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ZMĚNA PRAVIDEL PRO TVORBU A PROVÁDĚNÍ ZMĚN 
ZŘIZOVACÍCH LISTIN PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

ÚSTECKÉHO KRAJE  
schválených s účinností ode dne 1. 7. 2013 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013, ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014, č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, č. 65/26Z/2015 ze 

dne 14. 12. 2015, č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016, č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 a č. 

015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 

 
I. 

1. Článek 1 odst. 3 se mění takto: 

„3.Zřizovací listina je zpracována dle vzoru pro jednotlivé skupiny příspěvkových organizací: 

a) vzor zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, tvoří přílohu č. 1a) Pravidel, 

b) vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací, které jsou Základními uměleckými 
školami, tvoří přílohu č. 1b) Pravidel, 

c) vzor zřizovací listiny příspěvkových organizací, které jsou muzeem nebo galerií ve 
smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tvoří přílohu č. 1c) 
Pravidel. 

d) vzor zřizovací listiny ostatních příspěvkových organizací, tvoří přílohu č. 1d) 
Pravidel.“ 
 

2.  Článek 1 odst. 4 písm. c) se mění takto: 

„c) zastupitelstvu kraje je odděleně předložen text odchylek spolu s odůvodněním jejich  

nutnosti a s vyjádřením LP, EK a MAJ.“ 
 
3.  V článku 1 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec č. 5, ostatní odstavce se označující jako 

odstavce 6 až 14. Text odstavce 5 zní: 

„5. Příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovací listiny se odchylují od vzorů dle odst. 3. 
tohoto článku jsou: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace a SPZ 
Triangle, příspěvková organizace.“ 
 

4.  Článek 1 odst. 6 a 7 se mění takto: 

„6. Strukturu obsahu příloh vymezuje MAJ. 

      7. Návrh zřizovací listiny SO předkládá spolu s odůvodněním těmto připomínkovým   
místům: 
a)   LP, 
b)   EK, 
c)   MAJ.“ 

 

5. Článek 1 odst. 12 se mění takto: 

„12. Vydanou a svázanou zřizovací listinu předkládá SO k podpisu hejtmanovi kraje nebo 

pověřenému členovi rady kraje. Zřizovací listinu lze podepsat mechanickými prostředky. 

Vyhotovení určené pro rejstříkový soud a katastrální úřad však musí být vždy podepsáno 

vlastnoručně.“ 
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6. Článek 1 odst. 13 a 14 se mění takto: 

„13. Po podepsání zřizovací listiny je tato SO distribuována těmto místům: 

 1x příspěvková organizace, 

1x LP, 

1x SO, 

1x rejstříkový soud (pokud je příspěvková organizace zapisována do obchodního 

rejstříku) – obdrží LP, který návrh na zápis podává, 

1x MAJ.  

14. Po podepsání zřizovací listiny zašle SO její znění v elektronické podobě EK.“ 

 

7.  Článek 2 odst. 1 se mění takto: 

„1. Změna zřizovací listiny je prováděna formou dodatků, které jsou číslovány 

nepřerušovanou číselnou řadou počínaje od jedné. Vzor dodatku tvoří přílohu č. 2 Pravidel. 

U dodatku se připouští přechodná ustanovení a odložení účinnosti změny zřizovací listiny. 

V případě odložené účinnosti je SO povinen zabezpečit prokazatelnou zjistitelnost data 

nabytí účinnosti (tj. např. splnění podmínky), a to poznámkou na rub jím evidovaného 

originálu dodatku.“ 

8. Článek 2 odst. 3 se mění takto: 

„3. Návrh na změnu zřizovací listiny dle odst. 1 tohoto článku, tedy návrh dodatku a návrh 

usnesení zastupitelstva kraje zpracovává SO. V případě změny dle odst. 2 tohoto článku, 

pokud takovou změnou budou dotčeny údaje obsažené ve vzorech v přílohách č. 1a), 1b), 

1c) a 1d) Pravidel, zpracovává návrh usnesení zastupitelstva kraje LP. V případě, že půjde 

o změnu dle odst. 2 tohoto článku, kterou nebudou dotčeny údaje obsažené ve vzorech 

v přílohách č. 1a), 1b), 1c) a 1d) těchto Pravidel, zpracovává návrh usnesení rady kraje 

příslušný SO.“ 

9. Článek 2 odst. 6 písm. c) se mění takto: 

„c)    LP (pokud není sám předkladatelem).“ 

10. Článek 2 odst. 7 se mění takto: 

„7. Prostý vzor návrhu usnesení zastupitelstva kraje, kterým je měněna zřizovací listina 

dodatkem dle odst. 1 tohoto článku, tvoří přílohu č. 3 Pravidel.“ 

11. Článek 2 odst. 10 se mění takto: 

„10. Schválený, popř. svázaný dodatek ke zřizovací listině, předkládá SO k podpisu 

hejtmanovi kraje nebo pověřenému členovi rady kraje. Dodatek ke zřizovací listině lze 

podepsat mechanickými prostředky. Vyhotovení určené pro rejstříkový soud a katastrální 

úřad však musí být vždy podepsáno vlastnoručně.“ 

12. Článek 2 odst. 11 se mění takto: 

„11. Po podepsání dodatku ke zřizovací listině je tento SO distribuován těmto místům: 

1x příspěvková organizace, 

1x LP, 

1x SO, 

1x rejstříkový soud (pokud byla příspěvková organizace zapsána do obchodního 

rejstříku) – obdrží příspěvková organizace, která návrh na zápis podává, 

1x odbor MAJ (pokud  se změna zřizovací listiny týká majetku kraje).“ 
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13. Článek 2 odst. 14 se mění takto: 

„14. Vzor textu úvodní a závěrečné části úplného znění zřizovací listiny tvoří přílohu č. 4 

Pravidel.“ 

14. Článek 3 odst. 2 se mění takto: 

„2. Úkony provedené dle Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje schválená usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
4/21R/2002 ve znění pozdějších změn, jsou Pravidly nedotčeny (dále jen „pravidla rady“). 
Tato pravidla na pravidla rady navazují.“   

 

15. Příloha č. 1a) Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje se mění takto: 

     Článek XII. odst. 10 po změně zní: 
      „10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních 

prací organizací: 
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací 

do částky, která nepřevyšuje 1.000.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),  

b)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 
než 1.000.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 5.000.000,-- Kč bez 
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a  ZZVZ, 

c)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 
vyšší než 1.000.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč 
bez DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, 
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky 
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

d)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší 
než 5.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady 
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a  ZZVZ, 

e)  ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky 
vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu 
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za 
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ, 

             f) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení 
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení 
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu 
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění 
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, 
z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat 
k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast 
nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky 
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zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při 
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a 
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek 
podle § 72 odst. 4 ZZVZ, 

g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po 
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž 
byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit 
právní jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, 
dodávky či služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě 
předchozího souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o 
zadání veřejné zakázky.“ 

 
16. Příloha č. 3 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových  
organizací Ústeckého kraje se mění takto: 

„Věc: 

 Změny zřizovací listiny č.j. . . . / . . .1)  příspěvkové organizace Ústeckého kraje:  

  . . . . . . . . . . . . . ., příspěvková organizace2) 

Přílohy: 

1. Dodatek č. . . . . 3)ke zřizovací listině č.j. . . / . . .1)  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne . . . . . . . .  

A )  s c h v a l u j e  

    dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny: 

       č.j.  . . / . . . 1), ze dne . . . . . . . . 4) , ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: 

       název: . . . . . . . . . . ., příspěvková organizace 

       sídlo: . . . . . . . . . . . ., IČ: . . . . . . . . . . .5) 

       dodatkem č.  . . . .3) ke zřizovací listině dle přílohy č.  …. tohoto usnesení. 

 
____________________________________ 
1) Doplňuje se č.j. měněné zřizovací listiny 
2) Doplňuje se název příspěvkové organizace 
3) Doplňuje se pořadové číslo dodatku 
4) Doplňuje se datum vydání zřizovací listiny 
5) Doplňují se identifikační údaje příspěvkové organizace (název, sídlo, identifikační číslo)“ 
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17. Příloha č. 4 Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových  
organizací Ústeckého kraje se mění takto: 

 
„Úvodní část: 

Č.J. : . . /…..1) 

ÚSTECKÝ KRAJ 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

odbor . . . . . . .2)   

VYDÁVÁ 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

ZŘIZOVACÍ LISTINY 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace 

( dále jen organizace) 

ze dne …………………., usnesení č. …./…./….. ………………. Ústeckého kraje3) 

ve znění usnesení .................. Ústeckého kraje č. ……/…../…. ze dne ……………… 

(dodatek č.…..)4) 

ZŘIZOVACÍ LISTINA 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

xxxxxxxxxxxxxx, příspěvková organizace5) 

( dále jen organizace) 

Článek I. 

Úplný název zřizovatele 

1. ………6) 

 (……………) 

Závěrečná část 

(…………….) 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Organizace je právnickou osobou. 

2.  Tato zřizovací listina nabývá účinnosti . . . . . . . . . 

3.  Tato zřizovací listina je vyhotovena v ........ exemplářích, které mají stejnou platnost 

originálu. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Za správnost: 

Na základě Pravidel pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací 

Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 21/7Z/2013 ze 

dne 26. 6. 2013, ve znění pozdějších změn, úplné znění zřizovací listiny vydává odbor . . . . . . 

. . . . .2) Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

V Ústí nad Labem dne . . . . . . .8) 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

         vedoucí odboru . . . . . . . . . . . . . 

            Krajského úřadu Ústeckého kraje9) 
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1)   Doplňuje se č.j. zřizovací listiny. 

2) Doplňuje se název svodného odboru, který úplné znění zřizovací listiny vydává. 

3) Doplňuje se den vydání zřizovací listiny, číslo usnesení a orgán, který zřizovací listinu vydal 

4) Doplňují se všechny předešlé změny zřizovací listiny, a to včetně data a čísla usnesení a 

čísla dodatku (pokud byl). 

5) Doplňuje se název příspěvkové organizace. 

6) Doplňuje se text úplného znění zřizovací listiny včetně veškerých změn, které jsou do textu 

zapracovány. 

7) Doplňuje se datum vydání zřizovací listiny. 

8) Doplňuje se datum vydání úplného znění zřizovací listiny. 

9) Doplňuje se podpis vedoucí svodného odboru a název svodného odboru.“ 

__________________________________ 
 

II. 
 
Změna pravidel je účinná dnem 1. 1. 2020. 
 

 


