
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydáná na základě ustanovení $ 59 odst. 2 písm. i) zákona č' 131
/2000 sb., o hlavním městě Ptaze, ve zrění pozdějších předpisů a ustanovení $ 23 odst. 1 písm. b) a $
27 zákona ě. 250l200a Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětu, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

zÍizovací listinu
příspěvkové organizace

Centrum |éčebné rehabiIitace
(dále jen,,organizace..)

Čt. r
označení zřlzovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánskó náměstí 2l2, |10 01 Praha 1, IČ: 00064581

čt. rr
Název organizace

Centrum léčebné rehabilitace 
Čt. rrr

Sídlo organizace

Horáěkova 1096l3aPraha4 - KÍě, PSČ 140 00

čl rv
Identifikační číslo organizace

45245649 
Čt. v

Právní forma organizace
Příspěvková organizace.

čt. vr
Vymezení hlavního účelu a předmětu ěinnosti organizace

1. Poslgrtování zdravotní péěe dle zátkona č,' 372/2011 Sb., o zdravofuiích službách a podmínkách jejich
poslqrtování' ve znění pozdějších předpisů, v oboru $zioterapie formou ambulantní péěe (preventivní,
diagnostická a léčebná péěe o nemocné s hybnými poruchami).

Čt. vrr
StatutárnÍ orgán organizace

Statutrárním orgi{nem otganizace je ředitel, kÍerého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy.
Reditel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo
vytištěnému nánvu organizace připojí svůj vlastnoruění podpis.

Čl vrrr
Vymezení majetku ve vlastnictvízřizovatele předávaného organizaci k hospodaření

Nemovi!ý majetek ve vlastnictvi zÍizovatete předávarrý organizaci k hospodaření je uveden v příloze
č' 1, kÍerá je nedílnou součástí této ňzovací listiny. ZÍizovate| pÍedává organizaci k hospodďení pro
potřeby plnění jejích úkolů rovněž movity majetek podle staw inventarizace ke dni 3I, 12, 2012,
jehož inventrární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného ěi
získaného organizací do vlastnictví ňizovat'r.le po 31' 12. 2012 a veškerého movitého majetku



získaného organizaci po 31. 12.2012 od jiné příspěvkové organizace zÍizovate|e,jestliže se jednalo
o majetek přebýečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetrrictví.

čl rx
Vymezení majetkových práv organizace

l. organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem ňizovate|e tato práva vlastníka:
a) majetek držet a uživat k zajištění předmětu činnosti, pro kteqý byla organizace zřízena a dalších
úkolů vymezenýchv této zřizovací listině
b) nakládat s movi{ým majetkem v rrímci předmětu ěirurosti vymezeného v této zÍtzovací listině'
c) při likvidaci neupotřebite|ného majetku a odprodeji přebýečného movitého majetku postupovat
pod|e Zásad pro nakládrárrí s přebýeěným a neupotřebiteln;im movi!ým majetkem ve vlastnictví
hlavního města Prahy, kteý je svěřen příspěvkoqým organizacím ňizeným hlavním městem Prahou,
které jsou uvedeny v příloze é.2 teto ňizovací listiny,
d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou
do jednoho roku nebo na dobu neurěitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení
v;ýpovědních důvodů,
e) zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpoětu zÍizovate|e
prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto ďizovací listinou,
f) zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládríní s porosý podle zvláštních právních předpisů,
kteréjsou součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou.

ostatrrí práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonávét zÍizovate| a organizace
je oprávněnaje vykonávďjen po předchozím rozhodnutí zÍizovate|e.

2. Otganizace je oprávněna nab1ýruat nemoviý majetek pro svého zřizovate|e pouze po předchozím
písemném souhlasu zřizovate|e, na zák|adě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž se
takový nemoviý majetek bude mít za svěřený otganizaci po jeho vymezení v příloze ě. 1 této
zřizovaci listiny. Movity majetek nab;ývaný organizací pro svého ňizovate|e se má za svěřený
organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl otganizaci majetek naby do vlastrrictví
zšizovate|e. organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluvo na jejichž záú<tadě bude nabývat
majetek pro svého zgizovate|e, odkaz na ustanovení $ 27 odsÍ. 6 zékona č' 250l20a0 Sb.,
o rozpoětoqých pravidlech územních rozpoětů, ve zrění pozdějších předpisů, v souladu s nÍmž bude
příslušný právní úkon ěiněn'

3. organizace má při hospodďení se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
a) vyržívat svěřený majetek úěelně a hospodárně,
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v úěetnictví,
c) svěřený majetek udržovat, pečovat ojeho zachování, provádětjeho opravy a zajišťovat periodické
revize v souladu s obecně záwamými právními předpisy,
d) chnánit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zniěením ěi odcizením, jakož i proti
neoprávněným zásahům j iných subjektu,
e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeuého majetku ňizovate|e před neoprávněnými
zÁsahy a při uplatňování a hájení práv vlastnka (zřizovatele) a věas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektum.
4, Otganizace je povinna.provádět pravidelnou roění inventarizaci majetku a na zék|adé provedených
inventur předávat ňizovate|i soupis přírustků a úbýků movitého majetku.
5. Otganizace je povinna používat u svého něnvu 1ogo hlavního města Prahy na veškerych
propagaěních materiálech (webové stránky, plakáty, letráky, prezentace, vstupenky, inzeúty apod.)
a informaěních tabulích.



ct. x
Dop|ňková činnost organizace

okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují nazákladě ustanovení $ 27 odst. 2 písm. g) zákona
ě, 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech územních rozpoětu, ve znění pozdějších předpisů
následovně:

a) pregraduální a postgraduiilní vyuka posluchačů VŠ _ obor fyzioterapie
b) zapůjčovéni aprodej výukovych a rehabilitačďch pomůcek
c) organizování exkurzí a seminďů pro zahraniční studenty

organizace může vykonávat doplňkovou ěinnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu
organizace.

čl xr
Zajištění kontroly organizace

organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodďení prováděné orgány ňizovate|e
a dodržovat pokyny ňizovate|e pro organizaci a provádění konfool hospodďení.

Vymezení dobyo na
organizace je zÍízena na dobu neurčitou.

CI. XN

kterou je organizac e uÍízena

ČI. xilI

Závérečná ustanovení

1. organizace byla zšuena ke dni 1,2. t992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 13/5
ze dne 30. L 1992.

2. Touto zÍizovací listinou se zrušuje zÍizovací listina organizace schválená usnesením Zastupitelstva
hlavního města Prahy ě.30/41 ze dne 31. 5. 2001 ve znění pozdějších změn'
3. Tato zšizovaci listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č,.33/82 ze dne
12' 12.2013 anabÝvá ričinnosti dnem 1. I.2014.

CL XTV

Změna zÍizovaci listiny pŤíspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace schválená usnesením
Zastupitelstva hlavního města Prahy č). 16/57 ze dne 16. 4.2020 nablváričinnosti dnem 1' 5 ' 2a20,

V Praze dne 20. 4.2020

MIJDr. Zďeněk HŤ

yFsrč

ť lffiffiffil řprimátor htr. m. P



Příloha ě. 1 ke zřizovaci listině příspěvkové organizace - Centrum léčebné rehabilitace

Vymezení nemovitóho majeÍku zíizavate|eo ktery se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření

Příspěvková organizace Centrum léčebné rehabilitace nemá předrán k hospodaření nemoviý majetek.



Příloha č. 2 ke zřizovaci listině příspěvkové organizace - Centrum |éčebné rehabilitace

,,Zásady pro nak|ádání s přebytečným a neupotřebitelným movifým majetkem ve
vlastnictví hl. m. Prahyo ktery je předán do správy PO..

I.
Neupotřebitelným movidm majetkem se rozumí majetek nefunkění, určený k likvidaci.

il.
lřebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby Po již nepoťebný.
Takovyto moviý majetek |ze na zák|adé stanovené odhadní ceny prodat, pokud nébude úěelnější
svěřit jej jiné Po, což zajišťuje ředitel Po na zák|adě pokynu ředitele věcně příslušného odboru
vydaného se souhlasem věcně příslušného člena Rady hl. m. Prahy.

m.
o likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředite| Po na záktadé
náwhu výazovací komise Po, jestliže se však jedná o movity majetek, jehož součástí je jakrákoli
mechanika a jehož poÍizsvací cena zároveň přesahuje 10 tis. - Kě, musí bý součástí návrhu na
výazeni majetku vyjádření servisní organizace.

rv.
o prodeji přebyeěného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
nepřesahuje 150.000,. Kč, na zák|adě náwhu ředitele Po rozhoduje ředitel věcně příslušného
odboru po projednání s věcně příslušným členem Rady hl. m. Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba
uvedené případy je appendixem těchto zásad.

V.
o prodeji přebýečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem
přesahuje 150.000'. Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem Po rozhoduje Rada hl. m. Prahy na
zék|adé předkladu příslušného člena Rady hl. m. Prahy zpracovaného věcně příslušným odborem.


