 62690001
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde "Centrum nové nadìje", Frýdek - Místek
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Bruntál
- Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro
dìti a mláde, Ostrava - Kunèièky
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav pro mláde a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Ostrava - Kunèièky, krobálkova 16
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sídlo: krobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunèièky
identifikaèní èíslo: 00601969
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe HELP, Uherské Hraditì
- Výchovný ústav pro mláde, Støední odborné uèilitì a Uèilitì, Støílky
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Výchovný ústav pro mláde, Støední odborné
uèilitì a Uèilitì, Støílky, Zámecká 107
sídlo: Zámecká 107, 768 04 Støílky
identifikaèní èíslo: 47935740
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde LOCUS L, Liberec
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Most
- Dìtský diagnostický ústav, Liberec
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Liberec, U Opatrovny 3
sídlo: U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
identifikaèní èíslo: 46748083
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøís-
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pìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde - Støedisko pro
dìti a mláde, Karlovy Vary
- Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro
dìti a mláde, Plzeò
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Plzeò, Karlovarská 67
sídlo: Karlovarská 67, 323 18 Plzeò
identifikaèní èíslo: 49778129
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Èeský Krumlov
- Dìtský diagnostický ústav, Homole
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Homole 90
sídlo: Homole 90, 370 01 Èeské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 60076178
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøís-
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pìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Slaný
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Kolín
- Dìtský diagnostický ústav, Dobøichovice
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Dobøichovice, Praská 151
sídlo: Praská 151, 252 29 Dobøichovice
identifikaèní èíslo: 61384810
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Praha 4
- Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde Modøany, Praha 4
- Diagnostický ústav pro mláde, Praha 4
v novou pøíspìvkovou organizaci
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
sídlo: Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 61386308
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: neuvedeno
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: neuvedeno
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 9.
2000 na dobu neurèitou

L.
zmìny u organizací
1. dnem 1. 5. 2001
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název: Dìtský výchovný ústav, Býchory
pùvodní sídlo: Býchory 52, 280 02 Kolín
nové sídlo: Býchory 152, 280 02 Kolín
identifikaèní èíslo: 48665771
ostatní zùstává beze zmìny
2. dnem 1. 9. 2000
název: Výchovný ústav pro dìti a mláde, Chrastava,
kolní 438
sídlo: kolní 438, 463 31 Chrastava
pùvodní identifikaèní èíslo: 00361348
nové identifikaèní èíslo: 70866937
ostatní zùstává beze zmìny
M.
zøízení organizací
1.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Karlovy Vary
sídlo: Krále Jiøího 9/1196, 360 01 Karlovy Vary
identifikaèní èíslo: 70826439
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 1716,
è.p. 1196, zastavìná plocha, parc.è. 1717, gará, ve kat.ú.
Karlovy Vary na listu vlastnictví è. 1401
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
2.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Liberec
sídlo: Masarykova 18, 460 31 Liberec 1
identifikaèní èíslo: 70826421
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 2806/1,
è.p. 542, parc.è. 2818, è.p. 801, zastavìná plocha, parc.è.
2805/5, parc.è. 2924/4, veøejná zeleò, ve kat.ú. Liberec
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na listu vlastnictví è. 2964
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Pardubice
sídlo: Za pasáí 657, 530 02 Pardubice
identifikaèní èíslo: 70826447
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 1223,
è.p. 657, zastavìná plocha, parc.è. 180/2, parc.è. 182/1,
parc.è. 182/2 zahrada, parc.è. 8298, è.p. 2658 pozemek
a stavba rùzného vlastníka, ve kat.ú. Pardubice na listu
vlastnictví è. 10777
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Jihlava
sídlo: Zborovská 3, 586 01 Jihlava
identifikaèní èíslo: 70826455
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 3272,
è.p. 1578, parc.è. 4466, è.p. 2113, parc.è. 4467/2, è.p.
2113, zastavìná plocha, parc.è. 4467/1, zeleò v zástavbì,
ve kat.ú. Jihlava na listu vlastnictví è. 5050
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
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èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Olomouc
sídlo: Wellnerova 256/25, 779 00 Olomouc, Nová Ulice
identifikaèní èíslo: 70826463
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - st. 667, è.p.
593, st. 1430/1, è.p. 256, st. 1430/2, zastavìná plocha,
parc.è. 296/38 zahrada, parc.è. 831/3, parc.è. 831/4,
parc.è. 831/6, ostatní plocha, ve kat.ú. Olomouc, Nová
Ulice na listu vlastnictví è. 1389
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Ostrava
sídlo: Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava, Moravská
Ostrava
identifikaèní èíslo: 70826471
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 1262/
11, è.p. 2925, pozemek jiného vlastníka, parc.è. 615, è.p.
1179, parc.è. 995, è.p. 1576, parc.è. 1916/1, è.p. 959, zastavìná plocha, parc.è. 997/1 zeleò v zástavbì, ve kat.ú.
Ostrava, Moravská Ostrava na listu vlastnictví è. 1888
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøíze-
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na: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Zlín
sídlo: Potoky 267, 760 01 Zlín
identifikaèní èíslo: 70826480
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - st. 4643, è.p.
623, st. 7683, st. 7893, pozemky jiného vlastníka, st. 4645
/2, èp. 624, st. 5769, èp. 267, zastavìná plocha, ve kat.ú.
Zlín na listu vlastnictví è. 4944
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Brno
sídlo: Køíová 22, 603 00 Brno
identifikaèní èíslo: 70826498
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 909/1,
è.p. 86, parc.è. 910/1, è.p. 92, zastavìná plocha, parc.è.
909/2, dvùr, ve kat.ú. Brno, Staré Brno na listu vlastnictví è. 549
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
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2000 na dobu neurèitou

a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Ústí nad Labem
sídlo: Winstona Churchilla 1348/6, 400 01 Ústí nad Labem
identifikaèní èíslo: 70826501
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 1827,
è.p. 1348, zastavìná plocha, parc.è. 1825/2, zeleò v zástavbì, parc.è. 1828, parc.è. 1829, zahrada, ve kat.ú. Ústí nad Labem na listu vlastnictví è. 2210
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
10
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Pedagogické centrum Støední Èechy
sídlo: Na Stri 1972/35a, 140 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 70826510
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: zabezpeèování dalího vzdìlávání pedagogických pracovníkù, poskytování informací, metodické pomoci, sluby kolám a dalím kolským zaøízením, podílení se na plnìní úkolù resortu kolství a vykonávání dalí èinnosti podle pokynù zøizovatele
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek - parc.è. 1052/
225, è.p. 1972, pozemek jiného vlastníka, ve kat.ú. Praha-Krè na listu vlastnictví è. 2245
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: neuvedeno
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: neuvedeno
h) vymezení doby, na kterou je organizace zøízena: od 1. 6.
2000 na dobu neurèitou
N.
zmìny u organizací
1.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee

2.

3.

èástka 1

a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Liberec, U Opatrovny 3
sídlo: U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
identifikaèní èíslo: 46748083
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 19
071 239,- Kè, movitý majetek v hodnotì 8 127 797,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Praha 4, Na Dlouhé mezi 19
sídlo: Na Dlouhé mezi 19, 147 01 Praha 4
identifikaèní èíslo: 61386308
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 1
128 215,- Kè, movitý majetek v hodnotì 7 520 313,59 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Plzeò, Karlovarská 67
sídlo: Karlovarská 67, 323 18 Plzeò
identifikaèní èíslo: 49778129
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 13
009 628,05 Kè, movitý majetek v hodnotì 6 333 868,83
Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èin-
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ností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Dìtský diagnostický ústav a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Èeské Budìjovice, Homole
90
sídlo: Homole 90, 370 01 Èeské Budìjovice
identifikaèní èíslo: 60076178
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 13
021 761,47 Kè, movitý majetek v hodnotì 2 305 305,47
Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Diagnostický ústav pro mláde a Støedisko výchovné péèe pro dìti a mláde, Brno, Veslaøská 246
sídlo: Veslaøská 246, 637 00 Brno
identifikaèní èíslo: 62158384
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 11
383 656,-Kè, movitý majetek v hodnotì 2 161 226,30 Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena:
beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2001
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy
b) název: Výchovný ústav pro dìti a mláde, Jiøíkov, Èapkova 5
sídlo: Èapkova 5, 407 53 Jiøíkov
identifikaèní èíslo: 00412040
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
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jménem organizace: beze zmìny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu
hospodáøskému vyuití: nemovitý majetek v hodnotì 4
633 714,-Kè, movitý majetek v hodnotì 1 121 233,- Kè
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 7. 2001
O.
zmìny u organizací
1.
pùvodní název: Støední odborné uèilitì a Uèilitì technické, Varnsdorf, Karoliny Svìtlé 2703
nový název: Støední odborné uèilitì technické a Uèilitì, Varnsdorf, Karoliny Svìtlé 2703
sídlo: nám. Karoliny Svìtlé 2703, 407 47 Varnsdorf
identifikaèní èíslo: 00177571
vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 9. 2001
2.
pùvodní název: Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì, Odborné uèilitì a Praktická kola, Varnsdorf, tø. Èsl.
Letcù 786
nový název: Støední odborná kola, Støední odborné uèilitì, Odborné uèilitì a Praktická kola, Varnsdorf,
Bratislavská 2166
sídlo: nám. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
identifikaèní èíslo: 18383874
vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 9. 2001
P.
oznamuje, jako organizaèní sloka státu, samostatná úèetní
jednotka, IÈO: 022985, sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, zastoupené ministrem kolství, mládee a tìlovýchovy Mgr. Eduardem Zemanem na základì § 45 odst. 2 zákona è. 219/2000 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù si vyhradilo schvalování právních úkonù podle ustanovení § 12
odst. 6, § 22 odst. 6 a § 36 odst. 2 cit. zákona, a to formou
smìrnice èj. 31 286/2001-14, její vydání
SMÌRNICE
kterou se pro pøíspìvkové organizace v pùsobnosti Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy a pro Èeskou kolní
inspekci upravuje postup pøi provádìní nìkterých ustanovení
zákona è. 219/2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen zákon).
Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy (dále jen ministerstvo) si na základì § 45 odst.2 citovaného zákona vyhrazuje schvalování právních úkonù podle § 12 odst.6, § 22
odst. 6 a § 36 odst.2 cit. zákona; a stanoví:
Èl. I.
Rozsah úpravy
Tato smìrnice upravuje postup pøíspìvkových organizací
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v pùsobnosti ministerstva, tj. kol, pøedkolních zaøízení, kolských zaøízení, ostatních pøímo øízených organizací a Èeské
kolní inspekce (dále jen "organizace") pøi úplatném nabývání nemovitých vìcí, bytù nebo nebytových prostor do vlastnictví státu, pøi pøevodech movitých vìcí z vlastnictví státu
a pøi nakládání s pohledávkami státu a nìkterých dalích
právních úkonech, týkajících se majetku státu.
Èl. II.
Úplatné nabývání nemovitých vìcí, tj. budov
a pozemkù do vlastnictví státu
1. Za úplatu lze nabývat pouze majetek, který bude slouit pro
zabezpeèení pùsobnosti èi èinnosti organizace, pokud nejde
o nabytí ve veøejném zájmu.
Pøi úplatném nabývání majetku lze cenu sjednat pouze do
výe ocenìní tohoto majetku podle zvlátního pøedpisu (zák.
è. 151/1997 Sb., o oceòování majetku, v platném znìní). Ve
veøejném zájmu mùe Ministerstvo financí dát pøedchozí
souhlas pøed uzavøením smlouvy ke sjednání ceny vyí ne
urèené podle odst. 1, a to na základì písemné ádosti, kterou mu pøedkládá na základì dokladù a zdùvodnìní organizace zøizovatel, prostøednictvím ministerstva.
2. K platnosti uzavøené kupní èi smìnné smlouvy pøi úplatném
nabývání nemovité vìci do vlastnictví státu od nestátních
právnických nebo fyzických osob je nutné schválení ministerstva. Bez schválení je právní úkon neplatný.
3. Organizace nemohou dle § 12 odst. 8 cit. zákona uzavírat
smlouvu o poskytnutí vìci, bytu nebo nebytového prostoru
(dále jen "vìc") do uívání spojenou se smlouvou o následném pøevodu této vìci do vlastnictví státu (tzv. leasingové
smlouvy).
Èl. III.
Pøevody movitých vìcí z vlastnictví státu
1. Nejde-li o prodej zboí v obchodì nebo jiný smluvní pøevod
v rámci stanoveného pøedmìtu èinnosti, je k platnosti smluv
o pøevodu movitých vìcí (úplatné pøevody realizované kupní èi smìnnou smlouvou a bezúplatné pøevody realizované
darovací smlouvou) od hodnoty pøedmìtu pøevodu 160 tisíc
Kè a výe z vlastnictví státu do vlastnictví nestátní právnické nebo fyzické osoby nutné schválení ministerstva.
2. Pøi úplatném pøevodu movitých vìcí se cena stanoví znaleckým posudkem dle aktuálnì platných oceòovacích pøedpisù, který není starí jednoho roku a je dokladem o zákon
né minimální hranici pro sjednání kupní ceny. Výe kupní
ceny bude stanovena tak, aby její výe zahrnovala i èástku
vynaloenou za znalecký posudek.
Zásady postupu pøi zjiování zájemcù o koupi, nepùjdeli o pøímý prodej vybrané osobì, upravuje provádìcí právní
pøedpis vydaný k zákonu (vyhl. MF è. 62/2001 Sb., v èásti
V. § 21 a následující).
3. Bezúplatnì lze movitou vìc pøevést z vlastnictví státu pouze ve veøejném zájmu, nebo je-li bezúplatný pøevod hospodárnìjí ne jiný zpùsob naloení s vìcí a nebo stanoví-li
tak zvlátní právní pøedpis.
Jestlie má být s majetkem státu naloeno ve veøejném zájmu, je tøeba v ádosti uvést skuteènosti, z nich veøejný zá
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jem vyplývá.

Èl. IV.

Prominutí dluhu a uputìní od vymáhání
pohledávky státu
1. Právní úkony podle ust. § 34 zákona (prominutí dluhu) a ust.
§ 35 odst. 1 zákona (uputìní od vymáhání pohledávky) vyadují ke své platnosti schválení Ministerstvem financí, pokud jmenovitá hodnota jednotlivé pohledávky (dluhu) vèetnì pøísluenství pøesahuje 500 tisíc Kè (§ 36 odst. 1 zákona).
2. Ministerstvo si vyhrazuje schválení pøípadù, kde jmenovitá
hodnota pohledávky (dluhu) vèetnì pøísluenství pøesahuje
èástku 250 tisíc Kè. V tìchto pøípadech (od 250 tisíc Kè do
500 tisíc Kè) je prominutí dluhu a uputìní od vymáhání
pohledávky bez schválení ministerstva neplatné.
Èl. V.
Postup a náleitosti ádostí pøi schvalování
právních úkonù
1. Pro úèely schválení ministerstvo posuzuje monost a vhodnost nabytí majetku pro stát, zpùsob naloení s majetkem
státu vyplývající z konkrétní smlouvy po stránce formální
i vìcné.
Pøi zpracování ádosti organizace dbá zejména na jasné,
pøehledné a dostateèné konkrétní odùvodnìní sjednané majetkové dispozice vèetnì zhodnocení její úèelnosti a efektivnosti pro adatele (stát), respektive z hlediska zcizovaného státního majetku nabývajícím nestátním subjektem.
2. Pøi sjednání smìnné smlouvy s nestátním subjektem, kde je
vzhledem k pøedmìtu pøevodu na nestátní subjekt zapotøebí
schválení podle zákona (smìna se povauje za dvì koupì)
a kdy stát souèasnì pøi smìnì nabývá majetek, nejde o dar,
ale o úplatné nabytí majetku. adatel je povinen dodret
i podmínky ustanovení § 12 odst. 3 a následujícího zákona.
3. Schválení ministerstvo udìluje pouze pro jednotlivé pøípady. O schválení podle èl. II. a III. se rozhoduje písemnou
dolokou, kterou ministerstvo pøipojí k pøísluné smlouvì;
schválení podle èl. IV. se udìluje písemným sdìlením ministerstva adateli na základì zdùvodnìné a doloené ádosti organizace.
Schválení jsou podmínkou platnosti právního úkonu, k nìmu se poskytují. Vechna sepsaná a podepsaná vyhotovení smluv (jedno vyhotovení nutno poèítat pro spisové úèely
ministerstva) pøedloí adatel s úøednì ovìøenými podpisy
smluvních stran na prvopisu smlouvy.
4. Doklady, které je tøeba k ádosti pøedloit, jsou uvedeny
v Metodickém pokynu èj. 23 175/2001-14, který ministerstvo vydalo pro potøebu pøedkolních zaøízení, kol a kolských zaøízení, ostatních pøímo øízených organizací v pùsobnosti ministerstva a Èeské kolní inspekce.
Èl. VI.
Dalí právní úkony organizací pøi nakládání
s majetkem státu
1. Ministerstvo si nevyhrazuje dle § 27 odst. 5 zákona udìlo-
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vání souhlasu pronajímateli (organizaci) k pøenechání vìci
nájemcem do podnájmu.
2. Pro organizaci v pùsobnosti ministerstva vak ministerstvo
stanoví, e pronajímatel (organizace) má povinnost zakotvit
do uzavíraných nájemních smluv ustanovení, e pøenechání
vìci nájemcem do podnájmu je moné pouze po výslovném
písemném souhlasu pronajímatele.
3. Organizace za podmínky, e vìc doèasnì nepotøebuje k plnìní funkce státu nebo jiných úkolù v rámci pùsobnosti nebo stanoveného pøedmìtu èinnosti (§ 27 odst. 1 zákona),
mùe pøenechat vìc do uívání právnické nebo fyzické osoby.
4. Uívání podle odst. 3 lze sjednat pouze na dobu urèitou
v trvání nejdéle 5 let pro jednoho uivatele.
Trvají-li podmínky, za kterých bylo uívání sjednáno, lze
uívání tému uivateli prodlouit znovu, avak pouze na
dobu v trvání nejdéle 5 let (§ 27 odst. 2 zákona).
5. Nájemné v rámci uívání podle odst. 3 a 4 nesmí být sjednáno v nií èástce, ne kterou jako nejvyí moné nájemné stanoví zvlátní právní pøedpis (zák. è. 526/1991 Sb.,
o cenách, v platném znìní). Není-li nájemné upraveno zvlátním právním pøedpisem, sjedná se nejménì ve výi, která
je v daném místì a èase obvyklá.
6. Bezúplatné uívání podle odst. 3 a 4 (tzv. výpùjèku) lze
sjednat jen s osobami, které nejsou podnikateli, a pouze pro
úèely sociální, humanitární, vzdìlávací, vìdecké, kulturní,
sportovní a tìlovýchovné, poární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému.
7. Výjimku z dùvodù pro pøenechání vìci nebo její èásti do
uívání, z podmínek doby uívání, dále z okruhu uivatelù
a úèelu uívání stanovených pøo pøípad bezúplatného uívání mùe ze závaných dùvodù povolit Ministerstvo financí (§ 27 odst. 4 zákona).
ádost na Ministerstvo financí podává ministerstvo na základì písemné øádnì zdùvodnìné a doklady doloené ádosti organizace.
Èl. VII.
Úèinnost
Tato smìrnice nabývá úèinnosti 1. dne mìsíce následujícího
po zveøejnìní v Ústøedním vìstníku Èeské republiky.
Mgr. Eduard Zeman
ministr kolství, mládee a tìlovýchovy
MINISTERSTVO VNITRA
oznamuje zmìny u organizací
1.
a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo vnitra
b) název: Lázeòské léèebné ústavy ministerstva vnitra
(SPO)
sídlo: beze zmìny
identifikaèní èíslo: beze zmìny
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze zmìny

2.
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e) zmìna ve vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele,
který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému vyuití: je pøísluná hospo
daøit s majetkem v areálu RZ Sou, Desná III./791, 468 61
Desná v Jizerských horách
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 5. 2001

a) úplný název zøizovatele: Ministerstvo vnitra
b) pùvodní název: Støední odborná kola poární ochrany
Ministerstva vnitra
nový název: Støední odborná kola poární ochrany a Vyí odborná kola poární ochrany Ministerstva vnitra
ve Frýdku - Místku (SO PO a VO PO MV)
sídlo: 738 01 Frýdek - Místek
identifikaèní èíslo: beze zmìny
c) vymezení hlavního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: beze zmìny
d) oznaèení statutárních orgánù a zpùsob, jakým vystupují
jménem organizace: øeditel
e) zmìna ve vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele,
který se pøíspìvkové organizaci pøedává do správy k její
mu vlastnímu hospodáøskému vyuití: beze zmìny
f) vymezení majetkových práv, je organizaci umoní, aby
svìøený majetek, vèetnì majetku získaného její vlastní
èinností, spravovala pro hlavní úèel, k nìmu byla zøízena: beze zmìny
g) okruhy doplòkové èinnosti navazující na hlavní úèel pøíspìvkové organizace: beze zmìny
h) vymezení data, kdy ke zmìnì dolo: 1. 1. 2002
MINISTERSTVO ZEMÌDÌLSTVÍ
I.
oznamuje zruení pøíspìvkových organizací
1.
Veterinární asanaèní ústav Vìrovany
sídlo: 783 76 Vìrovany, pota Dub nad Moravou
identifikaèní èíslo: 00019402
ke dni: 31. 12. 2001
2.
Státní veterinární ústav Praha 4 - Písnice
sídlo: Libuská 319, 140 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 45249644
ke dni: 31. 12. 2001
3.
Výrobna odtuènìné kostní drtì ve Vìi (pùvodnì Veterinární asanaèní ústav Vì)
sídlo: Libuská 313, 142 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 00019429 (019372)
ke dni: 31. 12. 2001
4.
Veterinární oetøovna pro malá zvíøata Praha 4
sídlo: Na Kozaèce 3, 120 00 Praha 2
identifikaèní èíslo: 00064106
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ke dni: 31. 12. 2001
Státní veterinární ústav Terezín
sídlo: 28. øíjna 61-3
identifikaèní èíslo: 671762
ke dni: 30. 6. 2000
Ústav veterinární osvìty Pardubice
sídlo: trossova 57, 530 03 Pardubice
identifikaèní èíslo: 15051021
ke dni: 1. 7. 2000

II.
oznamuje zruení organizaèní sloky státu Institut výchovy a
vzdìlávání MZe
sídlo: Tøenovského 11, 163 05 Praha 6
identifikaèní èíslo: 00019470
ke dni: 31. 3. 2002
III.
zveøejòuje oznámení k nakládání se státním majetkem organizaèními slokami a pøíspìvkovými organizacemi Ministerstva zemìdìlství
È. j.: 3345/02-1000
OZNÁMENÍ
ministra zemìdìlství
k nakládání se státním majetkem organizaèními slokami
a pøíspìvkovými organizacemi Ministerstva zemìdìlství
I.
V souladu s ustanoveními § 45 odst. 2 zákona è. 219/2000
Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích oznamuji, e si Ministerstvo zemìdìlství vyhrazuje schvalování tìchto právních úkonù podle § 12 odst. 6,
§ 22 odst. 6, § 27 odst. 5 a § 36 odst. 2 uvedeného zákona:
1. Schvalování smluv o úplatném nabytí nemovité vìci, bytu
nebo nebytového prostoru státem tehdy, pøesáhne-li kupní
cena jednotlivì 100.000,- Kè. Tyto smlouvy musí být doloeny pøísluností organizaèní sloky k hospodaøení s pøedmìtným majetkem (§ 9 zákona è. 219/2000 Sb.), zámìrem
na vyuití nabývaného majetku (§ 8 odst. 1 pís. a) a pís. b)
zákona è. 219/2000 Sb.).
Zároveò je nutno pøedloit:
a) doklad o tom, e se jedná o majetek pøevodce a e pøevodce (osoba za pøevodce jednající) je oprávnìn s majetkem nakládat (nabývací titul pøevodce je tøeba uvádìt té
v pøísluném ustanovení smlouvy), pøípadnì výpis z obchodního rejstøíku;
b) platný znalecký posudek oceòující pøedmìtný majetek;
c) aktuální výpis z listu vlastnictví pøevodce;
d) územnì plánovací stanovisko k budoucímu vyuití pøevádìného majetku, zejména pozemkù (není tøeba u pozemkù malých výmìr - zarovnávání hranic pozemkù atd.);
f) jde-li o majetek chránìný zvlátními pøedpisy, je tøeba
doloit stanovisko pøísluného orgánu ochrany k vyuití
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pøedmìtného majetku.
2. Nejde-li o prodej zboí v obchodì nebo jiný smluvní pøevod v rámci stanoveného pøedmìtu èinnosti a nejedná-li se
ani o postup podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona è. 219/
2000 Sb., vyhrazuje si Ministerstvo zemìdìlství schvalování smluv o pøevodu movitých vìcí, nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4 zákona è. 219/2000 Sb., které uzavírají jím zøízené organizaèní sloky a státní organizace v pøípadech, kdy poøizovací nebo zùstatková hodnota tìchto movitostí je vìtí nì 100.000,-Kè, nebo bylo-li ocenìní majetku vyjádøeno èástkou vyí ne 100.000,- Kè.
3. Ministerstvo zemìdìlství vydává pronajímající organizaèní
sloce nebo státní organizaci souhlas s pøenecháním vìci
nájemcem do podnájmu; to platí obdobnì v pøípadì, sjednává-li organizaèní sloka nebo organizace s vypùjèitelem
monost pøenechat vìc za úplatu k uívání jinému.
4. U pohledávek, jejich jmenovitá hodnota vèetnì pøísluenství se pohybuje v rozmezí 100.000,- Kè a 500.000,- Kè, si
Ministerstvo zemìdìlství vyhrazuje schvalování právních
úkonù podle ustanovení § 34 a § 35 odst. 1 zákona è. 219/
2000 Sb.
II.
Pro schvalování smluv o pøevodu nemovitých vìcí (§ 22
odst. 3 pís. a), b) a e) zákona è. 219/2000 Sb.) Ministerstvo zemìdìlství poaduje pøedloit:
1. Podrobné odùvodnìní ádosti.
2. Rozhodnutí o trvalé nepotøebnosti majetku (§ 14 odst. 7
zákona è. 219/2000 Sb.).
3. Doklad o tom, e o majetek ani na základì irí nabídky
neprojevila zájem jiná organizaèní sloka nebo státní organizace (§ 19 odst. 3 zákona è. 219/2000 Sb.).
4. Vekerá vyhotovení uzavøené smlouvy o pøevodu majetku (jedno vyhotovení pro MZe).
5. Znalecký posudek o ocenìní pøevádìného majetku podle
cenového pøedpisu platného v dobì uzavøení smlouvy
(posudek nesmí být starí jednoho roku).
6. Doklad o tom, e se jedná o majetek státu a e pøevádìjící organizaèní sloka nebo státní organizace je oprávnìna s majetkem nakládat (nabývací tituly dokladující vlastnictví státu a pøíslunost hospodaøení pøevádìjící organizaèní sloky nebo státní organizace). Nabývací titul je tøeba uvádìt té v pøísluném ustanovení smlouvy. V pøípadì nemovitého majetku je tøeba pøedloit doklady, ze kterých bude jednoznaènì plynout identita nemovitosti od jejího nabytí státem a ke dni uzavøení smlouvy o pøevodu
(zejména výpis z pozemkové knihy, identifikace parcel,
geometrický plán v pøípadì pozemku oddìleného z pùvodního pozemku, atd.).
7. Územnì plánovací stanovisko k budoucímu vyuití pøevá dìného pozemku (není tøeba u pozemkù malých výmìr). Jedná-li se o pozemek, který je souèástí zemìdìlského pùdního fondu a nevztahuje se na nìj zákon è. 229/
1991 Sb., v platném znìní, je tøeba pøipojit té vyjádøení
orgánu ochrany zemìdìlského pùdního fondu.
8. Jde-li o pøevod pozemku zastavìného stavbou na vlastníka stavby, dále pak pozemku se zastavìným pozemkem
pøímo souvisejícího, je tøeba doloit vlastnictví kupujícího
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ke stavbì na zastavìném pozemku.
9. Vyjádøení, e na pøevádìný majetek nebyly uplatnìny doposud nevypoøádané restituèní nároky podle zvlátních
pøedpisù, a to v pøípadì majetku, u kterého to z hlediska
doby a zpùsobu jeho pøechodu na stát pøichází v úvahu.
Pokud byl nárok uplatnìn, ale k vydání majetku nedolo,
je tøeba pøipojit pøísluné rozhodnutí o zamítnutí nároku.
10. Výpis z obchodního rejstøíku nabývajícího a doklady
o podpisovém právu jeho zástupcù (jde-li o osoby zapisované do obchodního rejstøíku).
11. Aktuální výpis z katastru nemovitostí na pøevádìnou nemovitost.
III.
Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 zákona è. 219/2000 Sb.
Ministerstvo zemìdìlství stanovuje:
1. irí nabídka nepotøebného majetku (§ 14 odst. 7 zákona
è. 219/2000 Sb.) bude jiným organizaèním slokám a státním organizacím provádìna prvoøadì prostøednictvím centrální adresy (www.centralni-adresa.cz).
2. Centrální adresa bude pouita i v pøípadì úmyslu úplatnì
pøevést z vlastnictví státu do vlastnictví jiné osoby vìc
a nepùjde pøitom o prodej zboí v obchodì nebo jiný
smluvní pøevod v rámci stanoveného pøedmìtu èinnosti
a ani o pøímý prodej vybrané osobì (§ 21 a § 24 vyhláky MF è. 62/2001 Sb.).
IV.
Ve smyslu § 19 odst. 2 vyhláky MF è. 62/2001 Sb., o hospodaøení organizaèních sloek státu a státních organizací s majetkem státu, Ministerstvo zemìdìlství stanovuje, e tyto organizace upravují navzájem své vztahy k majetku v rámci své
pùsobnosti anebo stanoveného pøedmìtu èinnosti bez penìitého plnìní popøípadì náhrady tehdy, je-li pøejímající organizace urèena zvlátním právním pøedpisem jako jedinì pøísluná k hospodaøení s ním.
V.
Schvalováním smluv a právních úkonù ve smyslu ustanovení èlánku I. a II. tohoto oznámení povìøuji ekonomického
námìstka ministra zemìdìlství.
VI.
Tímto oznámením se ruí oznámení ministra zemìdìlství è.
2/2001 ze dne 12. 2. 2001.
VII.
Toto oznámení nabývá úèinnosti dnem zveøejnìní v Ústøedním vìstníku Èeské republiky ve smyslu ustanovení § 45 odst.
2 zákona è. 219/2000 Sb..
V Praze dne 12. února 2002

Ing. Jan Fencl
ministr zemìdìlství
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MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
oznamuje
I.
zøízení pøíspìvkové organizace
oznaèení zøizovatele: Ministerstvo ivotního prostøedí
název organizace: Správa Národního parku Èeské výcarsko
sídlo organizace: Praská 52, 407 46 Krásná Lípa
identifikaèní èíslo organizace: 70565759
vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti: správa v ochranì pøírody a krajiny v rozsahu
stanoveném zákonem è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody
a krajiny ve znìní pozdìjích zmìn a doplnìní
oznaèení statutárních orgánù: øeditel
vymezení majetku, k nìmu má organizace právo hospodaøení: nebyl konkretizován
vymezení doby, na kterou je organizace zøizována: od 1.1.
2000 na dobu neurèitou
II.
zmìny u pøíspìvkových organizací
1.
pùvodní název pøíspìvkové organizace Správa národního
parku Podyjí
identifikaèní èíslo organizace: 00837971 se mìní od 1. 1.
2000 na
nový název organizace: Správa Národního parku Podyjí
2.
pùvodní název pøíspìvkové organizace Správa národního
parku a chránìné krajinné oblasti umava
identifikaèní èíslo organizace: 00583171 se mìní od 1. 1.
2000 na
nový název organizace: Správa Národního parku a chránìné krajinné oblasti umava
3.
pùvodní název pøíspìvkové organizace Výzkumný ústav
okrasného zahradnictví Prùhonice
identifikaèní èíslo organizace: 00027073 se mìní od 1. 5.
2000 na
nový název organizace: Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví
4.
v rozíøení vymezení základního úèelu a tomu odpovídají
cího pøedmìtu èinnosti Výzkumného ústavu Silva Tarou
cy pro krajinu a okrasné zahradnictví se od 1. 5. 2000 o
- výzkum, vývoj a aplikaci metod zachování a tvorby krajiny a péèe o ni, vèetnì úlohy okrasného zahradnictví pøi
tvorbì a ochranì ivotního prostøedí v krajinì a souèasnì
zastavìných územích obcí,
- integraci a koordinaci zájmù v oblasti ochrany ivotního
prostøedí a kulturního dìdictví, s dùrazem na mezinárodní
priority Èeské republiky v budoucím období
5.
ve vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøedmìtu èinnosti Èeského hydrometeorologického ústavu se
od 10. 8. 2000 doplòuje o èinnosti související s pøípravou
Èeské republiky na vstup do Evropské unie
6.
ve vymezení základního úèelu a tomu odpovídajícího pøed-
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mìtu èinnosti Výzkumného ústavu vodohospodáøského T.
G. Masaryka se od 10. 8. 2000 doplòuje o
- èinnosti spojené s odbornou podporou poskytovanou Ministerstvu ivotního prostøedí,
- výzkum vodního reimu lesních ekosystémù,
- odbornou, informaèní a pøístrojovou podporu Èeské inspekce ivotního prostøedí,
- zpracování a vyuití dat dálkového prùzkumu Zemì pro
potøeby ochrany ivotního prostøedí, zvlátì hydrosféry.
III.
zmìny pøíspìvkových organizací
1.
organizaèní forma pøíspìvkové organizace Správa Národního parku Èeské výcarsko se mìní od 1. 1. 2001 na
organizaèní sloku státu bez právní subjektivity, pøíslunou
hospodaøit s majetkem státu, pøièem závazky z její èinnosti jsou závazky státu a finanèní hospodaøení reguluje
zákon o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých zákonù
2.
hospodáøská èinnost organizaèní sloky Agentura ochrany
pøírody a krajiny Èeské republiky se doplòuje od 1. 1.
2001 o
výrobu a prodej upomínkových pøedmìtù, prodej knih, periodik a odborných publikací, pøípravu a prodej obèerstvení, pøednákovou a kulturnì vzdìlávací èinnost provozovanou na individuální objednávky, specificky zamìøená
nad rámec hlavní èinnosti, mimo provozy jeskyní, poøádkovou slubu, provozování aten a úschoven zavazadel
a odstavných ploch pro vozidla návtìvníkù, placenou reklamní èinnost, pøi které není vyuíván majetek poøízený
z prostøedkù organizace
3.
úpravu pøedmìtu èinnosti pøíspìvkové organizace Èeský
hydrometeorologický ústav od 19. 2. 2001 se doplòuje o
funkce øídícího støediska smogového regulaèního systému
a funkce tzv. povìøené organizace ve smyslu vyhláky ministerstva ivotního prostøedí Èeské republiky è. 41/1992
Sb., kterou se vymezují oblasti vyadující ochranu ovzduí a stanoví zásady vytváøení a provozu smogových regulaèních systémù a nìkterá dalí opatøení k ochranì ovzduí a provoz malé elektrárny, ruí se hospodáøská èinnost
IV.
zmìny u organizaèní sloky státu Agentura ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky (identifikaèní èíslo zøizovatele: 00164801)
1.
právní forma od 1. 1. 2001
organizaèní sloka státu, úèetní jednotka pøísluná hospodaøit s majetkem státu, pøièem závazky z její èinnosti
jsou závazky státu a finanèní hospodaøení reguluje zákon
è. 218/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech a o zmìnì nìkterých zákonù (rozpoètová pravidla)
2.
základní úèel a pøedmìt èinnosti od 1. 6. 2001
zabezpeèuje odbornou péèi o pøírodu a krajinu na území
Èeské republiky a zajiuje odbornou vìdeckovýzkumnou, organizaèní, dokumentaèní a informaèní èinnost v sys-
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tému organizací ochrany pøírody a krajiny
- práva a vedení "Informaèního systému ochrany pøírody"
jako jednotného celostátního informaèního systému k získávání, zpracovávání, jednotnému udrování a poskytování dat v oboru ochrany pøírody a krajiny, vèetnì
správy a vedení "Ústøedního seznamu ochrany pøírody"
a "Datového centra územního systému ekologické stability ÈR " podle zadání zøizovatele, a zajiování propojenosti tìchto systémù s jinými národními a mezinárodními informaèními systémy
- správa a vedení "Informaèního systému ochrany pùdy"
jako jednotného celostátního informaèního systému k získávání, zpracování, jednotnému udrování a poskytování dat v oboru ochrany pùd, a zajiování jeho propojenosti s jinými národními nebo mezinárodními informaèními systémy
- pøíprava odborných podkladù pro vyhlaování zvlátì
chránìných èástí pøírody (vèetnì území navrených do
soustavy NATURA 2000)
- pøíprava metodických materiálù na úseku ochrany pøírody a krajiny podle zadání zøizovatele
- zpracování plánù péèe o zvlátì chránìná území a záchranných programù pro zvlátì chránìné druhy rostlin
a ivoèichù podle zadání zøizovatele
- zajiování inventarizací zvlátì chránìných území, pøírodních stanovi a druhù, sledování stavu a zmìn pøírodních a krajinných sloek (biomonitoring) provádìní
pùdního monitoringu a mapování pùd podle zadání zøizovatele
- nabývání a správa pozemkù urèených k plnìní funkce
ochrany pøírody, v rozsahu stanoveném zøizovatelem
- výkon funkce vìdeckého orgánu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (zkrácenì "CITES") a ostatní mezinárodní spolu
práce v ochranì pøírody a krajiny
- vypracovávání odborných stanovisek, expertních a znaleckých posudkù v oboru ochrany pøírody a krajiny a ochrany pùd, zejména pro orgány státní správy
- zajiování dotaèních programù resortu ivotního prostøedí na úseku ochrany pøírody a krajiny
- koordinace a provádìní vìdeckého výzkumu na úseku ochrany pøírody a krajiny a ochrany pùd podle zadání zøizovatele
- koordinace a realizaci opatøení plánù péèe a záchranných
programù v rozsahu stanoveném zøizovatelem
- správa a zajiování provozu veøejnosti pøístupných jeskyní vèetnì èinnosti provádìné hornickým zpùsobem,
prùvodcovské èinnosti a provozování vodní dopravy na
øece Punkvì
- íøení informací o ochranì pøírody a krajiny a ochranì
pùd
- provádìní laboratorních rozborù pùdních vzorkù a vzorkù vod, vèetnì mikrobiologických analýz
S úèinností od 1. 1. 2002 se doplòují tyto èinnosti
- vydávání a prodej knih, periodik a ostatních publikací
v oboru ochrany pøírody a krajiny a v oboru ochrany pùd
- pøednáková a kulturnì vzdìlávací èinnost v oboru ochrany pøírody a krajiny a v oboru ochrany pùd, provozovaná na individuální objednávky
- zajiování poøádkové sluby, provozování aten a ús-
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choven zavazadel a odstavných ploch pro vozidla návtìvníkù, související s provozem veøejnosti pøístupných jeskyní
- placená reklamní èinnost, pøi které není vyuíván majetek poøízený z prostøedkù organizaèní sloky státu, související s provozem veøejnosti pøístupných jeskyní
- výroba a prodej upomínkových pøedmìtù, související
s provozem veøejnosti pøístupných jeskyní
- pøíprava a prodej obèerstvení, související s provozem veøejnosti pøístupných jeskyní
Organizaèní sloka státu je oprávnìna hospodaøit a nakládat
s movitými i nemovitými vìcmi ve vlastnictví státu, ke
kterým má pøíslunost hospodaøit, v rozsahu a za podmínek stanovených právními pøedpisy
V.
zmìny
1.
zmìnu názvu pøíspìvkové organizace dnem 27. 3. 2002
pùvodní název: Èeský geologický ústav
nový název: Èeská geologická sluba
2.
zmìnu názvu organizaèní sloky státu dnem 27. 3. 2002
pùvodní název: Geofond Èeské republiky
nový název: Èeská geologická sluba - Geofond
3.
zmìnu pøedmìtu èinnosti dnem 29. 3. 2002 u Èeského ekologického ústavu
aby vyhovoval zákonu è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní, o integrovaném registru
zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o integrované prevenci)
VI.

SDÌLENÍ

Ministerstvo ivotního prostøedí ve funkcu vìcnì pøísluného
ústøedního správního úøadu si vyhrazuje, v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 a § 22 odst. 6 zákona è. 219/2000 Sb.,
o majetku Èeské republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, s úèinností od 1.
prosince 2002, schvalování smluv, které uzavírá Státní fond
ivotního prostøedí Èeské republiky o úplatném nabytí pøevodu movitých vìcí nepodléhajících schválení podle odst. 4
§ 22 zákona è. 219/2000 Sb.
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AKADEMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY
oznamuje
1.
zmìnu názvu a sídla pracovi dnem 1. 4. 2001
pùvodní název: Støedisko slueb AV ÈR
nový název: Støedisko spoleèných èinností AV ÈR
pùvodní sídlo: neuvedeno
nové sídlo: Národní 3/1009, 110 00 Praha 1
2.
slouèení pracovi dnem 1. 1. 2001
- Farmakologický ústav AV ÈR v Praze
- s Ústavem experimentální medicíny AV ÈR v Praze
v novou pøíspìvkovou organizaci
název: Ústav experimentální medicíny AV ÈR
sídlo: Vídeòská 1083, 140 00 Praha 4
identifikaèní èíslo: 68378041
3.
SDÌLENÍ
Akademie vìd Èeské republiky si ve smyslu zákona è. 219/
2000 Sb., o majetku Èeské republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, vyhrazuje z titulu zøizovatele schvalo
vání tìchto úkolù pracovi AV ÈR (státních pøíspìvkových
organizací):
1. schvalování smluv o úplatném nabytí nemovitých vìcí,
bytù a nebytových prostorù,
2. schvalování smluv o pøevodu (prodeji, darování) movitých vìcí, jejich úèetní hodnota pøesahuje 5000 000,-Kè,
3. schvalování souhlasu pronajímající organizace s pøenecháním nemovitých vìcí, bytù a nebytových prostorù do
pronájmu a dále pak s pøenecháním movitých vìcí, jejich úèetní hodnota pøesahuje 500 000,- Kè, do pronájmu nebo k výpùjèce,
4. schvalování úkonù, na základì kterých se upoutí od vymáhání pohledávky, pokud hodnota pohledávky (dluhu)
vèetnì pøísluenství pøesahuje 100 000,- Kè a nepøesahuje 500 000,- Kè
5. schvalování smluv o sdrueních (bez právní subjektivity),
6. schvalování smluv o pøevodech, pronájmech, výpùjèkách
- bezúplatném uívání nemovitostí, bytù a nebytových
prostor,
7. schvalování úkonù, jimi se zatìují nemovitosti vìcnými bøemeny pro úèely zøízení nebo provozu sítì technického vybavení nebo správy odpovídajícími vìcnému
bøemeni.
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