MIN?STERSTVO 2'{"RAVOTNICTVÍ
Č:ESKE REPUBLIKY

'ústředr'í orgán
podle ustanovení §-1správyČeskérepubliky,
zákona č, 2/1 969 sb., o zřízení ministerstev a jin--ých ústředních orgánů státní
- státní správy
a =
-

organizační složka státu podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 21 9/2000 sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

ZŘIZOVACÍ LIST?NA
státní příspěvkové organizace

Ústav hematologie a krevní transfuze
vydaná Ministerstvem zdravotnictVí
dne 29. května 2012 pod č.j. 17268/-Xlll/2012

ve zněm změn provedených Opatřením M4nisterstvp zd,ravotnictví

vydaného pod č.j. MZDR 48824/2016 - l10PŘ dnerst Ť zdravotni ..2016

V souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 sb., o majetku České republiky a

jejím vystupování vprávnich vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu
s ustanovením § 2 vyhlášky č. 62/2001 sb,. o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále vsouladu s
ustanovením § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 372/201 1 sb., o zdravotních

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve .znění

pozdějších předpisů, y.y? Mini'sterstvo zdravotnictví úplné znění zřizovací listiny Ústavu

hematologie a krevní transfuze.

Ústav hematologie a krevní transfuze (dále jen ,,organizace") je státní příspěvková

organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví (,R. Organizace je samostatríým
právním subjektem.

1.

Označení zřizovatele
Název:
Sídlo:

iČ:

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého nám. 4, Praha 2, PSC, 128 0l
00024341

Il.

Označení organizace
Název:
Sídlo:

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 1 ,-Praha 2, PSČ: 128 20

IČ:

00023736

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměsti 4, 128 0l Praha 2

tel./fax: +420 224 971 1 1 1 , e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

m.

Doba vzniku a určem doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 28. prosince 1951
č.j. 12.243/15.077/51.

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) Iůžkovou péči
akutní intenzivní
akutní standardní

b) ambulantní péči
primárnÍ
specializovanou
stacionární péči

c) léčebně rehabilitační péči
d) ošetřovatelskou péči
e) paliativní péči

f) lékárenskou péči a klinickofarmaceutickou péči.

Zdravotní péči poskytuje zejména v oboru hematologie a transfúzní lékařství. Poskytuje
konsiliární a superkonsilíární služby, provádění klinických a epidemiologických studií, vědecká
činnost, výzkum, vzdělávání v oboru hematologie a transfúzního lékařství a v souvisejících
oblastech onkologie, biologie, biochemie, genetiky, imunologie a vírologie. Pořádání seminářu,
přednášek, kurzů a odborných stáží. Produkce a výdej transfúzních přípravků a surovin nebo
meziproduktů z krve pro farmaceutickou výrobu, skladování a výdej krevních derivátů, odběr a
zpracování krvetvorných buněk pro transplantaci.
K dalším činnostem organizace patří:

poskytování vědeckých a odborných lékařských informací;
soudně-znalecká a posudková činnost;

referenční služby v oboru hematologie, onkologie, molekulární a buněčné biologie,
molekulární genetiky, virologie, imunologie, transfúzního íékařství, klinické hodnocení

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 128 0l Praha 2

tel./fax: +420 224 971 111 , e-mail: mzcrí.mzcr.cz, www.mzcr.cz

zdravotnických prostředků, posuzování laboratorních postupů a diagnostik;

zajišt'uje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti

obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení,
v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 240/2000 sb., o krizovém řízení, ve znění
pozdějších předpisů, plní organizace úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením
krizových situací.

V.

Určerí majetku, s nírnž 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 aktív a pasiv dle rozvahy ke dni
31 . 12. 2011 činí 746,269.812,-Kč (příloha č. 2).

Podrobný soupis majetku provede organizace nejpozději do 30. 6. 2012 a bude tvořit přílohu

č. 3.

Vl.

Funkční označení vedoucího organizace

Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce.

Vll.

Statut a organizačm uspořádání

Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který vč:,etně. změn a dodatků schvaluje

zřizovatel. Na jeho podkladě vydá ředitel organizace organizační řád.
Vlll.

Jiná činnost

V souladu s ustanovením § 63 zákona č. 2'l8/2000 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. l která je nedílnou
součástí zřizovací listiny.

IX.

Schvalování právních jednání zřizovatelem

Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení § 12 odst. 6, ustanovení § 22 odst. 7,
ustanovení § 27 odst. 5, ustanovení § 27a odst. 2, ustanovení § 36 zákona č. 219/2000 sb., o

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměsti 4, 128 01 Praha 2

tel./fax: *420 224 971 1 1 , e-mail:mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících 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 příjmí:í, 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 vpřípadě,
sjednává-li organizace svypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu kužívání
jinému a také v případě pachtu;

4. schvalování právních jednání podle ustanovení § 34 a § 35 odst. I 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.
X.

Závěrečná ustanoverí

Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví.
Dodatky ke zřizovací listině se číslují pořadovými čísly a jsou její nedílnou součástí.

V Praze dne . . .9.9
'Ť... . ? ... 2016
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/,{?,t
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 128 0l Praha 2

tel./fax: +420 224 971 1 11 , e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

DRAVOTNICTVÍ
MIN?STERSTVO ZDRAVOT
CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. května 2012

č. j.: 17268-Xllla/20"l2

PŘÍLOHA č. 1 KE ZŘIZOVACÍ LíSTlNĚ
státní příspěvkové organízace

Ústav hernatologie a krevní transfuze

JINÁ ČINNOST

Ústav hematologie a krevní transfuze (dále jen organízace) nevykonává ke dni účinnosti
zřizovací lístíny č.j. 17268-Xlll/2012 ze dne 29. května 2012 jínou činnost ve smyslu
ustanovení § 63 zákona č. 218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zríění pozdějších předpisů.
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LeošHe.ger
mínistr zdravotníctví

Mínisterstvo zdravotnictví

Folackého nóměs+í4, 128 m Praha 2

tel./fax: +420 224 972 532/+420 224 916 026, e-mail: hpr@mzcr.cz, vvww.mzcr.cz

Příloha č. 2
ÚHKT

Stav vybraných položek rozvahy k 31. 12. 20'l 1 (v Kč)
AKTIVA CELKEM
Stálá aktiva

Dlouhodobý nehmotný majetek
Software

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
SMV

746 269 812
322 885 467
1301 320
1261 960
321 584 148
i8 345 340
193 736 599
108 440 640

Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

o

423 384 345
6al883 843
go 421 815
271 078 686

Dohadné účty aktív

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

o

746 269 812
550 829 063

Fondy účetní jednotky

77 030 686

Výsledek hospodaření

12 045 679

Cizí zdroje
Rezervy

195 440 749
o

Krátkodobé závazky

195 440 749

Dohadné účty pasiv

47 774 286

