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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVí
ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 zákona Č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
3 odst. 1 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

ústřední orgán státní správy podle ustanovení
organizační

složka státu podle ustanovení
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OPATŘENí
Ministerstva zdravotnictví
o změně zřizovací listiny
státní příspěvkové organizace

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Na základě ustanovení § 54 odst. 2 zákona Č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 2 odst. 3 vyhlášky Č. 62/2001 Sb. o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje
rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 7. září 1990 č.j. OP-034-4.9.90, včetně jeho dodatků,
ze dne 1. 8. 2001 č.j. 16037/2001, ze dne 10. května 2007 č.j. MZDR 2942/2007; znění
zřizovací listiny ze dne 29. května 2012 vydané pod č.j. 17268-XIV/2012, takto:
1.
Text čI. IX. - Schvalování právních úkonů zřizovatelem - se ruší a nahrazuje se textem ve
IX.
Schvalování právních jednání zřizovatelem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení
ustanovení § 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst.
o majetku České republiky a jejím vystupování v
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících

§ 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7,
2, ustanovení § 36 zákona Č. 219/2000 Sb.,
právních vztazích, v platném znění (dále jen
právních jednání:

1.

schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví České republiky 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 používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje
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minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

§ 30 zákona

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-Ii organizace s vypůjčitelem možnost 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 příslušenství přesahuje 500.000,-- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení § 34 odst. 3 ZMS.

2.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.

3.
Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu ministrem zdravotnictví a je
dodatkem č. 1 ke zřizovací listině organizace Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno ze dne 29. května 2012 vydané pod č.j. 17268-XIV/2012.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví
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