I
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVí
ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 zákona Č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
složka státu podle ustanovení § 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

V Praze dne..2k,.~2016
Č.j.: MZDR 51328/2016-1/0PŘ
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OPATŘENí
Ministerstva zdravotnictví
o změně zřizovací listiny
organizační složky státu

Národní lékařská knihovna
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 čj. W-540-30.12.1991,
jímž byla změněna zřizovací listina
Národní lékařské knihovny (dále jen "organizace") zřízené 1. ledna 1952 ..jako Ústav pro
zdravotnickou dokumentaci; znění zřizovací listiny ze dne 1. 8. 2001 vydané pod č.j.
16037/2001, takto:

1.
ČI. II. - Označení organizační složky - se ruší a nahrazuje se textem ve znění:
II.
Označení organizace

Název:
Sídlo:
IČ:

Národní lékařská knihovna
Sokolská 1791/54, Praha 2, PSČ 121 32
00023825

2.
ČI. IV. - Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena, a tomu odpovídajícího
činnosti organizace - se doplňuje následovně:

předmětu

2.1.
První odstavec se doplňuje o text ve znění: " ... a sbírek muzejní povahy z oblasti medicíny."

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2
tel./fax: +420224971 111,e-mail: mzcr@mzcr.cz,www.mzcr.cz

2.2.
Do odstavce - K dalším činnostem organizace patří - se doplňuje následující text:
,,- vydávání publikací z oboru medicíny, příbuzných oborů, knihovnictví a informační vědy"

3.
V čI. V. - Určení majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit - se vypouští poslední
věta ve znění" Celkový stav aktiva pasiv rozvahy ke dni 31. 12. 2000 - 32796 tis. Kč."
a nahrazuje se větou ve znění "Celkový stav aktiva pasiv rozsahy ke dni 31. 12. 2015 je
26016477,81
Kč."

4.
ČI. VI. - Funkční označení vedoucího organizační složky - se doplňuje o větu:
"Ředitel ustanovuje a odvolává svého zástupce."

5.
Text čI. VIII. - Schvalování právních úkonů zřizovatelem - se ruší a nahrazuje se textem ve
znění:
VIII.
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
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 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.
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6.
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají v platnosti beze změny.

7.
Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu ministrem zdravotnictví a je
dodatkem Č. 1 ke zřizovací listině Národní lékařské knihovny ze dne 1. 8. 2001 vydané pod
č.j. 16037/2001.

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví
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