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V Plzni dne 17.06.2014
Č.j.: ŠMS/6079/14

D O D A T E K  č. 11

zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, 
Vejprnická 56 se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, PSČ 318 02, IČO: 49774859, ze dne 
31. května 2001

Plzeňský kraj jako zřizovatel mění s účinností od 1. července 2014 v souladu 
s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 507/14 ze dne 9. června 2014 
tímto dodatkem zřizovací listinu příspěvkové organizace Odborné školy výroby 
a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, a to:

- článek I.
- článek II.
- článek III. 
- v článku IV., kde se mění odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2-5
- článek V., kde se mění odstavec 1, dále se ruší odstavec 2 a 3 a nově se 

přidávají odstavce 2-4
- v článku VI., se mění odstavce 1-4, dále se doplňuje nový odstavec 5, původní 

odstavec 5 se mění a nově se stává odstavcem 6, původní odstavec 6 se 
mění a stává se odstavcem 7, dále se doplňují nové odstavce 8-9, původní 
odstavec 8 se mění a nově se stává odstavcem 10

- článek VII. se mění a nově se doplňuje o odstavce 1-4
- článek VIII. 
- článek IX.
- přílohu č. 1 ke zřizovací listině
- přílohu č. 2 ke zřizovací listině

a zřizovací listina nyní zní takto:

Zřizovací listina

Na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 

a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 

2001, vydává Plzeňský kraj tuto z ř i z o v a c í   l i s t i n u :
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Čl. I.

Název příspěvkové organizace: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, 
Vejprnická 56

Sídlo příspěvkové organizace: Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČO příspěvkové organizace: 49774859

Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní 
Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 70890366

Čl. II.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Střední škola

Čl. III.

Právní postavení organizace

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 je příspěvkovou organizací 
Plzeňského kraje, je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým 
jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. 

Čl. IV.

Statutární orgán

1. Statutárním orgánem Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 je 

ředitel, který je zaměstnancem organizace (dále jen „ředitel“). Ředitele jmenuje a 

odvolává Rada Plzeňského kraje, jíž je ředitel odpovědný za výkon své funkce 

v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ředitel jedná jménem organizace ve všech věcech samostatně a podepisuje za 

organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj 

vlastnoruční podpis.

3. Ředitel odpovídá za činnost a hospodaření příspěvkové organizace v plném 

rozsahu práv a povinností ve smyslu obecně závazných právních norem. 

Odpovídá za majetek, který byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření a 
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dále za majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace dle čl. VI. odst. 6. až 8. této 

zřizovací listiny.

4. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který v době nepřítomnosti zastupuje 

ředitele v plném rozsahu.

5. K zabezpečení úkolů může ředitel podle potřeby zřizovat poradní orgány a 

pracovní komise.

Čl. V.

Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření

(svěřený majetek)

1. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy vydanými 

zřizovatelem a usneseními orgánů Plzeňského kraje.

2. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření, s výjimkou drobného 

dlouhodobého majetku, movitý a nemovitý majetek, který je vlastnictvím 

zřizovatele, včetně majetku nabytého organizací její činností do vlastnictví 

zřizovatele, a to dnem nabytí majetku, tzv. „svěřený majetek“.

3. Veškerý dlouhodobý majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný příspěvkové 

organizaci k hospodaření („svěřený majetek“), stejně jako jeho hodnota, je 

každoročně aktualizován dle inventarizace provedené organizací k rozvahovému 

dni ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

a veden v elektronické evidenci. Rozsah informací k elektronické evidenci 

svěřeného dlouhodobého majetku je stanoven prováděcím předpisem vydaným 

zřizovatelem.

4. Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí (dále jen „KN“) ve 

vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření, je uveden v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí zřizovací listiny.

Čl. VI.

Vymezení majetkových práv organizace

1. Příspěvková organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele movitý i nemovitý 

majetek, který se ode dne nabytí považuje za majetek svěřený a rozšiřuje majetek 

předaný zřizovatelem organizaci k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“). Dále 

může příspěvková organizace nabývat majetek do svého vlastnictví, a to dle čl. 

VI. odst. 6. až 8. této zřizovací listiny.

2. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem Plzeňského kraje a efektivně jej 

využívá zejména k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena. Organizace 
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může dál v souladu se zajištěním hlavní činnosti spravovat i majetek jiných 

právnických osob nebo státu, a to na základě smlouvy s nimi uzavřené.  

3. S majetkem Plzeňského kraje hospodaří příspěvková organizace jako s majetkem 

vlastním s výjimkou těchto právních úkonů, které podléhají předchozímu 

písemnému souhlasu zřizovatele:

3.1.nabývání a převod věcí nemovitých,

3.2.nabývání a převod věcí movitých v souladu s podmínkami uvedenými 

v prováděcích předpisech vydaných zřizovatelem, 

3.3.uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru,

3.4.zastavení svěřeného majetku, ručení svěřeným majetkem,

3.5.bezúplatné postoupení, prominutí či vzdání se práva, pokud se týká 

svěřeného majetku a pohledávek se svěřeným majetkem spojených,

3.6.pořizování věcí nákupem na splátky nebo smlouvou o koupi najaté věci 

(leasing),

3.7.změna funkčního charakteru nemovitostí a stavební úpravy přesahující 

úroveň běžné údržby,

3.8.nájmy nemovitostí nebo jejich součástí na dobu delší jednoho roku.

4. Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto 

povinnosti:

4.1.majetek Plzeňského kraje evidovat, ocenit a vést předepsanou evidenci 

a účetnictví,

4.2.pečovat o údržbu majetku a provádět jeho opravy,

4.3. rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy provádět 

v souladu s prováděcími předpisy vydanými zřizovatelem,

4.4.pečovat o využívání majetku k plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti, 

dále doplňkové činnosti a nakládat s ním v souladu s těmito úkoly,

4.5.chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou 

nebo zneužitím, průběžně provádět kontroly stavu a užívání majetku, 

o zjištěných závadách informovat zřizovatele,

4.6.využívat všech právních prostředků k ochraně majetku Plzeňského kraje, 

včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škody odpovídají 

a vymáhat veškeré splatné pohledávky,

4.7.dlouhodobý svěřený majetek a majetek ve vlastnictví organizace, který 

organizace dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, může pronajmout bez 

souhlasu zřizovatele pouze krátkodobě, nejdéle však na dobu jednoho roku 

tak, aby nebyl narušen chod organizace a účel, ke kterému byla zřízena. 

K pronájmům movitého majetku na dobu delší jednoho roku je nutný 

předchozí souhlas zřizovatele. Výnosy z činnosti uvedené v tomto bodu jsou 

příjmem organizace.
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5. Příspěvková organizace je oprávněna nemovitý majetek, který jí byl zřizovatelem 

svěřen k hospodaření zatěžovat věcnými břemeny, a to v rozsahu, který nebude 

výrazně znehodnocovat svěřený nemovitý majetek. Věcná břemena je 

příspěvková organizace oprávněna zřídit pouze po předchozím písemném 

oznámení zřizovatelskému odboru a odboru investic a majetku Krajského 

úřadu Plzeňského kraje. Smlouva o zřízení věcného břemene může být uzavřena 

nejdříve po uplynutí 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení. 

6. Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný 

k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:

6.1.bezúplatným převodem od zřizovatele,

6.2.darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, s výjimkou účelově 

neurčených peněžních prostředků,

6.3.děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,

6.4. jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

7. Příspěvková organizace může nabývat do svého vlastnictví účelově neurčené 

peněžní dary.

8. Drobný majetek pořízený organizací do 31. 12. 2013 převádí zřizovatel 

k 1. 1. 2014 bezúplatně do vlastnictví organizace. Drobný dlouhodobý hmotný a 

nehmotný majetek, s výjimkou majetku pořízeného z projektů a operačních 

programů po dobu jejich realizace a udržitelnosti, nabývá organizace na základě 

rozhodnutí zřizovatele ke dni pořízení do svého vlastnictví v souladu s § 27 odst. 

5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Jiný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vedený v podrozvahové 

evidenci včetně oběžných aktiv (zásoby, pohledávky, finanční majetek) nabývá 

organizace na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni pořízení do svého vlastnictví 

v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

10.Příspěvková organizace je povinna realizovat své veřejné zakázky v souladu 

s prováděcím předpisem zřizovatele. 

Čl. VII.

Doplňková činnost organizace

1. Doplňková činnost navazuje na předmět činnosti organizace dle článku II. této 

zřizovací listiny.

2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe 

využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.

3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace dle článku 

II. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
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4. Zřizovatel povoluje organizaci vykonávat doplňkovou činnost. Okruhy doplňkové 

činnosti navazující na hlavní účel organizace jsou uvedeny v příloze č. 2, která je 

nedílnou součástí zřizovací listiny.

Čl. VIII.

Doba, na kterou je organizace zřizována

Příspěvková organizace Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 se 
zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

Dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.

Václav Šlajs

hejtman Plzeňského kraje

Příloha č. 1: Seznam nemovitého majetku zapisovaného do KN

Příloha č. 2: Okruhy doplňkové činnosti organizace
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině organizace č.j. 204 ze dne 31. května 2001

VYMEZENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU PLZEŇSKÉHO KRAJE zapsaného do KN, 
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření

Název příspěvkové organizace: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, 
Vejprnická 56

Sídlo příspěvkové organizace: Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČO příspěvkové organizace: 49774859

Stavby 

Část obce, č. stavby Na parcele
Katastrální

území
Poznámka

bez čp/če - skleník 2204/54 Skvrňany pozemek: LV 1547
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině organizace č.j. 204 ze dne 31. května 2001

OKRUHY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE

Název příspěvkové organizace: Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, 
Vejprnická 56

Sídlo příspěvkové organizace: Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČO příspěvkové organizace: 49774859

Plzeňský kraj jako zřizovatel povoluje na základě ust. § 27 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, touto přílohou zřizovací listiny okruhy doplňkové činnosti organizace takto:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona

Obor činnosti:

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 
lesnictví a myslivost

- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti




