Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Informace ohledně zápisu příspěvkových organizací obcí a krajských
úřadů

Příspěvkové organizace obcí a krajských úřadů s datem vzniku před 1. 1.
2001 nejsou v současnosti vedené v základním registru osob.
Při přípravě základních registrů se na společných jednáních ČSÚ s MVČR
dospělo k závěru, že v současnosti neexistuje legislativní úprava, podle které by krajské
a obecní úřady prováděly zápis příspěvkových organizací do registru osob. Z toho
důvodu není možné tuto činnost zařadit do některé ze současných agend evidovaných
v Registru práv a povinností. ČSÚ proto připravil návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jejímž obsahem bude ustanovení o vedení
evidence o zřízených příspěvkových organizacích včetně rozsahu údajů vedených v této
evidenci. Návrh by měl být schválen společně s připravovanou novelou zákona o
základních registrech.
Příspěvkové organizace s datem vzniku po 1. 1. 2001 (včetně 1. 1. 2001) byly do
registru osob zapsané obchodním rejstříkem, který u nich bude do nabytí platnosti
novely zákona plnit roli editora údajů. Toto řešení vychází z §27 odst. 10, výše
uvedeného zákona, kde se uvádí, že příspěvkové organizace se zapisují do obchodního
rejstříku; návrh na zápis podává zřizovatel.
Do nabytí platnosti novely zákona postupují krajské úřady při zřizování
příspěvkových organizací nebo změně jejich referenčních údajů stejným způsobem jako
před zahájením provozu základních registrů. Identifikační číslo osoby (IČO) pro nově
zřízené příspěvkové organizace, které je součástí zřizovací listiny, poskytují na požádání
vybraní pracovníci ČSÚ, jejichž kontaktní údaje jsou uvedené v příloze. Příslušným
rejstříkovým soudům je nutné hlásit veškeré změny nebo případné reklamace
referenčních údajů příspěvkových organizací.
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Příloha
Kontaktní údaje pracovníků ČSÚ pro přidělování IČO
Ing. Zdeňka Polednová
27405 2574
zdenka.polednova@czso.cz
Ing. Libuše Černohouzová
27405 3118
libuse.cernohouzova@czso.cz
Ing. Barbora Maňasová
27405 2580
barbora.manasova@czso.cz
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