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Ústřední věstník

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
IČ: 00020478
oznamuje
v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001, o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, zveřejňuji nově
nastalé skutečnosti.
I.
Dne 5. 4. 2005 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č. j.
9072/2005-13020 dodatek č. 4 ke zřizovací listině č. j.
22565/2001-3030 ze dne 7. 6. 2001 státní příspěvkové organizace Ústav zemědělských a potravinářských informací, se sídlem Slezská 7, 120 56 Praha 2 (IČ: 48135470).
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, byla doplněna zřizovací listina v ustanovení „Předmět činnosti“, písm. b) jiné činnosti, o následující vedlejší hospodářské činnosti:
- reprografické služby,
- ubytovací služby ve VS Benešov.
Ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonu (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, se stanovuje rozsah jiné činnosti do 500 tisíc Kč/
rok a na základě žádosti organizace bude každoročně
upřesňován.
Dodatek č. 4 nabyl účinnosti dnem podpisu ministrem
zemědělství.
II.
Dne 13. 12. 2005 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č.
j. 42377/2005-13020 dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.
j. 26278/2001-3030 ze dne 2. 7. 2001, v úplném znění, státní příspěvkové organizace Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, se sídlem
Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha 5 - Zbraslav (IČ:
00020702).
V souladu s ustanovením § 5 a § 54 odst. 2 zákona č.
219/ 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
dále pak podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa
a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se změnou
pověřené osoby dle jeho § 30, Ministerstvo zemědělství
upravilo předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině
státní příspěvkové organizace Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady.
V části „Předmět činnosti - A. Hlavní činnost“ byl vypuštěn bod 3) ve znění: „Provádění odborných úkonů spojených s funkcí pověřené osoby podle § 30 zákona č.
149/2003 Sb.“
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ti, Jíloviště - Strnady nabyl účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.
III.
Dne 13. 12. 2005 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č.
j. 42378/2005-13020 dodatek č. 2 ke zřizovací listině č.
j. 27819/2001-3030 ze dne 11. 7. 2001, v úplném znění,
organizační složky státu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, se sídlem Nábřežní 1326,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (IČ: 00020681).
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle
zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění
pozdějších předpisů, Ministerstvo zemědělství upravilo
předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině organizační
složky státu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs
nad Labem.
a) Změnilo znění bodu 3. části „Předmět činnosti“ tak, že
jeho nové znění má tvar:
3. Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské úřady a pro obecní úřady
obcí s rozšířenou působností.
b) Do části „Předmět činnosti“ se doplňují další body,
v pořadí 19. a 20., ve znění:
19. Výkon dozoru, provádění odborných úkonů
v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem
a provádění kontroly podle ustanovení § 29 odst. 2
písm. f) a § 30 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění
do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve
znění pozdějších předpisů, a podle pověření Ministerstva zemědělství.
20.Vedení informačního systému rejstříku a evidencí
podle § 30 odst. 2 písm. c) až g) zákona č. 149/
2003 Sb.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstaly beze změn.
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č. j. 27819/2001-3030 ze
dne 11. 7. 2001, v úplném znění, organizační složky státu
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
nabyl účinnosti dnem podpisu ministra zemědělství.
PŘEDMĚT ČINNOSTI
organizační složky státu
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem,
se sídlem Nábřežní 1326,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(IČ: 00020681)
- úplné znění -

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají beze změny.

1. Provádění inventarizace lesů v ČR.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině č. j. 26278/2001-3030 ze
dne 2. 7. 2001, v úplném znění, státní příspěvkové organizace Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivos-

2. Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje lesů, včetně zajišťování jednotného typologického systému
lesů ČR.
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3. Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské úřady a pro obecní úřady obcí
s rozšířenou působností.
4. Vymezování lesů pod vlivem imisí.
5. Vyhotovování rozborů, metodik, koncepcí a prognóz.
6. Zpracování resortních statistických výkazů odvětví lesního hospodářství a myslivosti, včetně poradenské a školící činnosti.
7. Zabezpečování funkce informačního datového centra
odvětví lesního hospodářství a myslivosti, spolupráce při
tvorbě Informačního standardu lesního hospodářství, budování jednotného geografického informačního systému.
8. Zabezpečování poradenství a služeb při provádění certifikace lesů ČR.
9. Zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, včetně zapojování
do tuzemských projektů a grantů.
10. Poradenská, metodická a osvětová činnost.
11. Účast na mezinárodních aktivitách a zapojování do
mezinárodních projektů.
12. Vyhotovování podkladů pro periodické zprávy o stavu
lesů.
13. Vedení aktivního adresáře pracovníků státní správy,
myslivosti, rybářství a evidence subjektů pověřených
konáním zkoušek z myslivosti, vyšších odborných mysliveckých zkoušek a vyhodnocování výsledků těchto zkoušek.
14. Kontrola ulovené zvěře prostřednictvím vedení evidence vydaných plomb.
15. Vyhotovování znaleckých posudků pro státní orgány.
16. Provádění reprografických, kartografických, fotogrammetrických a knihařských prací.
17. Plnění dalších úkolů uložených zřizovatelem, včetně
dílčích úkolů výzkumného charakteru.
18. Vytvoření a správa webového portálu Klient myslivosti, který bude obsahovat zejména mysliveckou statistiku
a evidenci plomb ulovené zvěře.
19. Výkon dozoru, provádění odborných úkonů v oblasti
nakládání s reprodukčním materiálem a provádění kontroly podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. f) a § 30 zákona
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve
znění pozdějších předpisů, a podle pověření Ministerstva
zemědělství.
20. Vedení informačního systému rejstříku a evidencí
podle § 30 odst. 2 písm. c) až g) zákona č. 149/2003 Sb.
IV.
Dne 3. 2. 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č. j.
47132/2005-13020 dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j.
1435/99-3030 ze dne 30. 11. 1999, v úplném znění, státní
příspěvkové organizace Státní veterinární ústav Brno, se
sídlem Palackého třída 174, 612 38 Brno (IČ: 00219487).
V souladu s ustanovením § 5 a § 54 odst. 2 zákona č.
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219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
dále pak podle § 44 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zemědělství upravilo předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině státní příspěvkové organizace takto.
Byly vypuštěny následující body předmětu činnosti:
- laboratorní kontrola hygieny plemenitby zvířat,
- preventivní genetická kontrola zdraví hospodářských
zvířat.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny se nezměnily.
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině č. j. 1435/99-3030 ze
dne 30. 11. 1999, v úplném znění, státní příspěvkové organizace Státní veterinární ústav Brno nabyl účinnosti dnem
podpisu ministrem zemědělství.
PŘEDMĚT ČINNOSTI
státní příspěvkové organizace
Státní veterinární ústav Brno,
se sídlem Palackého třída 174, 612 38 Brno
(IČ: 00219487)
- úplné znění - laboratorní diagnostika chorob zvířat,
- mikrobiologické, chemické, případně senzorické zkoušení
vzorků biologického materiálu, potravin, krmiv, vody,
prostředí, případně dalších vzorků za účelem posouzení
jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti,
- zjišťování cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka a prostředí,
- výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky v rozsahu
platné akreditace,
- výroba autovakcín.
V.
Dne 26. 4. 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 2 a § 20 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, opatření č. j.
15307/2006-13020, ke zrušení příspěvkové organizace
Státní veterinární ústav Plzeň, se sídlem Pod Vrchem 51,
312 80 Plzeň (IČ: 00668320).
Státní příspěvková organizace zanikla ke dni 30. 4. 2006.
Organizace ke dni zániku nehospodařila s žádným majetkem. Práva a závazky státu včetně závazků z pracovněprávních vztahů byly vypořádány ke dni zániku organizace.
Opatření Ministerstva zemědělství nabylo účinnosti
dnem podpisu ministrem zemědělství.
VI.
Dne 19. 4. 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č.
j. 11560/2006-11000 zřizovací listinu státní příspěvkové
organizace Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice (IČ:
75075741).
ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA,
vydaná podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č.
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219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
I.
Úvodní ustanovení
V souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 zákona č. 219/
2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, zřizuje Ministerstvo zemědělství novou státní organizaci:
Národní zemědělské muzeum Praha,
jako státní příspěvkovou organizaci,
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice
(IČ: 75075741)
(DIČ: CZ75075741)
II.
Zřizovatel
Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
se sídlem Těšnov 17,
117 05 Praha 1
(IČ: 00020478)
III.
Zkrácené názvy a cizojazyčné názvy
Státní příspěvková organizace je oprávněna užívat i zkrácený název NZM.
Státní příspěvková organizace je oprávněna rovněž užívati cizojazyčné názvy:
National Museum of Agriculture Prague (v jazyce anglickém).
IV.
Určení doby, na kterou je státní příspěvková
organizace zřizována
Státní příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.
V.
Právní postavení státní příspěvkové organizace
Státní příspěvková organizace je právnickou osobou
a hospodaří s majetkem České republiky. Při tom se řídí
zvláštními právními předpisy a těmi ustanoveními zákona
č. 219/2000 Sb., která se vztahují na organizační složky
státu příslušné hospodařit s majetkem státu, nejde-li o úkony vyhrazené pouze ministerstvům.
VI.
Účel, ke kterému je státní příspěvková
organizace zřízena
Státní příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum plní funkce muzea ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
VII.
Předmět činnosti
HLAVNÍ ČINNOST
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1. Státní příspěvková organizace shromažďuje sbírky
hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských
produktů, dokladů vývoje českého venkova a vývoje kulturní krajiny české i zahraniční provenience, zejména
však z území Čech, Moravy a Slezska, a sbírky tvoří na
základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou
muzejní knihovnu a sbírku písemností archivní povahy.
3. Sbírky spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci, zejména písemnou, obrazovou, zvukovou a dokumentaci prostřednictvím modelů.
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich
poznatky o vývoji přírody a společnosti.
6. Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové
předměty získává.
7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim
a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační, vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími
kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší
veřejnost.
8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy
pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí
nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že
je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za
podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a badatelským řádem, který sama vydává.
9. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace (i prostřednictvím audio, video a elektronických nosičů) a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi.
10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné konference, sympozia, výukové programy
a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, vystavuje
zapůjčené předměty kulturní hodnoty.
11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy plynoucí z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové
a multimediální, předvádění historické i současné techniky, historických i současných technologií, atd.), pořádá
akce pro veřejnost samostatně i ve spolupráci s dalšími
partnery.
12. Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné, presentační činnosti.
13. Získává dobrovolné zájemce pro spolupráci v rámci
předmětu činnosti, organizuje je a vytváří materiální
a prostorové podmínky pro jejich činnost.
14. Na základě pověření Ministerstva kultury vydává
osvědčení k vývozu předmětů kulturní a historické hod-
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noty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
15. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
16. Poskytuje informační služby související s předmětem
činnosti.
17. Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č.
275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých
dalších zákonů, poskytuje odbornou pomoc a služby
vlastníkům sbírek muzejní povahy.
18. Státní příspěvková organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 122/200
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19. Vykonává činnosti plynoucí z předmětu činnosti a činnosti ve vztahu k zajišťování provozu veřejně přístupných prostor:
- umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu expozic,
výstav a dalších kulturních akcí;
- poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, plynoucí z předmětu činnosti;
- vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování záznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů;
- prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží
propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další
rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky
z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek;
- pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech,
s nimiž je příslušná hospodařit, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním;
- poskytuje služby konzervátorských a preparátorských
dílen, případně učeben a laboratoří;
- poskytuje reklamní služby, zejména při zpřístupňování nových sbírek;
- zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy.
JINÉ ČINNOSTI
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
1. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách
muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty.
2. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty.
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ
1. Oceňování majetku
ŽIVNOSTI VOLNÉ
1. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva.
2. Vydavatelské a nakladatelské činnosti.
3. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů.
4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným
zbožím.
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5. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů.
6. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.
7. Ubytovací služby.
8. Realitní činnost.
9. Pronájem a půjčování věcí movitých.
10. Kopírovací práce.
11. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
nebo společenských věd.
12. Překladatelská a tlumočnická činnost.
13. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
14. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
15. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
16. Mimoškolní výchova a vzdělávání.
17. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou
restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou
kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich
částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi).
18. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení.
19. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě.
20. Technické činnosti v dopravě.
21. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.
ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI
1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle
pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než
základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí,
bytů a nebytových prostor).
2. Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které
jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi.
3. Činnost znalců a tlumočníků.
4. Archivnictví.
Státní příspěvková organizace může provozovat živnosti
pouze splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Vymezení předmětů činností v rámci zřizovací listinou
povolených oborů živností bude prováděno ročně generálním ředitelem státní příspěvkové organizace.
Podmínky pro provádění jiných činnosti jsou stanoveny
zákony a vnitřními předpisy veřejné výzkumné instituce.
Celkový rozsah jiných činnosti je stanovován zřizovatelem pro každý rok samostatně na základě odůvodněné žádosti státní příspěvkové organizace podané nejméně 2 měsíce před začátkem běžného účetního období.

stránka 66

Ústřední věstník

VIII.
Označení statutárního orgánu státní
příspěvkové organizace
Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je
generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství.
IX.
Vymezení majetku státní příspěvkové organizace
Státní příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum Praha přebírá majetek, práva a závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů státní příspěvkové organizace Národní zemědělské muzeum (IČ: 48135968) a to na
základě vzájemných smluvních ujednání a delimitačního
protokolu.
Soupis majetku přebíraného od Národního zemědělského
muzea bude vyhotoven do 30. 9. 2006 a to struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001
Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu, na základě účetní uzávěrky ke
dni 30. 4. 2006 a inventarizace majetku. Výjimku tvoří
soupis sbírek a sbírkových předmětů, který bude sestaven
nejpozději k 30. 9. 2007. Soupis majetku, sbírek a sbírkových předmětů tvoří přílohu č. 1 k této zřizovací listině.
Státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem
České republiky, vedeným v účetní a operativní evidenci.
Majetek státu využívá k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí a k zajišťování veřejně
prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem,
s nímž státní příspěvková organizace hospodaří podle
zvláštních právních předpisů.
X.
Organizační struktura státní příspěvkové organizace
Organizační strukturu stanovuje organizační řád státní
příspěvkové organizace, který vydává generální ředitel.
Organizační řád a jeho změny předkládá generální ředitel
na vědomí zřizovateli.
Generální ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují
v době nepřítomnosti.
Základními organizačními útvary státní příspěvkové organizace jsou:
- pobočka Praha;
- pobočka Čáslav;
- pobočka Kačina;
- pobočka Ohrada;
- pobočka Valtice.
V čele každé pobočky stojí ředitel střediska, kterého
jmenuje a odvolává generální ředitel.
Generální ředitel jmenuje a odvolává členy poradních orgánů, kterými jsou:
- rada organizace;
- poradní sbor pro sbírkotvornou činnost;
- vědecká rada organizace.
Činnost poradních orgánů se řídí organizačním řádem
a jednacími řády, které jsou součástí organizačního řádu.
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XI.
Historie
Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 na popud pořadatelů Jubilejní výstavy v Praze. Základ sbírek muzea tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na
Národopisné výstavě v r. 1895. Zemědělské muzeum bylo
tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí
se Zemědělské muzeum stalo v roce 1918.
Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci SylvaTarrouca v ulici Na Příkopě v Praze, od roku 1902 do roku
1938 v takzvané jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně
a Opavě. Proto v polovině třicátých let 20. století vzniklo
úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné. Tato budova, která je dnes významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937 - 1939 jako společný
projekt s budovou Národního technického muzea podle
projektu architekta M. Babušky.
Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím
Státní dislokační komise dočasně uvolněna pro potřeby
nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo
přestěhováno do části zámku Konopiště a do zámku Kačina
u Kutné Hory.
Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum
přesunulo své sbírky na lovecký zámek Ohrada u Hluboké
nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část
prostor na zámku Lednice na jižní Moravě.
Na přelomu 80. a 90. let získalo muzeum další výstavní
a depozitní prostory ve Zdechovicích, Valticích a na Janově hradě. V roce 2001 byly vyklizeny prostory v Lednici,
v letech 2002 - 2003 proběhlo stěhování sbírek ze Zdechovic do areálu v Čáslavi, který je pro veřejnost otevřen od
roku 2004.
Do své původní budovy v Praze se Zemědělské muzeum
vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její postupnou dlouhodobou stavební rehabilitaci. Dlouholetá časová pauza
znamenala ztrátu kontinuity u pražské veřejnosti. V dnešní
době muzeum usiluje o navázání na tradice z doby první
republiky, kdy se tehdy účastnilo řady významných celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány. Zemědělské muzeum v té době pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě.
Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou
zaměřeny tak, aby svou vědeckovýzkumnou, akviziční
a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory v celé jejich šíři.
Do 30. 4. 2006 vykonávalo funkce zřizovatele Národního
zemědělského muzea Ministerstvo kultury. Na základě
dohody ministra zemědělství a ministra kultury z března
2006 došlo k přechodu funkcí a činností zemědělského
muzea z rezortu kultury do resortu zemědělství. Dne 1. 5.
2006 byla založena Ministerstvem zemědělství nová státní
příspěvková organizace s názvem Národní zemědělské muzeum Praha. Dnem jejího vzniku dochází k postupnému
smluvnímu předávání majetku, práv a závazků včetně závazků z pracovněprávních vztahů mezi organizací resortu
kultury Národním zemědělským muzeem a resortu zemědělství Národním zemědělským muzeem Praha.
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XII.
Závěrečná ustanovení
Zřizovatel si vyhrazuje schvalování právních úkonů
v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000
Sb. Vymezení právních úkonů, společně s náležitostmi podání vydává opatřením.
Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem podpisu
ministra zemědělství a účinnosti dnem 1. 5. 2006.
VII.
Dne 31. 5. 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství pod
č. j. 19551/2006-11000 úplné a novelizované znění zřizovací listiny organizační složky státu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, se sídlem Hroznová
2, 656 06 Brno (IČ: 00020338).
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, organizační složky státu,
úplné a novelizované znění vydané v souvislosti se zákonem 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském)
I.
Úvodní ustanovení
Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 95/1951 Ú. l.,
o zřízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, vydanou na základě zákona č. 261/1949 Sb.,
o organizaci výzkumnictví a technického rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, byl ke dni 1. 1. 1951 zřízen
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen
Ústav) je podle § 1 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen MZe),
organizační složkou státu a účetní jednotkou.
II.
Sídlo organizační složky státu a jeho identifikace
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právních předpisů a jeho jednání v těchto případech je jednáním státu.
Způsob a podmínky hospodaření s majetkem České republiky Ústavem upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.
Pravidla financování upravují zvláštní právní předpisy.
V.
Určení doby, na kterou je
organizační složka státu zřizována
Ústav je zřízen na dobu neurčitou.
VI.
Působnost a činnosti organizační složky státu
Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové
činnosti podle zvláštních zákonů ve smyslu ustanovení
§ 2 zákona č. 147/2000 Sb.
Další činnosti provádí Ústav podle ustanovení § 3 zákona
č. 147/2002 Sb.
Ústav zajišťuje odborné a zkušební úkony způsobem
uvedeným v § 4 zákona č. 147/2002 Sb.
Ústav může udělovat oprávnění k výkonu odborných
činností podle ustanovení § 5 zákona č. 147/2002 Sb.
Laboratoře Ústavu jsou národními referenčními laboratořemi s rozsahem činností podle § 5 odst. 1 zákona č.
147/2002 Sb. Další národní referenční laboratoře pro odborné a zkušební úkony, které neprovádí ústav, schvaluje
MZe na návrh Ústavu (§ 5 odst. 4 zákona č. 147/2000 Sb.).
Na návrh Ústavu jmenuje MZe osoby oprávněné
k výkonu odborných činností podle § 5 odst. 1 zákona č.
147/2002 Sb. referenčními laboratořemi v rozsahu oprávnění. Tyto osoby se zveřejňují ve Věstníku Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. MZe stanovuje prováděcím předpisem požadavky na materiální
a personální vybavení národních referenčních laboratoří
a referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti (§ 5 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 147/2002
Sb.).

Název: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Organizační forma: organizační složka státu
Sídlo: Brno, Hroznová 2, PSČ 656 06
IČ: 00020338
DIČ: CZ 00020338

Ústav je oprávněn požadovat náhrady za provedení odborných a zkušebních úkonů (§ 6 zákona č. 147/2002 Sb.).

III.
Zřizovatel organizační složky státu

V rámci své činnosti je ústav oprávněn vyžadovat a poskytovat informace a spolupracovat v souladu s ustanoveními § 8 a § 9 zákona č. 147/2002 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 218/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vykonává
funkci zřizovatele Ministerstvo zemědělství, se sídlem
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (IČ: 00020478).
IV.
Právní postavení organizační složky státu
Ústav není právnickou osobou. Tím není dotčena jeho
působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních

Ústav vydává Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského způsobem uvedeným v § 10 zákona č. 147/2002 Sb.

VII.
Kontrola a státní dozor
Výkon kontroly a státního dozoru podle § 2 zákona
č. 147/2002 Sb. se řídí ustanoveními § 7 téhož zákona.
VIII.
Vymezení majetku organizační složky státu
Majetek Ústavu byl určen podle § 3 vyhlášky č. 62/2001
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Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních
organizací s majetkem státu, úplným a novelizovaným zně-
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ním zřizovací listiny Ústředního kontrolního ústavu zemědělského č. j. 25586/2001-3030 ze dne 26. 6. 2001.

SUMÁRNÍ TABULKA MAJETKU K 31. 12. 2000
I.
A

B

C

MAJETEK VEDENÝ V ÚČETNICTVÍ

ÚČETNÍ HODNOTA - Kč

Nemovité věci, které se evidují v KN, jakož i byty a nebytové prostory, pokud jsou samostatně předmětem vlastnictví:

442.749.377,59

Movité věci a nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí celkem:
z toho
a) dlouhodobý majetek:
b) zásoby:

312.321.652,67
239.240.526,96
73.081.125,71

Peněžní prostředky:
z toho
a) hotovost:
b) účty:

25.140.581,71
25.140.581,71

D

Ceniny:

E

Akcie:

-

F

Ostatní cenné papíry:

-

G

Majetkové účasti v jiných obchodních společnostech:

-

H

Peněžité pohledávky, popřípadě doposud nepřijatá plnění nebo náhrady od
organizačních složek a státních organizací:

-

I

Práva k nehmotným statkům:

-

J

Samostatně nabytý software:

14.214.740,44

K

Ostatní majetek:

187.839,98

CELKEM:

II.

794.614.192,39

MAJETEK OSTATNÍ

A

Nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, prohlášené za kulturní památku výčtem: nejsou

B

Sbírky muzejní a galerijní hodnoty výčtem: nejsou

C

Knihovní fondy výčtem: nejsou

Soupis majetku je uveden v příloze č. 1 k úplnému a novelizovanému znění zřizovací listiny Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č. j. 25586/20013030 ze dne 26. 6. 2001.
IX.
Základní organizační struktura
organizační složky státu
Organizační struktura je vymezena organizačním řádem
Ústavu. Změny organizačního řádu oznamuje Ústav svému
zřizovateli, MZe, odboru vykonávajícímu zřizovatelské

funkce.
Statutárním orgánem Ústavu je ředitel, jehož jmenování
a odvolání se řídí služebním zákonem.
X.
Závěrečná ustanovení
MZe si vyhrazuje právo schvalovat právní úkony podle
§ 12 odst. 6, § 22 odst. 6, § 27 odst. 5 a § 36 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro schvalování předmětných právních úkonů
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vydává MZe opatřením.
Toto úplné a novelizované znění nahrazuje text úplného
a novelizovaného znění zřizovací listiny Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č. j. 25586/
2001-3030 ze dne 26. 6. 2001 a nabývá účinnosti dnem
podpisu ministrem zemědělství (příloha - soupis majetku
zůstává v platnosti).
VIII.
Dne 13. 6. 2006 vydalo Ministerstvo zemědělství pod č.
j. 21175/2005-11000 dodatek č. 3 ke zřizovací listině
č. j. 27819/2001-3030 ze dne 11. 7. 2001, v úplném znění,
organizační složky státu Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, se sídlem Nábřežní 1326,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (IČ: 00020681).
V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 219/ 2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo
zemědělství upravilo předmět činnosti uvedený ve zřizovací listině organizační složky státu Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Labem.
Změnilo znění bodu 3. části „Předmět činnosti“ tak, že
doplnilo nový bod 21. ve tvaru:
21. Spolupracuje na základě dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) při výkonu kontrolní činnosti ve smyslu ustanovení § 12a zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění
pozdějších předpisů, při kontrolách správnosti využití
finančních prostředků poskytnutých v rámci podpor
dle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. 9.
2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
v oblasti lesního hospodářství.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstaly bez změn.
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině č. j. 27819/2001-3030 ze
dne 11. 7. 2001, v úplném znění, organizační složky státu
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
nabyl účinnosti dnem podpisu ministrem zemědělství.
PŘEDMĚT ČINNOSTI
organizační složky státu
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem,
se sídlem Nábřežní 1326,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
(IČ: 00020681)
- úplné znění 1. Provádění inventarizace lesů v ČR.
2. Vyhotovování a správa dat oblastních plánů rozvoje
lesů, včetně zajišťování jednotného typologického systému lesů ČR.
3. Poskytování informací o lesích a myslivosti Ministerstvu vnitra pro krajské úřady a pro obecní úřady obcí
s rozšířenou působností.
4. Vymezování lesů pod vlivem imisí.
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5. Vyhotovování rozborů, metodik, koncepcí a prognóz.
6. Zpracování resortních statistických výkazů odvětví
lesního hospodářství a myslivosti, včetně poradenské
a školící činnosti.
7. Zabezpečování funkce informačního datového centra
odvětví lesního hospodářství a myslivosti, spolupráce při
tvorbě Informačního standardu lesního hospodářství,
budování jednotného geografického informačního systému.
8. Zabezpečování poradenství a služeb při provádění certifikace lesů ČR.
9. Zabezpečování vědeckotechnického rozvoje a vzdělávání v oblasti hospodářské úpravy lesů, včetně zapojování
do tuzemských projektů a grantů.
10. Poradenská, metodická a osvětová činnost.
11. Účast na mezinárodních aktivitách a zapojování do
mezinárodních projektů.
12. Vyhotovování podkladů pro periodické zprávy o stavu
lesů.
13. Vedení aktivního adresáře pracovníků státní správy,
myslivosti, rybářství a evidence subjektů pověřených
konáním zkoušek z myslivosti, vyšších odborných mysliveckých zkoušek a vyhodnocování výsledků těchto zkoušek.
14. Kontrola ulovené zvěře prostřednictvím vedení evidence vydaných plomb.
15. Vyhotovování znaleckých posudků pro státní orgány.
16. Provádění reprografických, kartografických, fotogrammetrických a knihařských prací.
17. Plnění dalších úkolů uložených zřizovatelem, včetně
dílčích úkolů výzkumného charakteru.
18. Vytvoření a správa webového portálu Klient myslivosti, který bude obsahovat zejména mysliveckou statistiku
a evidenci plomb ulovené zvěře.
19. Výkon dozoru, provádění odborných úkonů v oblasti
nakládání s reprodukčním materiálem a provádění kontroly podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. f) a § 30 zákona
č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve
znění pozdějších předpisů, a podle pověření Ministerstva
zemědělství.
20. Vedení informačního systému rejstříku a evidencí
podle § 30 odst. 2 písm. c) až g) zákona č. 149/2003 Sb.
21. Spolupracuje na základě dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) při výkonu kontrolní
činnosti ve smyslu ustanovení § 12a zákona č. 256/2000
Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, při kontrolách správnosti využití finančních prostředků poskytnutých v rámci podpor dle nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 ze dne 20. 9. 2005, o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) v oblasti lesního hospodářství.
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AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY
oznamuje
1. sloučení státní příspěvkové organizace Vývojová optická
dílna AV ČR se státní příspěvkovou organizací Ústav fyziky plazmatu AV ČR dnem 1. ledna 2006
a) úplný název zřizovatele: Akademie věd České republiky
b) název organizace po sloučení: Ústav fyziky plazmatu AV ČR
sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8
IČ: 61389021
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
přemětu činnosti: vědecký výzkum v oblastech fyziky plazmatu, materiálového inženýrství a optiky,
aplikace výsledků výzkumu v praxi a poskytování
s tím souvisících služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení státního majetku, se kterým je příspěvková
organizace příslušná hospodařit ke dni sloučení: nemovitý majetek v hodnotě 145 552 450 Kč, movitý
majetek v hodnotě 323 575 810 Kč
f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na
dobu neurčitou
2. sloučení státní příspěvkové organizace Ústav pro eletrotechniku AV ČR se státní příspěvkovou organizací Ústav
termomechaniky AV ČR dnem 1. ledna 2006
a) úplný název zřizovatele: Akademie věd České republiky
b) název organizace po sloučení: Ústav termomechaniky AV ČR
sídlo: Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8
IČ: 61388998
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti: vědecký výzkum v oblastech technické fyziky, zejména dynamiky tekutin, termodynamiky, dynamiky těles a mechanických systémů, materiálového inženýrství a silnoproudé elektrotechniky, aplikace výsledků výzkumu v praxi a poskytování
s tím souvisících služeb
d) označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení státního majetku, se kterým je příspěvková
organizace příslušná hospodařit ke dni sloučení: nemovitý majetek v hodnotě 146 560 340 Kč, movitý
majetek v hodnotě 186 011 490 Kč
f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na
dobu neurčitou
3. sloučení státních příspěvkových organizací Entomologický ústav AV ČR, Hydrobiologický ústav AV ČR, Parazitologický ústav AV ČR, Ústav molekulární biologie
rostlin AV ČR a Ústav půdní biologie AV ČR se státní
příspěvkovou organizací Společná technicko-hospodářská správa biologických pracovišť AV ČR dnem 1.
ledna 2006
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a) úplný název zřizovatele: Akademie věd České republiky
b) název organizace po sloučení: Biologické centrum
AV ČR
sídlo: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice
IČ: 60077344
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti: vědecký výzkum v biologických
oborech, zejména v entomologii, hydrobiologii, molekulární biologii rostlin, parazitologii a půdní biologii, zajišťování infrastruktury výzkumu a vyhledávání možností využití jeho výsledků
d) označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení státního majetku, se kterým je příspěvková
organizace příslušná hospodařit ke dni sloučení: nemovitý majetek v hodnotě 254 085 510 Kč, movitý
majetek v hodnotě 390 386 750 Kč
f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na
dobu neurčitou
4. sloučení státní příspěvkové organizace Masarykův ústav
AV ČR se státní příspěvkovou organizací Archiv AV ČR
dnem 1. ledna 2006
a) úplný název zřizovatele: Akademie věd České republiky
b) název organizace po sloučení: Masarykův ústav Archiv AV ČR
sídlo: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
IČ: 67985921
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti: přejímání a zpracování archiválií
z pracovišť Akademie věd České republiky a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců včetně
poskytování servisních a poradenských služeb vědeckoinformačního charakteru, vědecký výzkum v oblasti archivnictví, výzkum života a díla T. G. Masaryka v širším kontextu českých a evropských dějin
a aplikace výsledků výzkumu
d) označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení státního majetku, se kterým je příspěvková
organizace příslušná hospodařit ke dni sloučení: nemovitý majetek v hodnotě 17 128 370 Kč, movitý
majetek v hodnotě 21 354 720 Kč
f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na
dobu neurčitou
5. sloučení státní příspěvkové organizace Academia,
nakladatelství AV ČR se státní příspěvkovou organizací
Středisko společných činností AV ČR dnem 1. ledna
2006
a) úplný název zřizovatele: Akademie věd České republiky
b) název organizace po sloučení: Středisko společných
činností AV ČR
sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
IČ: 60457856
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c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího
předmětu činnosti: zajišťování infrastruktury výzkumu pro Akademii věd České republiky a její pracoviště v oblastech odborných, organizačních a servisních služeb, popularizace výsledků výzkumu, nakladatelské a vydavatelské činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob jakým vystupují jménem organizace: ředitel
e) vymezení státního majetku, se kterým je příspěvková
organizace příslušná hospodařit ke dni sloučení: nemovitý majetek v hodnotě 840 506 480 Kč, movitý
majetek v hodnotě 181 750 170 Kč
f) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: provoz knihkupectví, internetových knihkupectví, antikvariátů a literárních
kaváren, správa bytů, bytových domů a ubytoven, při
volné kapacitě dále poskytování ubytovacích, stravovacích a kulturně-vzdělávacích služeb, pořádání
vzdělávacích akcí a výstav, pronájem a půjčování
věcí movitých a nákup a prodej zboží
g) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: na
dobu neurčitou
ÚSTECKÝ KRAJ
oznamuje
sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2006
úplný název zřizovatele: Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 78892156
název organizace: Dětská ozdravovna Jetřichovice, přspěvková organizace
sídlo: Jetřichovice 124, 407 16 Jetřichovice
IČ: 00829480
se sloučila s příspěvkovou organizací
název organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Na schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00829048
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činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: Zůstávají nezměněna .
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace: zřizovatel nepovoluje organizaci
žádnou doplňkovou činnost
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: po sloučení příspěvkových organizací dnem 1. 1. 2006 na dobu
neurčitou
MĚSTO UHERSKÝ BROD
oznamuje
jako zřizovatel změnu u příspěvkové organizace
Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace
sídlem: Uherský Brod, Za Humny 2292, PSČ 688 01
IČ: 71230629
a) úplný název zřizovatele: město Uherský Brod
zařazení do okresu: Uherské Hradiště
b) název organizace: Sociální služby Uherský Brod, příspěvková organizace
sídlo: beze změny
IČ: beze změny
c) změna ve vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: předmět činnosti se doplňuje
o „provoz Domu s pečovatelskou službou Za Humny
2467, Uherský Brod“.
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: beze změny
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: beze změn
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: beze změny
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: beze změny

vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti: hlavním účelem, pro který byla příspěvková
organizace zřízena, je správa majetku Ústeckého kraje

h) vymezení data, kdy došlo ke změně: 1. 1. 2006

předmětem činnosti příspěvkové organizace je: provádění
veškerých úkonů souvisejících se správou majetku Ústeckého kraje

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel jmenovaný Radou Ústeckého
kraje, vystupuje jménem organizace samostatně v souladu s obecně závaznými právními předpisy, právními
předpisy kraje a vnitřním organizačními předpisy, je
zodpovědný Radě Ústeckého kraje

oznamuje
I.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí

vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: sloučením organizací dojde
k přechodu majetku, práv a závazků zanikající příspěvkové organizace Dětské ozdravovny Jetřichovice, příspěvkové organizace, na přejímající příspěvkovou organizaci
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci

b) název organizace: Zařízení sociální péče s názvem
Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 9. 2000
sídlem: Na Pláni č.p. 1343, 562 06 Ústí nad Orlicí
IČ: 70857156

vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní

c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
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- poskytuje bydlení a služby v Penzionu pro důchodce občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro občany, kteří jsou plně invalidní
a jejichž zdravotní stav a věk jim umožňuje vést poměrně
samostatný život ve vhodných podmínkách,
- poskytuje pečovatelskou službu občanům, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou a ostatním občanům města
Ústí nad Orlicí v jejichž domácnostech nebo ve středisku
pečovatelské služby, pokud tuto službu potřebují
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel Domova pro
děti a mládež se speciální péčí (dále jen „ředitel“), jmenovaný Radou města,
- ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn
jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech,
- ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace,
- ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace,
vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace vše v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy a pokyny zřizovatele,
- ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele,
která vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích
předpisů
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává organizaci do správy k bezúplatnému užívání a k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti, k němuž byla zřízena,
movitý majetek dle inventárních soupisů, které tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny (k dispozici u zřizovatele)
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace hospodaří s majetkem zřizovatele dle čl. VI.
této zřizovací listiny, s vlastním majetkem a majetkem
státu dle zvláštních smluv,
- organizace vůči majetku ve vlastnictví zřizovatele, svěřeného jí do správy, vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým majetkem hospodaří bezúplatně a efektivně
a ekonomicky jej využívá, a to po dobu trvání organizace,
- movitý majetek pořízený z příspěvku státu, zřizovatele,
daru nebo z výsledku doplňkové činnosti, se považuje za
vlastní majetek organizace,
- svěřený majetek a vlastní majetek nesmí organizace bez
souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit, darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě,
kromě pravomocí stanovených v bodu 14 tohoto článku,
- svěřený movitý majetek a vlastní majetek, který dočasně
nepotřebuje k plnění svých úkolů, může organizace pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě,
nejdéle však na dobu jednoho roku, tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena;
k pronájmům majetku na dobu delší jednoho roku je
nutný předchozí souhlas zřizovatele; výnosy z činnosti
uvedené v tomto bodu jsou příjmem organizace,
- o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu
s platnými obecně závaznými právními předpisy a před-
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pisy zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením,
poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy,
- organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku,
- organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy,
- organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě
oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku
přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu,
která by neohlášením potřeby oprav vznikla,
- se svěřeným movitým majetkem je organizace povinna
nakládat rovněž s náležitou péčí a o tomto majetku vést
operativní a účetní evidenci,
- v rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění,
- organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
- svěřený movitý majetek organizace účetně odepisuje
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění; odpisy organizace provádí
dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
- movitý majetek se svěřuje organizaci s právy vyřazení
a likvidace v režimu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, event. prodeje za ceny v místě
a čase obvyklé, u věcí pořizovací hodnoty nad 50.000,Kč za ceny dle znaleckého posudku s předchozím souhlasem zřizovatele, jestliže je předtím prokazatelně neúspěšně nabídla jiným příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Ústí nad Orlicí,
- organizace je povinna pojistit nemovitý majetek vždy,
a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud
zřizovatel nerozhodne jinak,
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace Centrum sociální péče města Ústí
nad Orlicí se zřizuje dnem 1. 9. 2000 na dobu neurčitou
II.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název organizace: Ústav sociální péče s názvem Domov důchodců Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 9. 2000
sídlo: Ústí nad Orlicí
IČ: 70865388
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- poskytování komplexní péče především občanům, kteří
dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důcho-
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du a tuto péči jim nemohou poskytnout členové jejich
rodiny a dále občanům, kteří tuto péči potřebují v souladu s ustanovením § 86 - 89 zákona č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
přepisů, vyhláškou č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt
v zařízeních sociální péče a č. 83/1993 Sb., o stravování
v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů,
- poskytuje stravování osobám dle ustanovení § 2 vyhlášky č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů a další sociální služby
těmto osobám,
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel Domova pro
děti a mládež se speciální péčí (dále jen „ředitel“), který
je jmenován Radou města Ústí nad Orlicí,
- ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn
jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech,
- ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace,
- ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace,
vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace vše v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy a pokyny zřizovatele,
- ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele,
která vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích
předpisů
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- zřizovatel předává organizaci do správy k bezúplatnému
užívání a k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti,
k němuž byla zřízena dům č. p. 761 v ulici Cihlářská,
který se nachází na stavební parcele č. 1882 v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí., a který je ve vlastnictví
města Ústí nad Orlicí,
- zřizovatel předává organizaci do správy k bezúplatnému
užívání a k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti,
k němuž byla zřízena, movitý majetek dle inventárních
soupisů, které tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- organizace hospodaří s majetkem zřizovatele dle čl. VI.,
s vlastním majetkem a majetkem státu dle zvláštních
smluv,
- organizace vůči majetku ve vlastnictví zřizovatele, svěřeného jí do správy, vykonává úlohu správce, přičemž
s veškerým majetkem hospodaří bezúplatně a efektivně
a ekonomicky jej využívá, a to po dobu trvání organizace,
- movitý majetek pořízený z příspěvku státu, zřizovatele,
daru nebo z výsledku doplňkové činnosti, se považuje za
vlastní majetek organizace,
- svěřený majetek a vlastní majetek nesmí organizace bez
souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit, darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě,
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kromě pravomocí stanovených v bodu 16 tohoto článku,
- svěřený movitý majetek a vlastní majetek, který dočasně
nepotřebuje k plnění svých úkolů, organizace může pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku tak, aby nebyl narušen
chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena; k pronájmům majetku na dobu delší jednoho roku je nutný předchozí souhlas zřizovatele,
- v přízemí domu č. p. 761 svěřeného organizaci do správy
se nachází byt o podlahové ploše 55,10 m2; pronájem
bytu zajišťuje zřizovatel; organizace není oprávněna tento byt pronajímat; výnosy z pronájmu bytu jsou příjmem
organizace, organizace hradí náklady na provoz bytu,
- o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a předpisy
zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy,
- organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku,
- organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy,
- organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě
oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku
přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu,
která by neohlášením potřeby oprav vznikla,
- stavební úpravy, rekonstrukce a modernizaci svěřeného
nemovitého majetku financuje ze svého rozpočtu zřizovatel,
- se svěřeným movitým majetkem je organizace povinna
nakládat rovněž s náležitou péčí a o tomto majetku vést
operativní a účetní evidenci,
- v rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění,
- organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
- svěřený movitý majetek organizace účetně odepisuje
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění; odpisy organizace provádí
dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
- movitý majetek se svěřuje organizaci s právy vyřazení
a likvidace v režimu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, event. prodeje za ceny v místě a čase obvyklé, u věcí pořizovací hodnoty nad 50.000,- Kč za
ceny dle znaleckého posudku s předchozím souhlasem
zřizovatele, jestliže je předtím prokazatelně neúspěšně
nabídla jiným příspěvkovým organizacím zřízeným městem Ústí nad Orlicí,
- organizace je povinna pojistit nemovitý majetek vždy,
a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud
zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace:
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- nájem bytových prostor,
- provozování hostinské činnosti
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace Domov důchodců Ústí nad Orlicí se
zřizuje dnem 1. 9. 2000 na dobu neurčitou
III.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název organizace: Ústav sociální péče s názvem Domov pro děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 9. 2000
sídlem: T. G. Masaryka č.p. 123, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 70865388
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti: domov pro děti a mládež se speciální péčí
je ústavem pro mentálně postiženou mládež s denním
a týdenním pobytem; organizace poskytuje sociální péči
v souladu se zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláškou č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt
v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace:
- statutárním orgánem organizace je ředitel Domova pro
děti a mládež se speciální péčí (dále jen „ředitel“), který
je jmenován Radou města Ústí nad Orlicí,
- ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn
jednat jménem organizace samostatně ve všech úkonech,
- ředitel plně odpovídá za činnost a rozvoj organizace,
- ředitel stanoví vnitřní organizační strukturu organizace,
vydává organizační řád a vnitřní směrnice organizace vše v souladu s platnými obecně závaznými právními
předpisy a pokyny zřizovatele,
- ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele,
která vyplývají ze zákoníku práce a jeho prováděcích
předpisů
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- zřizovatel předává organizaci do správy k bezúplatnému
užívání a k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti,
k němuž byla zřízena dům č.p. 123 v ulici T. G. Masaryka, který se nachází na stavební parcele č. 171 v obci
a katastrálním území Ústí nad Orlicí., a který je ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí,
- zřizovatel předává organizaci do správy k bezúplatnému
užívání a k zajištění hlavního účelu a předmětu činnosti,
k němuž byla zřízena, movitý majetek dle inventárních
soupisů, které tvoří přílohu č. 1 zřizovací listiny
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zříze-
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na:
- organizace vůči majetku ve vlastnictví zřizovatele, svěřeného jí do správy, vykonává úlohu správce, přičemž s veškerým majetkem hospodaří bezúplatně a efektivně
a ekonomicky jej využívá, a to po dobu trvání organizace,
- movitý majetek pořízený z příspěvku státu, zřizovatele,
daru nebo z výsledku doplňkové činnosti, se považuje za
vlastní majetek organizace,
- svěřený majetek a vlastní majetek nesmí organizace bez
souhlasu zřizovatele prodat, půjčit, zastavit, vložit, darovat, vyřadit, svěřit k němu majetková práva jiné osobě,
kromě pravomocí stanovených v bodě 14 tohoto článku,
- svěřený movitý majetek a vlastní majetek, který dočasně
nepotřebuje k plnění svých úkolů, organizace může pronajímat bez souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě
nejdéle však na dobu jednoho roku, tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena;
k pronájmům majetku na dobu delší jednoho roku je
nutný předchozí souhlas zřizovatele; výnosy z činnosti
uvedené v tomto bodu jsou příjmem organizace,
- o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a předpisy
zřizovatele, tj. mimo jiné, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím a před neoprávněnými zásahy,
- organizace je povinna zabezpečit pravidelné a příslušnými předpisy stanovené revize a technické prohlídky svěřeného a vlastního majetku,
- organizace udržuje svěřený majetek a vlastní majetek
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádí jeho
údržbu a opravy; havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku nebo vzniku
nebezpečí ohrožujícího zdraví či život klientů, zaměstnanců či třetích osob, je organizace povinna provést okamžitě s tím, že tyto opravy neprodleně (nejpozději do tří
dnů) nahlásí zřizovateli, včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku,
- organizace neprodleně informuje zřizovatele o potřebě
oprav a údržby svěřeného majetku a vlastního majetku
přesahující rámec běžné údržby a oprav a finanční možnosti organizace, jinak zřizovateli odpovídá za škodu,
která by neohlášením potřeby oprav vznikla,
- stavební úpravy, rekonstrukce a modernizaci svěřeného
nemovitého majetku financuje ze svého rozpočtu zřizovatel,
- se svěřeným movitým majetkem je organizace povinna
nakládat rovněž s náležitou péčí a o tomto majetku vést
operativní a účetní evidenci,
- v rámci péče o svěřený majetek a vlastní majetek je organizace povinna provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění,
- organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení,
-svěřený movitý majetek organizace účetně odepisuje
v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění; odpisy organizace provádí
dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu,
- movitý majetek se svěřuje organizaci s právy vyřazení
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a likvidace v režimu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, event. prodeje za ceny v místě
a čase obvyklé, u věcí pořizovací hodnoty nad 50.000,Kč za ceny dle znaleckého posudku s předchozím souhlasem zřizovatele, jestliže je předtím prokazatelně neúspěšně nabídla jiným příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Ústí nad Orlicí,
- organizace je povinna pojistit nemovitý majetek vždy,
a movitý majetek s ohledem na možná rizika, pokud
zřizovatel nerozhodne jinak
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: příspěvková organizace Domov pro děti a mládež se speciální péčí Ústí nad Orlicí se zřizuje dnem 1. 9. 2000 na
dobu neurčitou.
IV.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název organizace: Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 1. 1991
sídlem: Dělnická č. p. 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 00485195
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- základní účel organizace: vykonávat veřejně prospěšné
činnosti v oblasti kulturního vyžití
- předmět činnosti organizace:
- zajišťování vystoupení uměleckých souborů a jednotlivců,
- pořádání soutěží, festivalů, hudebních, tanečních
a divadelních přehlídek,
- zajištění provozu kina pro všechny věkové kategorie,
- zajišťování akcí, které pečují o rozvoj tvořivosti
dětí a mládeže a podporují estetickou výchovu,
- zajištění vzdělávacích akcí,
- podpora zájmové činnosti a účast na grantových
programech,
- pronájem svěřených nebytových prostor, včetně
zabezpečení obsluhy zařízení a techniky, pořadatelské služby a technického dozoru
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel
- ředitel Klubcentra v Ústí nad Orlicí je jmenován a odvoláván Radou města v Ústí nad Orlicí,
- řídí činnost organizace, jedná jejím jménem a plně odpovídá za její činnost,
- ředitel vydá Organizační řád Klubcentra v Ústí nad Orlicí,
v němž stanoví jeho organizační strukturu,
- ředitel rozhoduje o uzavírání, změnách a rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci organizace, přičemž se
tyto pracovně právní vztahy řídí zákoníkem práce v plat-
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ném znění a jeho prováděcími předpisy
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena: nemá
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nemá
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 1.
1991 na dobu neurčitou
V.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název organizace: Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 4. 1990
sídlem: ČSA č. p. 932, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 486329
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- muzeum se zřizuje jako odborné kulturně výchovné zařízení pro muzejní a vlastivědnou práci; k tomuto účelu dle
zák.č. 122/2000 Sb. a násl. (zák. č. 275/2000 Sb. a zák. č.
483/2004 Sb.), systematicky vytváří a uchovává sbírky
muzejní povahy, které dokládají vývoj přírody, společnosti, životního stylu a specifik území, na kterém vyvíjí
svoji činnost, zajišťuje jejich prezentaci veřejnosti, poskytuje občanům a organizacím služby v oblasti poznání
a kultury, součástí muzea je i muzejní knihovna; muzeum
dosahuje účelu svého zřízení zejména činnostmi uvedenými v předmětu činnosti
- předmět činnosti:
- vytváření, správa a uchovávání systematických sbírek
dokumentujících: vývoj společnosti a lidské práce
z hlediska minulosti a současnosti, přírodní prostředí,
životní styl; zaznamenává a uchovává tradiční a nově
vzniklá specifika daného území a dále oblast oborové
a tématické specializace s důrazem na hudební tradice, textilní výrobu a lidové betlémářství; podle
zvláštních předpisů o správě sbírek zajišťuje muzeum
jejich získání, evidenci, ochranu, konzervaci, restaurování a řádnou správu s cílem uchovat je v dobrém
stavu,
- využívání ochraňovaných předmětů jakou součásti
národního kulturního dědictví k vědeckovýzkumným,
výchovně-vzdělávacím účelům tak, aby se staly nedílnou součástí regionu; za tímto účelem muzeum
poskytuje služby badatelům, kteří prostřednictvím
studia sbírkových předmětů, fondů knihovny a sdělovacích médií k těmto účelům poznatky shromažďují,
- muzeum vstupuje do profesních sdružení za účelem
koordinace odborné činnosti,
- prezentace sbírek muzea a jiných subjektů formou
výstav a pořádání doprovodných akcí,
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- odborné zpracování a příprava sbírkových předmětů
pro výstavy jiných subjektů,
- přednášky a semináře související se zaměřením organizace,
- vydávání neperiodických tiskovin ve smyslu zákona
č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích v platném znění a jejich veřejné šíření,
- pořizování databází k regionálním událostem a osobnostem, jejich vytěžování, zužitkování a publikování
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, který je oprávněn jednat
jménem organizace samostatně ve všech úkonech; ředitel
Městského muzea v Ústí nad Orlicí je jmenován a odvoláván Radou města Ústí nad Orlicí; ředitel rozhoduje
o uzavírání, změnách a rozvázání pracovního poměru se
zaměstnanci organizace, přičemž se tyto pracovněprávní
vztahy řídí zákoníkem práce v platném znění a jeho prováděcími předpisy; zaměstnavatelem ředitele je muzeum
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- zřizovatel předává muzeu do správy k bezplatnému užívání a k zajištění účelu a předmětu činnosti, k němuž bylo
zřízeno, níže uvedené nebytové prostory a pozemek,
které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí:
- nebytové prostory v domě č. p. 932 v ulici ČSA
v Ústí nad Orlicí, který se nachází na st. parcele č.
980/1 v obci a k. ú. Ústí nad Orlicí,
- garáž na st. Parcele č. 980/2 v obci a k. ú. Ústí nad
Orlicí,
- pozemková parcela č. 1994/1 v obci a k. ú. Ústí nad
Orlicí tvořící s č. p. 932 jeden funkční celek,
- Městské muzeum v Ústí nad Orlicí užívá sbírky, získané muzeem ke dni 31. 12. 2000, uvedené v přírůstkových knihách muzea č. I - XIV. Sbírky získané
od 1. 1. 2001 jsou ve správě Městského muzea
v Ústí nad Orlicí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při nakládání s majetkem svěřeným muzeu do správy
a s majetkem získaným vlastní činností, se muzeu povolují všechny úkony, které vedou k řádnému hospodaření
s tímto majetkem a k zajištění účelu a předmětu činnosti
vymezené zřizovací listinou; svěřený majetek nelze zcizovat a zatěžovat věcnými břemeny, zástavními právy
a dalšími právy třetích osob,
- movitý majetek je svěřen muzeu do správy k jeho vlastnímu hospodářskému využití, je převeden na příspěvkovou organizaci bezúplatně a muzeum má k němu následující práva a povinnosti:
- muzeum je povinno pečovat řádně o majetek, vést
o něm předepsanou evidenci a udržovat jej v dobrém
a provozuschopném stavu,
- vyřazení či prodej majetku svěřeného muzeu do správy, přesahující částku 5.000,- Kč, podléhá předchozímu souhlasu zřizovatele,
- muzeum je oprávněno uzavírat smlouvy související se
zajištěním účelu a předmětu činnosti příspěvkové organi-
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zace; k uzavírání smluv, které nesouvisejí s účelem
a předmětem činnosti příspěvkové organizace je nutný
předchozí písemný souhlas zřizovatele; muzeum je
oprávněno samostatně stanovovat výši poplatků za své
služby (např. vstupné, prodej publikací a prodej upomínkových předmětů) a přijímat dary potřebné k činnosti;
základní příspěvek na činnost poukazuje příspěvkové
organizaci zřizovatel
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: zřizovatel povoluje, aby muzeum vykonávalo za podmínek stanovených zákonem
tyto okruhy doplňkové činnosti:
- nákup a prodej zboží související se zaměřením organizace
- zprostředkování reklamy firem, které se podílejí na akcích muzea
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 4.
1990 na dobu neurčitou
VI.
vznik příspěvkové organizace
a) úplný název zřizovatele: Město Ústí nad Orlicí
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
okres: Ústí nad Orlicí
IČ: 279676
zařazení do okresu: Ústí nad Orlicí
b) název organizace: Městská knihovna Ústí nad Orlicí
zřízené ke dni 1. 10. 1998
sídlem: Příkopy č. p. 376, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 68212691
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti:
- základním účelem zřízení knihovny je zaručení rovného
přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým
a informačním službám vymezeným knihovním zákonem; pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel města plní knihovna další kulturní, vzdělávací
a společenské funkce, knihovna je součástí systému
knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační,
kulturní a vzdělávací činnost je základní knihovnou
s univerzál-ním knihovním fondem; na základě smlouvy
o přenesení regionálních funkcí s Krajskou knihovnou
v Pardubicích ze dne 22. 1. 2002 poskytuje knihovna
služby knihovnám regionu,
- předmět činnosti knihovny:
- knihovna buduje se zřetelem ke kulturním hodnotám a informačním potřebám uživatelů univerzální
knihovní fond, v němž jsou zastoupeny dokumenty
odborné, populárně naučné a krásné literatury,
periodika a další dokumenty a informační prameny
(dokumenty povahy rozmnoženin zvukového či
zvukově obrazového záznamu, obrazové dokumenty, počítačové programy apod.),
- knihovna buduje speciální fond regionální literatury, regionálních tiskovin a dalších informačních
pramenů, v němž jsou zastoupeny dokumenty
všech výše zmíněných typů, zpracovává, uchovává
a poskytuje informace o městě a regionu,
- knihovna buduje se zřetelem k potřebám občanů
všech sociálních a národnostních skupin města
a regionu další speciální fondy (fond zvukových
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knih pro zrakově postižené, výměnný fond a další),
- knihovna buduje interní databáze z univerzálních
i speciálních fondů knihovny (databázi regionálních osobností) a využívá externích informačních
databází za stanovených podmínek,
- knihovna nakupuje knihy, časopisy a informační
materiály,
- knihovna spolupracuje s jinými knihovnami a informačními středisky, účastní se budování společných
databází a výměny dat,
- knihovna své knihovní a informační fondy a databáze odborně zpracovává, ochraňuje, aktualizuje,
aktivně propaguje a zpřístupňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu, a to jak absenčními a prezenčními výpůjčními službami, tak
poskytováním ústních i písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací
a rešerší, kopírovacími službami, služby knihovna
poskytuje ve svém sídle (oddělení pro dospělé uživatele, včetně speciálních služeb pro zrakově postižené, studovna a čítárna, regionální fond a informace o regionu, dětské oddělení, hudební oddělení,
veřejně přístupný Internet), na pobočkách v městských částech Kerhartice a Knapovec a v Penzionu
pro důchodce v Ústí nad Orlicí,
- knihovna poskytuje i využívá tuzemské a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (výpůjční, bibliografické, reprografické a elektronické),
- knihovna zajišťuje přístup k informacím, zpřístupňuje uživatelům knihovnické a další informační
zdroje, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím
sítě Internet; zprostředkovává přístup k informacím
státní správy a veřejné samosprávy, informacím
o EU, pomocí telekomunikačního zařízení umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna díky konsorciální politice bezplatný přístup; knihovna také zprostředkovává
přístup k placeným vnějším informačním zdrojům,
- knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních
fondů knihovny pro osobní potřebu uživatelů knihovny,
- knihovna pořádá exkurze, besedy, přednášky, knihovnicko-informační lekce pro žáky základních
a středních škol, pro žáky zvláštní školy a děti
z mateřských škol a jiné vzdělávací a kulturní akce
podporující poslání a činnost knihovny,
- knihovna spolupracuje s jinými právnickými osobami, podnikatelskými subjekty a fyzickými osobami
v rozsahu daném touto zřizovací listinou,
- knihovna se podílí na průzkumné, studijní a rozborové činnosti na úseku knihovnictví v koordinaci
s Krajskou knihovnou v Pardubicích, Národní knihovnou České republiky v Praze a profesními spolky, v nichž je knihovna zastoupena jako institucionální člen,
- knihovna dbá o růst odborného vzdělávání pracovníků v rámci organizace,
- knihovna vytváří své domovské stránky na adrese
www.knihovna-uo.cz, na kterých zpřístupňuje základní informace o knihovně, elektronický katalog
knih, tématicky tříděné informace a odkazy na české a zahraniční vyhledávače,
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- městská knihovna Ústí nad Orlicí je na základě
smlouvy o přenesení regionálních funkcí s Krajskou knihovnou v Pardubicích ze dne 22.1.2002 ve
smyslu ustanovení § 11 zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) pověřenou knihovnou pro okres Ústí nad Orlicí; knihovna plní v závislosti na výši poskytovaných finančních prostředků ze státních rozpočtu
regionálních funkci - realizuje poradenskou a konzultační činnost, zpracovává celookresní statistiku,
realizuje nákup a tvorbu výměnných fondů, jejich
distribuci a oběh, pomáhá při revizi a aktualizaci
knihovních fondů, zodpovídá za nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce
pro knihovny okresu Ústí nad Orlicí
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: ředitel, který je oprávněn jednat
jménem organizace samostatně ve všech úkonech; ředitel
knihovny je jmenován a odvoláván Radou města Ústí nad
Orlicí; ředitel rozhoduje o uzavírání, změnách a rozvázání pracovního poměru se zaměstnanci organizace, přičemž se tyto pracovněprávní vztahy řídí zákoníkem práce
v platném znění a jeho prováděcími předpisy; ředitel
vydává organizační řád, knihovní řád a další interní
směrnice; ředitel zodpovídá za plnění úkolů organizace
ve vztahu k zřizovateli
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití: zřizovatel předává knihovně do správy k bezplatnému užívání a k zajištění účelu
a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena, níže uvedené nebytové prostory a pozemky:
- nebytové prostory, které se nacházejí v domě č. p. 376
v ulici Příkopy v Ústí nad Orlicí,
- stavební parcelu č. 186, pozemkové parcely č. 243, č.
247/1, č. 247/2, č. 244, č. 2718 a č. 2719 v obci a katastrálním území Ústí nad Orlicí
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní
činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
- při nakládání s majetkem svěřeným knihovně do správy
a s majetkem získaným vlastní činností, se knihovně
povolují všechny úkony, které vedou k řádnému hospodaření s tímto majetkem a k zajištění účelu a předmětu
činnosti vymezené zřizovací listinou; svěřený majetek
nelze zcizovat a zatěžovat věcnými břemeny, zástavními
právy a dalšími právy třetích osob,
- movitý majetek je svěřen knihovně do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití, je převeden na příspěvkovou organizaci bezúplatně a knihovna má k němu
následující práva a povinnosti:
- knihovna je povinna pečovat řádně o majetek, vést
o něm předepsanou evidenci a udržovat jej v dobrém a provozuschopném stavu,
- vyřazení či prodej majetku svěřeného knihovně do
správy, přesahující částku 5.000,- Kč, podléhá
předchozímu souhlasu zřizovatele,
- knihovna je oprávněna uzavírat smlouvy související se
zajištěním účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace; k uzavírání smluv, které nesouvisejí s účelem
a předmětem činnosti příspěvkové organizace je nutný
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předchozí písemný souhlas zřizovatele, knihovna je
oprávněna samostatně stanovovat výši poplatků za své
služby (např. registrační poplatky, sankční poplatky)
a přijímat dary potřebné k činnosti; příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, získanými vlastní činností a prostředky
získanými ze státního rozpočtu (granty, příspěvek na
regionální funkci)
g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nebyly stanoveny
h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1.
10. 1998 na dobu neurčitou
MĚSTO ZLÍN - STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
oznamuje
zrušení příspěvkové organizace dnem 30. 9. 2006
a) úplný název zřizovatele: statutární město Zlín
sídlo: nám. Míru 12, 761 40 Zlín
b) název: Filharmonie Bohuslava Martinů, příspěvková
organizace
sídlo: nám. T. G. Masaryka 2570, 760 27 Zlín
IČ: 00094901
h) vymezení doby, na kterou byla organizace zřízena: od 1.
7. 2001 do 30. 9. 2006.
OBEC MILIČÍN
oznamuje
I.
změnu názvu příspěvková organizace k 1. 4. 2006
Základní školy Miličín
sídlo: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
IČ: 71006648
okres: Benešov
původní název: Základní škola Miličín okres Benešov
nový název: Základní škola a Mateřská škola Miličín
okres Benešov
v ostatním nedochází ke změnám
II.
změnu ve vymezení statutárního orgánu k 31. 8. 2006
Základní školy a Mateřské školy Miličín
sídlo: Tyršovo náměstí 248, 257 86 Miličín
IČ: 71006648
okres: Benešov
vymezení statutárního orgánu: ředitel (zrušil se zástupce
ředitele)

částka 4

a) úplný název zřizovatele: obec Ondřejov
sídlem Průběžná 274, 251 65 Ondřejov
okres: Praha východ
IČ: 00240567
b) název příspěvkové organizace: Sportovně kulturní centrum v Ondřejově
sídlo: Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
IČ: 75078945
c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícho předmětu činnosti:
- provozování tělovýchovných sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici,
- provozování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti posilování,
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích
akcí včetně lektorské činnosti
d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují
jménem organizace: statutárním orgánem PO je manažer,
který je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně;
podepisuje se tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému
názvu PO připojí svůj podpis s dodatkem "manažer"
e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití:
- zřizovatel předává do správy příspěvkové organizace
movitý majetek v celkové účetní hodnotě 86.584,- Kč,
- místnosti v budově č. p. 62 postavené na st. p. č. 53/2 v k.
ú. Ondřejov u Prahy zřizovatel přenechává do užívání
příspěvkové organizace na základě nájemní smlouvy
f) vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní, aby
svěřený majetek, včetně majetku získaného vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena:
příspěvková organizace je povinna zejména:
- zajistit na své náklady pojištění majetku, který ji byl svěřen do správy, případně, ketrý získala svoji činností,
- zajistit na své náklady běžnou údržbu a opravy svěřeného
majetku; při údržbě a opravách majetku nad 40.000,- Kč
si příspěvková organizace musí vyžádat souhlas zřizovatele,
- při investiční výstavbě si musí příspěvková organizace
vyžádat předchozí písemný souhlas zřizovatele,
- veškeré služby spojené s užíváním majetku si příspěvková organizace zajišťuje na svůj náklad a zároveň odpovídá za jejich řádný a bezpečný provoz,
- vůči všem dodavatelům vystupuje příspěvková organizace přímo,

v ostatním nedochází ke změnám

- pronajímat svěřený majetek je opravněna jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele

OBEC ONDŘEJOV

g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel
příspěvkové organizace: nejsou

oznamuje
vznik příspěvkové organizace

h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena: od 1. 7.
2006 na dobu neurčitou

částka 4
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