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Ústřední orgán státní správy podle ustanovení § 1 zákona č.211969 Sb., o zřízení ministerstev a jinýGh ústředních orgánů
státní správy Českérepubliky,
organizaČnÍ sloŽka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona ě,21912000 Sb., o majetku Českérepubliky a jejím vystupováni
V práVních vztazích.

zŘzovAcí LlsTlNA

státní příspěvkové organizace

lnstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
vydaná M i n isterstvem zd ravotn ictví
dne 10. května 2007 pod čj.: MZDR 294212007,
ve znění změn provedených Opatřením Ministerstvazdravotnictví
vydaného pod čj,i MZDR aóleanole-1/opŘ ze dne .á-&ín.
2016
V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 21912000 Sb,, o majetku Českérepubliky a

jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 2 vyhlášky č. 6212001 Sb,. o hospodaření organizačníchsložek slátu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu se

zákonem č,37212011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, vvdává Ministerstvo zdravotnictví úplné
znění zťizovací listiny lnstitutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,
lnstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen ,,organizace") je státní
příspěvková organizace, jejímžzřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR,Organizace je
samostatným právním subjektem.
l.

označenízřizovatele
Název:
Sídlo:

lč:

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 37514, 128 01 Praha 2
00024341
ll.

Označeníorganizace
Název:

§ídlo:
lč:

lnstitut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 85, 100 05 Praha 10
00023B41

Ministerslvo zdrovotnictví
Polockého nóměstí 4, 128 01 Proho 2
íel,/fox: +42O224 97] l l l, e-moil: mzcr@mzcr.cz,www.mzcr,cz

lll.
Doba vzniku a určenídoby, na kterou je organiza ce zřizena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
lV-

Stanovení ÚČelu, pro ktelý byla organizacezřizena, a tomu odpovídajícíhopředmětu
činnosti organizace

Organizace je specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm, jehož hlavním
Posláním je pedagogická, vědecko-výzkumná, koncepční,ánalyiická, metodicŘá, akreditační,
registraČnÍ, posuzovacÍ, informačnía dodavate|ská ěinnost. Poskytování zdravotní péčeje

součástípedagogické a vědecko-výzkumné činnosti organizace.

organizace dále zajišt'uje výkon ekonomické, technické, investiční,administrativní a další

obdobné činnostiv rozsahu potřebném pro naplnění účelusvého zřízení.

Při. P|nění ÚkolŮ vyplývajícíchzejména z pedagogické činnosti využíváorganizace kromě
svých zařízeni také vybraná pracoviště zdravotnickýchzařízení na základě smluvních vztahů,
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 24O|20OO Sb., o krizovém řízení, ve znění
PozdějŠÍchPředpisŮ, plní organizace úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových
situací,

V.

určenímajetku, s nímžje organizace příslušná hospodařit
Organizace je ÚČetní jednotkou. V souladu s příslušnýmiprávními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného přeomětu činnolti a'którý tvoří věci
19v]t0 a_nemovité, qrá_vg,_qohledávky a závazky, Celkový stav aktiv a pasiv dle iozvahy ke
dni 31 , 12,2006 činil 193 370 tis. Kč.
Vl.
Funkčníoznačenívedoucího organizace
Vedoucím organizace je jeji ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce.
V|l.
Statut a organizaění uspořádání
BliŽŠÍvYmezení ÚkolŮ..orga,nizace určuje její statut, který věetně změn a dodatků schvaluje
zřizovatel. Na jeho podkladě vydává ředitel organizace organizačnířád.
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Vlll.
Jiná ěinnost
V souladu s ustanovením § 63 zákona č.21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpoětová pravidla), ve znění pozdějšich předpisů, vykonává
organizace jinou činnost, jejížpředmět a rozsah je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou
so učástízřizov aci listi ny.
Schva!ován i pravnic|řjednán i zřizovatelem

Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení

§

12 odst,6, ustanovení § 22 odst.7,

ustanovenÍ_§ 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákonač.219/2o0o Sb.,
o majetku Českérepub|iky a jejím vyŠtupování v právních vztaz-ích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání:

1.

schvalování smluv o úplatnémpřevodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví Českérepubliky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne
300.000,-- Kč;

2.

schvalování smluv o převodu hmotné movité věci, u které převod nepodléhá schválení
Podle ustanovení § 22 odst.5 ZMS, a nejde přitom o postup podle ustanovení § 15
odst. 2 ZMS, uzavíraných organizací, jestliže pořizovací cena přesáhne 300,000,-- Kč
a zároveň doba používáni (stáří) věci, jejížpřevod pod|éhá schválení, nepřevyšuje
minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka § 30 zákona
č, 586/1992 Sb,, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delšínež 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to ptatí obdobně v případě,
sjednává-li organizace s vypůjčitelemmožnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu;

4,

schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst, 1 ZMS (prominutí
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně příslušenstvípřesahuje 500.000,-- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení § 34 odst, 3 ZMS.

x.
závěreěná ustanovení
1.

Tato zřizovací |istina nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví,
Dodatky ke zřizovací listině se číslujípořadovými číslya jsou její nedílnou souěástí,

v praze dne

/a.

to'r+-/

Dr, Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Minisierslvo zdrovotnictví
Polockého nóměstí 4, 128 01 Proho 2

tel./fox: +420 224971 111, e-moil: mzcr@mzcr,cz, www.mzcr,cz

MUDr, Tomáš Julínek, MBA
ministr zdravotnictví
Příloha č. 1
Zřizovací listiny
č.1.: tuzon zóaztzool

zebne

Příloha č.í

nl.atÝu uď

ke zřizovací listině
lnstitut postgraduálního vzdě!ávání ve zdravotnictví

Jiná ěinnost
lnstitut Postgraduálního rzdělávání ve zdravotnictví (dále jen
,,organizace,,)
t_e g^nra,vněn vYkonávat, na základě vydané koncese a živnosteirrrý.d áprávnění podle
§ 10 zákona Č.455/1991 Sb., o živno'stenském podnikání, ve znění'po.áb;sicr, předpisů
nebo na základě
9q$vnění udělených dle zvláštňích předpisů, a v,Ó,jEdu s ustanovením
63
ákona
Č.21812000
§
Sb., ve znění pozdějších preOpisŮ, ňbrpou]rcilinou činnost:
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organizačnízajlštěníkongresové činnosti
směnárenská činnost
koupě zbožíza účelemjeho dalšíhoprodeje a prodej
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:
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vydavatelství

*H,T?ninovnixéslužby

3:",iX!':,.,X*?:'rlí§,i"Ťoru

zdravotnictví
Činnost ÚČetních poradcŮ, vedení účetnictví,vedení daňové evidence

Jiná Činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, hospodářským
qýsledkem této ěinnosti nesmí byt áráta a náklady na jinou činnost vynaiožen'e
musi 6yt
v plné qýši pokryty qýnosy z této činnosti,
vYkonávání jiné Činnosti mŮže být využit pouze majetek ve vtastnictví státu,
s.nímŽ je daná organizace příslušná hospodaňt, a i<teriy ďouŽí k naplnění účelujejího
zřízení.

