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DODATEK Č. 6 

 
zřizovací listiny příspěvkové organizace Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková 
organizace, IČO: 00075094, vydané na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského 
kraje č. 54/05  ze dne 22. února 2005 

 

Plzeňský kraj jako zřizovatel mění s účinností od 30. dubna 2017 v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 198/17 ze dne 10. dubna 2017 tímto dodatkem zřizovací 
listinu příspěvkové organizace Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace, a to: 

 v článku I. zřizovací listiny mění ustanovení o adrese sídla příspěvkové organizace 
z původního znění: „Denisova 148, 339 01 Klatovy“ na nové znění: „Divadelní 148, 
339 01 Klatovy I“; 

 

 text článku V. bodu 2 zřizovací listiny se nahrazuje tímto textem: 

„Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření, s výjimkou drobného 
dlouhodobého majetku, movitý a nemovitý majetek, který je vlastnictvím zřizovatele, včetně 
věcných práv k tomuto majetku se vztahujícím a včetně majetku nabytého organizací její 
činností do vlastnictví zřizovatele, a to dnem nabytí majetku, tzv. „svěřený majetek“.“; 

 

 v článku VI. bodě 3. zřizovací listiny se věta první nahrazuje tímto textem: 

„S majetkem Plzeňského kraje hospodaří příspěvková organizace jako s majetkem vlastním 
s výjimkou těchto právních jednání, která podléhají předchozímu písemnému souhlasu 
zřizovatele:“; 

 

 text článku VI. bodu 3.1 zřizovací listiny se nahrazuje tímto textem: 

„nabývání a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních 
komunikací “; 

 

 

  



  

 text článku VI. bodu 5 zřizovací listiny se nahrazuje tímto textem: 

„Příspěvková organizace je oprávněna zřizovat věcná břemena ve prospěch či k tíži 
nemovitého majetku, který jí byl zřizovatelem svěřen k hospodaření, a to jak ve prospěch 
nebo k tíži nemovitého majetku podléhajícímu evidenci v katastru nemovitostí, tak 
i nemovitého majetku evidenci v katastru nemovitostí nepodléhajícímu (tzv. věcná břemena 
zřízená in rem). Dále je příspěvková organizace oprávněna zřizovat věcná břemena, kdy 
osobou oprávněnou bude zřizovatel (tzv. věcná břemena zřízená in personam); takové 
věcné břemeno bude zřizováno pouze v souvislosti s nemovitým majetkem nepodléhajícím 
evidenci v katastru, který byl zřizovatelem příspěvkové organizaci svěřen k hospodaření.“; 

 

 text článku VI. bodu 8 zřizovací listiny se nahrazuje tímto textem: 

„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. 7 
písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.“;  

 

 text článku VI. bodu 9 zřizovací listiny se nahrazuje tímto textem: 

„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. 7 písm. d) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.“; 

 

 v čl. IX. bodě 1 zřizovací listiny se nahrazuje věta 1. tímto textem: „Dodatek č. 6 
zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2017.“; 

 

 v příloze č. 2  zřizovací listiny „Okruhy doplňkové činnosti organizace“ v bodě 1 se 
ruší kopírování a znění přílohy po změně je toto: 

„Plzeňský kraj jako zřizovatel povoluje na základě ustanovení § 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. krátkodobé pronájmy divadelní scény, 
2. reklamní a propagační činnost.“ 

 

a úplné znění zřizovací listiny s jejími přílohami ve znění dodatku č. 6 je toto: 

 

 



  

 

Zřizovací listina 

Čl. I. 

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. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České 
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o 
souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 
č. 150/2003 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 211/2003 Sb., zákona 
č. 485/2004 Sb. a zejména zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým 
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony, a na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 54/05 ze dne 
22. února 2005 vydává Plzeňský kraj tuto  z ř i z o v a c í   l i s t i n u : 

 

Název příspěvkové organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková 
organizace 

Sídlo příspěvkové organizace: Divadelní 148, 339 01 Klatovy I 

IČO příspěvkové organizace: 00075094 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 

301 00 Plzeň, IČO: 70890366 

 

 

Čl. II. 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  

 

Vymezení hlavního účelu 

Hlavním účelem zřizované příspěvkové organizace Stálá divadelní scéna Klatovy, 
příspěvková organizace, (dále též jen „organizace“) je péče o potřeby občanů regionu 
poskytováním kulturních služeb. 

 

Předmět hlavní činnosti 

Předmětem činnosti k naplnění hlavního účelu organizace je: 



  

1. pořádání kulturních produkcí, zejména divadelních představení, koncertů, 
muzikálů, operet, klubových večerů a pořadů pro děti a mládež, 
 

2. spolupráce v kulturní oblasti s právnickými i fyzickými osobami, 
 

3. spolupráce s Kruhem přátel hudby, Klubem přátel divadelního umění 
a ochotnickým spolkem ZA OPONOU, které při Stálé divadelní scéně Klatovy 
působí, 

 
4. poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti, 

 
5. propagace předmětu činnosti, 

 
6. zajišťování předprodeje a prodeje vstupenek na vlastní akce. 

 

Čl. III. 

Právní postavení organizace 

 

Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace, 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 Stálé divadelní scény Klatovy, příspěvkové organizace, 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 napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj 
vlastnoruční podpis. 
 

3. Ředitel odpovídá za činnost a hospodaření organizace v plném rozsahu práv 
a povinností ve smyslu obecně závazných právních norem. Odpovídá za majetek, který 
byl příspěvkové organizaci předán k hospodaření a za majetek ve vlastnictví příspěvkové 
organizace dle čl. VI. odst. 6 až 9 této zřizovací listiny. 
 

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

5. Ředitel může k zabezpečení úkolů organizace dle potřeby zřizovat poradní orgány 
a pracovní komise. 

 



  

6. Ředitel vydává organizační řád a další vnitřní normy v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a organizačními normami zřizovatele pro příslušnou oblast. 

 
 
 

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 věcných práv k tomuto majetku se vztahujícím a 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 9 
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 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 jednání, která podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu zřizovatele: 

 
3.1. nabývání a převod hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí 

a pozemních komunikací, 

3.2. nabývání a převod věcí movitých v souladu s podmínkami uvedenými v prováděcích 
předpisech vydaných zřizovatelem,  

3.3. uzavírání smluv o zápůjčce 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. 

5. Příspěvková organizace je oprávněna zřizovat věcná břemena ve prospěch či k tíži 
nemovitého majetku, který jí byl zřizovatelem svěřen k hospodaření, a to jak ve prospěch 
nebo k tíži nemovitého majetku podléhajícímu evidenci v katastru nemovitostí, tak 
i nemovitého majetku evidenci v katastru nemovitostí nepodléhajícímu (tzv. věcná 
břemena zřízená in rem). Dále je příspěvková organizace oprávněna zřizovat věcná 
břemena, kdy osobou oprávněnou bude zřizovatel (tzv. věcná břemena zřízená in 



  

personam); takové věcné břemeno bude zřizováno pouze v souvislosti s nemovitým 
majetkem nepodléhajícím evidenci v katastru, který byl zřizovatelem příspěvkové 
organizaci svěřen k hospodaření. 

 
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 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. 7 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. 7 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. 
 

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 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

  

1. Dodatek č. 6 zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2017. 

 
Příloha č. 1: Seznam nemovitého majetku zapisovaného do katastru nemovitostí 
Příloha č. 2: Okruhy doplňkové činnosti organizace 

 

 

 

V Plzni dne  26. dubna 2017 

 

 

 

....................................... 

Josef Bernard 

hejtman Plzeňského kraje 

 

 

 

 



  

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině organizace č. j. .KPP/1221/17 

 
SEZNAM NEMOVITÉHO MAJETKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 

zapsaného do katastru nemovitostí,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření 

 

Název příspěvkové organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková 
organizace 

Sídlo příspěvkové organizace: Divadelní 148, 339 01 Klatovy I 

IČO příspěvkové organizace: 00075094 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 

301 00 Plzeň, IČO: 70890366 

 

Pozemky a stavby 

Parcelní číslo Stavba, která je součástí Katastrální území Poznámka 
St. 584/2 bez čp/če – obč. vyb. Klatovy 

 

  



  

Příloha č. 2 ke zřizovací listině organizace č. j. KPP/1221/17 

 

OKRUHY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE 

 

Název příspěvkové organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková 
organizace 

Sídlo příspěvkové organizace: Divadelní 148, 339 01 Klatovy I 

IČO příspěvkové organizace: 00075094 

Zřizovatel:    Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 

301 00 Plzeň, IČO: 70890366 

Plzeňský kraj jako zřizovatel povoluje na základě ustanovení § 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. krátkodobé pronájmy divadelní scény, 
2. reklamní a propagační činnost. 

 

 

 

 


