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ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

ZŘIZOVACÍ LISTINY 
ve znění ke dni 1. 1. 2021 

 
 

Jihočeský kraj 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO 70890650 

zastoupený hejtmanem MUDr. Martinem Kubou 

dále jen „zřizovatel“ 

 

v y d á v á 

 

tuto 

 

Zřizovací listinu 

 

příspěvkové organizace 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (dále jen „organizace“) 

 

schválenou usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 144/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005, 

ve znění 

dodatku  č.  1  schváleného  usnesením  Zastupitelstva  Jihočeského  kraje  č.  210/2007/ZK  

ze dne 26. 6. 2007, 
dodatku č. 2 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 258/2006/ZK 

ze dne 19. 9. 2006, 

dodatku č. 3 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 273/2007/ZK 

ze dne 18. 9. 2007, 

dodatku č. 4 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 270/2006/ZK 

ze dne 19. 9. 2006, 

dodatku č. 5 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 438/2007/ZK 

ze dne 11. 12. 2007, 

dodatku č. 6 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 415/2007/ZK 

ze dne 20. 11. 2007, 

dodatku č. 7 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK 

ze dne 15. 4. 2008, 

dodatku č. 8 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 176/2008/ZK 

ze dne 15. 4. 2008, 

dodatku č. 9 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 208/2009/ZK 

ze dne 7. 4. 2009, 

dodatku č. 10 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 429/2009/ZK 

ze dne 15. 9. 2009, 

dodatku č. 11 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 501/2009/ZK 

ze dne 27. 10. 2009, 

dodatku č. 12 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 619/2009/ZK-11   

ze dne 15. 12. 2009, 

dodatku č. 13 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 383/2009/ZK 

ze dne 23. 6. 2009, 

dodatku č. 14 schváleného usneseními Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 485/2010/ZK-19    

a 486/2010/ZK-19 ze dne 21. 12. 2010, 

dodatku č. 15 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 232/2012/ZK-32   

ze dne 26. 6. 2012, 
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dodatku č. 16 schváleného  usnesením  Zastupitelstva  Jihočeského  kraje  č.  36/2013/ZK-3 

ze dne 7. 3. 2013, 

dodatku č. 17 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 239/2013/ZK-15   

ze dne 27. 6. 2013, 

dodatku č. 18 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 178/2014/ZK-11   

ze dne 26. 6. 2014, 

dodatku č. 19 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 68/2015/ZK-16     

ze dne 16. 4. 2015, 

dodatku č. 20 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 383/2015/ZK-20   

ze dne 17. 12. 2015, 

dodatku č. 21 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 237/2016/ZK-24   

ze dne 23. 6. 2016, 

dodatku č. 22 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 402/2016/ZK-25   

ze dne 22. 9. 2016, 

dodatku č. 23 schváleného usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 63/2019/ZK-20     

ze dne 11. 4. 2019, 

dodatku č. 24 schváleného usnesením  Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 13/2020/ZK-26    

ze dne 20. 2. 2020. 

 

Článek 1 

Označení zřizovatele 

 

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 

Budějovice. 

Organizace byla zřízena jako příspěvková organizace Jihočeského kraje v souladu s § 35  

odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu   

s § 27 odst.  2,  3 zákona č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů 

v platném znění, s účinností od 1. 7. 2005. 

 
 

Článek 2 

Název, sídlo a identifikační číslo organizace 

 

Název organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

Sídlo organizace: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice 

Identifikační číslo: 481 99 931 

 
 

Článek 3 

Hlavní účel a předmět činnosti 

 

Účelem zřízení organizace je poskytování zdravotních služeb v souladu s registrací, 

eventuelně oprávněním k poskytování zdravotních služeb, zejména poskytování 

přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života, zajišťování dopravy, provozování Protialkoholní záchytné stanice a akutní 

detoxikační jednotky pro děti a dorost, provozování ordinací lékařské pohotovostní služby      

a pohotovostní služby zubních lékařů. 

Předmětem  činnosti  organizace  je poskytovaní  zdravotních   služeb   zejména  dle  zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění,    

a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění, které jsou spolu 

s plněním  úkolů  pro  zajištění  činností  k připravenosti  na  řešení  mimořádných  událostí    

a krizových situací předmětem hlavní činnosti krajem  zřizované  organizace  a  jsou  

službami obecného hospodářského zájmu. Poskytováním těchto služeb nedochází 
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k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování z veřejných prostředků tudíž 

není posuzováno v rámci veřejné podpory. 

Bližší stanovení činnosti a úkolů organizace určuje její statut, který vydává statutární zástupce 

organizace po schválení zřizovatelem. Na podkladě schváleného statutu vydává statutární 

zástupce organizace organizační řád a další vnitřní předpisy organizace. 

 

 

Článek 4 

Statutární orgán organizace 

 

Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada 

Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle § 59 odst. 1 písm. i) 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně 

zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají, a to v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a usneseními orgánů zřizovatele. 

Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu 

organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. 

Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí 

vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného 

zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého 

postavení zástupce statutárního orgánu organizace. 

K výkonu kontrolní činnosti a za účelem sladění ekonomické a odborné stránky činnosti 

organizace může jmenovat zřizovatel dozorčí radu, z níž nejméně jeden člen je zaměstnancem 

organizace. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od ředitele organizace účetní a jiné doklady, 

týkající se její činnosti a správy majetku, s výjimkou dokladů, které podléhají zvláštní  

ochraně podle zákona na ochranu osobních údajů. Pravomoci a povinnosti dozorčí rady jsou 

vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje zřizovatel. 

 
 

Článek 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření 

(dále jen „svěřený majetek“) 

 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření 

(„svěřený majetek“): 

1. nemovitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1A, která je nedílnou součástí této 

zřizovací listiny, 

2. movitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1B, která je nedílnou součástí této 

zřizovací listiny. 

 
 

Článek 6 

Vymezení práv a povinností ke svěřenému majetku 

 

Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla 

zřízena. Organizace je povinna ve vztahu ke svěřenému majetku: 

- efektivně a ekonomicky účelně jej využívat, 

- pečovat o jeho ochranu a zvelebování, 

- provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele. 
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Veškerý majetek (včetně majetku získaného vlastní činností, darem nebo děděním) nabývá 

organizace  pro  svého  zřizovatele.  Podrobnější  vymezení  práv   a  povinností  je  uvedeno 

v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

Majetková práva neupravená zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci 

platné právní úpravy. 

Organizace je dále povinna řídit se vnitřním předpisem Jihočeského kraje, pokud je v tomto 

předpisu stanovena působnost pro organizace zřízené Jihočeským krajem. 

 
 

Článek 7 

Doplňková činnost 

 

Zřizovatel povoluje doplňkovou činnost pro vhodné využití hospodářských možností, 

odbornosti zaměstnanců organizace za účelem dosažení zisku. 

Organizace je oprávněna provádět doplňkovou činnost pouze za předpokladu, že realizace 

doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu organizace vymezeného v článku 3 této 

zřizovací listiny a dále musí být doplňková činnost sledována odděleně od finančního 

hospodaření organizace ve smyslu § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě konkrétní doplňkové činnosti je nutný souhlas zřizovatele k tomu, aby organizace 

mohla na základě příslušného oprávnění konkrétní doplňkovou činnost provozovat. 

 
 

Článek 8 

Doba, na kterou je organizace zřizována 

 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 

 
 

V Českých Budějovicích, dne 1. 1. 2021 

 

 

 

MUDr. Martin Kuba v.r. 

hejtman Jihočeského kraje 

 

 

 

Úplné znění zřizovací listiny vydal dne 29. 12. 2020 

Jihočeský kraj – krajský úřad 

Odbor zdravotnictví 

Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru 

 

 

 

Toto úplné znění zřizovací listiny má pouze administrativní funkci – nemá právní platnost. 

Dodatky zřizovací listiny jsou po schválení zastupitelstvem kraje zapracovány do úplného 

znění vždy k 1. 1. následujícího roku. 
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Přílohy zřizovací listiny č. 1A, 1B a 2, obsahující soupisy hmotného a nehmotného majetku 

organizace, nebudou   elektronicky   zveřejňovány,   v listinné   podobě    jsou   k nahlédnutí v 

příslušné příspěvkové organizaci. 

 

 

 


