MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. května 2012
Č. j.: 17268-1/2012

ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace

Revmatologický ústav
Podle ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a
podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se m ě n í a d o p l ň u j í
rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 14. listopadu 1952 č.j. ÚZV 243/1860/52 Ú.I. jimž byl
zřízen Výzkumný ústav chorob revmatických v Praze, včetně jeho dodatků, ze dne 1. 8. 2001 č.j.
16037/2001, ze dne 10. května 2007 č.j. MZDR 2942/2007, včetně jeho dodatku, a současně se
vydává
úplné znění zřizovací listiny
Revmatologického ústavu, který je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti
Ministerstva zdravotnictví a je samostatným právním subjektem (dále jen organizace).

I.

Označení zřizovatele
Název:
Sídlo:
IČ:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, Praha 2, PSČ 128 01
00024341
II.
Označení organizace

Název:
Sídlo:
IČ:

Revmatologický ústav
Na Slupi 4, Praha 2, PSČ 128 50
00023728

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

III.
Doba vzniku a určeni doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 14. listopadu 1952 č.j. ÚZV
243/1860/52 Ú.I., jimž byl zřízen Výzkumný ústav chorob revmatických v Praze.
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
IV.
Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena, a tomu odpovídajícího předmětu
činnosti organizace
Organizace poskytuje zdravotní služby, tj.
zdravotní péči:
a) lůžkovou péči
- akutní standardní
b)

-

ambulantní péči
primární
specializovanou

c)

léčebně rehabilitační péči

d)

ošetřovatelskou péči

e)

lékárenskou péči a klinickofarmaceutickou péči.

Organizace je zřízena jako odborné výzkumné centrum s primární a specializovanou činností.
Zdravotní péči poskytuje zejména u chorob pohybové soustavy se zaměřením na incipientní
stadia nemoci, orgánové změny při chronických onemocnění kloubů a páteře, artritický syndrom
u ostatních orgánových nebo systémových onemocněni nebo nediferencované diagnózy. Tuto
péči vykonává pro celou Českou republiku.
K dalším činnostem organizace patři:
• poskytuje konziliární služby;
• podílí se v oblasti vědeckovýzkumné ve svém oboru na plnění výzkumných úkolů, které
navrhuje k přijetí do programů výzkumu v rámci grantového systému České republiky a
výzkumných záměrů resortu;
• podílí se na vyhodnocení nových terapeutických postupů;
• provozuje pedagogickou činnost se zaměřením na pregraduální a postgraduální
vzděláváni lékařů a dalších odborníků a na odbornou praxi posluchačů středních a
vyšších odborných škol v oblasti zdravotnictví;
• publikační a přednášková činnost;
• zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti
obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízeni.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

V.
Určení majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit
Organizace je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s
majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti a který tvoří věci
movité i nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke dni
31. 12. 2011 činí 323,750.094,- Kč (příloha č. 2).
Podrobný soupis majetku provede organizace nejpozději do 30. 6. 2012 a bude tvořit přílohu č. 3.
VI.
Funkční označení vedoucího organizace
Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce
VII.
Statut a organizační uspořádáni
Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků schvaluje
zřizovatel. Na jeho podkladě vydá ředitel organizace organizační řád.
VIII.

Jiná činnost
V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vykonává
organizace jinou činnost, jejíž předmět a rozsah je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí zřizovací listiny.
IX.
Schvalování právních úkonů zřizovatelem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanoveni § 12 odst. 6 a ustanoveni § 22 odst. 6 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazje schvalování následujících právních úkonů:
1. schvalování smluv o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru do
vlastnictví České republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena jednotlivě přesáhne
300.000,- Kč;

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

2. schvalování smluv o převodu movitých věcí (nepodléhajících schválení podle § 22 odst. 4
zákona o majetku České republiky) uzavíraných organizací v případech, kdy zůstatková
hodnota těchto movitých věcí jednotlivě je větší než 300.000.- Kč.
X.
Závěrečná ustanovení
Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání. Dodatky ke zřizovací listině
se číslují pořadovými čísly a jsou její nedílnou součástí.

ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. května 2012
Č. j.: 17268-la/2012

PŘÍLOHA č. 1 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
státní příspěvkové organizace
Revmatologický ústav
JINÁ ČINNOST
Revmatologický ústav (dále jen organizace) je oprávněn vykonávat na základě vydaného
živnostenského oprávnění podle ustanovení § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikáni, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění udělených podle zvláštních
předpisů a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
následující jinou činnost:
• maloobchod kosmetickým, papírenským a drogistickým zbožím - doplňkový sortiment
lékárny.
Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, hospodářským výsledkem této
činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnost vynaložené musí být v plné výši pokryty
výnosy z této činnosti.
K vykonávání jiné činnosti může být využit pouze majetek ve vlastnictví státu, s nímž je daná
organizace příslušná hospodařit, a který slouží k naplnění účelu jejího zřízení.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111. e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Příloha č. 2
Revmatologický ústav

Stav vybraných položek rozvahy k 31.12. 2011 (v Kč)
AKTIVA CELKEM

323 750 094

Stálá aktiva

186 897 281

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

1 541 391
487 293
185 355 890
20 739 643

Stavby
SMV

139 610 424
24 492 900

Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva

0
136 852 814

Zásoby
Krátkodobé pohledávky

8 560 890
36 486 087

Krátkodobý finanční majetek

91 805 836

Dohadné účty aktiv

PASIVA CELKEM

0
323 750 094

Vlastní kapitál

237 341 118

Fondy účetní jednotky

45 907 619

Výsledek hospodaření

5 586 980

Cizí zdroje

86 408 976

Rezervy
Krátkodobé závazky

0
86 408 976

Dohadné účty pasiv

32 169 459

