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V L A D I M Í R  B A L A Š  
min ist r  ško lst v í ,  mlád ež e a  tě lových ovy  

 

V Praze dne 6. ledna 2023 

č. j.: MSMT-34535/2022-4 

Opatření 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek č. 11 ke zřizovací 

listině Domu zahraniční spolupráce (dále jen „DZS”), č. j.: 17265/2009-10 vydané dne 

3. 12. 2009, ve znění dodatků č. j.: 14062/2010-90 ze dne 26. 6. 2010, č. j.: 26538/2011-KI 

ze dne 13. 9. 2011, č.j.: MSMT-1802/2012-64 ze dne 28. 1. 2013, č. j.: MSMT-35566/2013-1 

ze dne 26. 9. 2013, č.j.: MSMT-44848/2013 ze dne 19. 12. 2013, č. j.: MSMT-35981/2016-1 

ze dne 1. 12. 2016, č.j.: MSMT-4126/2018-1 ze dne 22. 2. 2018, č. j.: MSMT-38239/2020-1 

ze dne 1. 10. 2020, č.j.: MSMT-3596/2021-2 ze dne 8. 3. 2021, č.j.: MSMT-16999/2021-1 z 

června 2021. 

V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

dodatek č. 11  

ke zřizovací listině Domu zahraniční spolupráce (dále jen „dodatek č. 11“). 

Zřizovací listina Domu zahraniční spolupráce se mění takto: 

I. 

ČLÁNEK 3 

V bodu 3.3 písm. a) se nahrazují slova „Study in the Czech Republic“ za slova „Study in 

Czechia“. 

 

V bodu 3.5 písm. a) se nahrazují slova „v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022;“ za 

slova „v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie;“ 
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II. 

ČLÁNEK 5 

Bod 5.4 se nově nahrazuje: 

a) Ředitel pověřuje a odvolává svého zástupce, který ho ve vymezeném rozsahu (nebo ve 
všech věcech, není-li rozsah v pověření vymezen) zastupuje v době nepřítomnosti. 
Pověření podle věty první lze udělit jednorázově na dobu konkrétní nepřítomnosti ředitele, 
nebo obecně k zastupování v době případné nepřítomnosti ředitele vzniklé ve vymezeném 
časovém období. 

 
b) Ředitel podle potřeby uděluje a odvolává pověření k jednání jménem DZS ve vymezeném 

rozsahu nebo v rámci konkrétních agend, jejichž rozsah je stanoven Organizačním řádem 
DZS. Pověření podle tohoto písmene může být uděleno více osobám. 

 
V bodu 5.6 se nahrazuje slovo „náměstek“ za „vrchní ředitel“. 
 

III. 
ČLÁNEK 6 

 

V článku 6 se nahrazuje věta „který vydává ředitel DZS se souhlasem náměstka.“ za „který 

vydává ředitel DZS po projednání s vrchním ředitelem sekce.“ 

 

IV. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

1. Přílohou tohoto opatření je úplné znění zřizovací listiny ve znění změn a doplnění, jak 

vyplývají z dodatku č. 1 až 11.  

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy. 

 

 

 

 

         Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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Zřizovací listina Domu zahraniční spolupráce 
úplné znění 

 

V souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

tuto zřizovací listinu 

Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/04, 110 00 Praha 1 (dále jen „DZS”), 
č. j.: 17265/2009-10 vydanou dne 3. 12. 2009, ve znění dodatků č. j.: 14062/2010-90 ze dne 
26. 6. 2010, č. j.: 26538/2011-KI ze dne 13. 9. 2011, č.j.: MSMT-1802/2012-64 ze 
dne 28. 1. 2013, č. j.: MSMT-35566/2013-1 ze dne 26. 9. 2013, č.j.: MSMT-44848/2013 
ze dne 19. 12. 2013, č. j.: MSMT-35981/2016-1 ze dne 1. 12. 2016, č.j.: MSMT-4126/2018-1 ze 
dne 22. 2. 2018, č. j.: MSMT-38239/2020-1 ze dne 1. 10. 2020, č.j.: MSMT-3596/2021-2 ze dne 
8. 3. 2021, č.j.: MSMT-16999/2021-1 z červen 2021. 

Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Praha 1, 

Karmelitská 529/5, PSČ 118 12 (IČO 00022985) 

Název organizace: Dům zahraniční spolupráce 

Sídlo: Praha 1, Na Poříčí 1035/4, PSČ 110 00 

IČO: 61386839 

 

 

 

Článek 1 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1  Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS”) byl zřízen dne l. l. 1995 Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „zřizovatel”) podle S 31 odst. 1 zákona 
č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky 
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) na dobu neurčitou. 

1.2  DZS je příspěvkovou organizací a hospodaří s majetkem státu, ke kterému má příslušnost 
hospodařit. 

 

Článek 2 

VYMEZENÍ HLAVNÍHO ÚČELU 

DZS plní na celorepublikové úrovni úkoly zřizovatele při zajišťování mezinárodní spolupráce 

v oblastech školství, vzdělávání, výzkumu, vývoje a dalších, které vyplývají z působnosti resortu 

vymezené v § 7 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
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státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. DZS zároveň plní roli národní 

agentury programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity. 

Článek 3 

PŘEDMĚT HLAVNÍ ČINNOSTI 

3.1 V oblasti evropských a dalších mezinárodních programů zejména: 

a) plní úkoly související s realizací, administrací, propagací a hmotným zabezpečením 

evropských vzdělávacích programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a dalších 

evropských vzdělávacích programů, sítí a platforem (např. eTwinning, Evropská 

jazyková cena Label, Eurydice, Eurodesk, EPALE, Národní VET tým) a zajišťuje 

provoz jejich kanceláří; 

b) plní úkoly související s realizací a administrací mezinárodních programů CEEPUS, 

AKTION ČR-Rakousko, Fondy EHP, Barrandův stipendijní program a s činností 

Akademické informační agentury a zajišťuje provoz jejich kanceláří, včetně 

hmotného zabezpečení; 

c) v součinnosti se zřizovatelem zajišťuje činnosti spojené s členstvím ČR 

v mezinárodních organizacích (např. mezinárodní nevládní organizaci European 

Schoolnet a v mezinárodní nevládní organizaci Academic Cooperation Association 

(ACA); 

d) v součinnosti se zřizovatelem zajišťuje provoz České styčné kanceláře pro 

vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), která je zahraničním zastoupením DZS 

a zabezpečuje plnění podpůrných služeb pro zapojení výzkumných organizací 

a podniků do rámcových programů EU pro výzkum a inovace prostřednictvím 

zaměstnanců DZS vyslaných do Bruselu. 

3.2 V oblasti studijní zejména: 

a) odpovídá za organizační zajištění různých forem studia a vzdělávání občanů EU 

a cizinců z dalších zemí zejména na vysokých školách na území ČR na základě 

mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, popř. na základě usnesení vlády ČR 

a vede o tom příslušnou evidenci; 

b) z pověření zřizovatele realizuje, popř. též sjednává programy na podporu 

akademické mobility občanů ČR, EU i třetích zemí s partnerskými zahraničními 

institucemi; 

c) přijímá do pracovního poměru učitele českého jazyka ke krajanským komunitám 

a lektory českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce a zajišťuje 

jejich vysílání, včetně hmotného zabezpečení, v souladu s platným usnesením vlády 

ČR o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a dle pokynů 

zřizovatele; 

d) přijímá do pracovního poměru učitele vyslané do Evropských škol pro předškolní, 

primární a sekundární cyklus, ředitele Evropských škol, jejich zástupce a další 

pracovníky Evropských škol a zajišťuje jejich vysílání, včetně jejich hmotného 
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zabezpečení, podle mezinárodní smlouvy, resp. příslušného usnesení vlády ČR 

a pokynů zřizovatele; 

e) zasílá výplatní pásky vyslaných pracovníků ředitelům Evropských škol, v nichž tito 

pracovníci působí, obsahující veškeré povinné náležitosti dle Předpisů pro vyslané 

pracovníky Evropských škol; 

f) realizuje projekty podporující mezinárodní akademickou mobilitu a působení 

v evropských strukturách po projednání se zřizovatelem. 

3.3 V oblasti získávání informací a jejich distribuce zejména: 

a) propaguje české školství a výzkum v zahraničí, s využitím značky Study in Czechia 

the Czech Republic, a to zejména účastí na propagačních akcích v zahraničí 

a poskytováním materiálů a informací v tištěné i v elektronické podobě; 

b) soustřeďuje a dále rozšiřuje nabídky různých forem studia, stáží, dalších 

vzdělávacích, výzkumných aj. pobytů občanů České republiky v zahraničí, které 

nejsou upraveny mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána; 

c) poskytuje informace a služby související se vzděláváním občanů České republiky 

v zahraničí a zahraničních zájemců v České republice; 

d) zajišťuje výzkumnou činnost a její vyhodnocování v oblasti vzdělávání v rámci 

realizace mezinárodních a národních projektů. 

3.4 V oblasti ostatních aktivit zejména: 

podílí se na rozvoji spolupráce v oblasti meziuniverzitní kooperace a akademické 

mobility; 

a) zajišťuje národní koordinaci mezinárodních programů např. programů pro další 

odborné vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím jejich účasti na 

odborných seminářích, spoluprací při tvorbě učebních materiálů, spoluprací při 

organizaci seminářů v zahraničí nebo v ČR; 

b) realizuje informačně-vzdělávací aktivity zaměřené na cílové skupiny evropských 

vzdělávacích programů; 

c) vykonává činnosti spojené s realizací poskytování dotací, které jsou na něj 

zřizovatelem jako poskytovatelem dotace přeneseny za podmínek stanovených 

zákonem, veřejnoprávní smlouvou včetně mezinárodní spolupráce v programech 

výzkumu a vývoje; 

d) na základě zadání zřizovatele plní podpůrné administrativní úkoly související se 

zajištěním hodnocení ve výzkumu, vývoji a inovacích se zřetelným mezinárodním 

přesahem zejména na principu peer-review se zahraničním zastoupením; 

e) na základě zadání zřizovatele podporuje mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu 

a vývoji, propaguje systém výzkumu a vývoje ČR v zahraničí a podporuje orgány 

státní správy ČR při výkonu agendy výzkumu, vývoje a inovací rozvíjené na úrovni 

EU. 
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3.5 V oblasti organizační zejména: 

a) zajišťuje po organizační a hmotné stránce pořádání konferencí, seminářů, 

pracovních jednání a pracovních návštěv, stejně jako dalších akcí pořádaných DZS 

nebo zřizovatelem na národní i mezinárodní úrovni, včetně vybraných akcí 

pořádaných v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie;ČR 

v Radě EU v roce 2022; 

b) podle potřeb a příkazu zřizovatele zajišťuje věcné plnění propagační 

a marketingové povahy pro potřeby akcí dle písm. a); 

c) podle potřeb a příkazu zřizovatele hmotně zabezpečuje osoby a skupiny osob, 

které nejsou v pracovněprávním vztahu ke zřizovateli ani k DZS a jsou vysílány do 

zahraničí v zájmu resortu školství, mládeže a tělovýchovy, náležitostmi 

potřebnými na zahraniční cesty a zajišťuje služby s tím související; 

d) podle potřeb a pokynu zřizovatele zajišťuje přepravu zahraničních hostů, delegací 

a účastníků mezinárodních konferencí a seminářů; 

e) zajišťuje ubytování a stravování ve formě snídaně přijatým zahraničním hostům 

kategorie A (dle interního předpisu zřizovatele k využití ubytovací kapacity 

Rezidence Dlouhá) v objektu – položka č. 2 Přílohy Zřizovací listiny; 

f) pro potřeby zřizovatele poskytuje nebytové prostory v objektu – položka č. 2 

Přílohy Zřizovací listiny. 

 

Článek 4 

JINÁ ČINNOST 

4.1 Zajišťování a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a pronájem konferenčních 

prostor v objektu – položka č, 2 Přílohy Zřizovací listiny s výjimkou zajištění služeb podle 

čl. 3 odst. 3.5 písm. d) a e). 

4.2 Jiná činnost musí sloužit k podpoře hlavní činnosti či k hospodárnému využití majetku, 

se kterým je v souladu s touto zakládací listinou organizace příslušná hospodařit. Přehled 

o jiné činnosti bude samostatnou částí zprávy o činnosti a plnění úkolů organizace. 
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Článek 5 

STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITEL 

5.1  Statutárním orgánem DZS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministr”). 

5.2 Ředitel jedná jménem DZS samostatně a zavazuje DZS tak, že ke svému napsanému nebo 

vytištěnému jménu a příjmení připojí svůj vlastnoruční nebo elektronický certifikovaný 

podpis. 

5.3 Ředitel odpovídá za činnost DZS, kterou řídí a organizuje. 

5.4 Ředitel jmenuje a odvolává svého statutárního zástupce, který ho ve vymezeném 

rozsahu zastupuje v době jeho nepřítomnosti. 

a) Ředitel pověřuje a odvolává svého zástupce, který ho ve vymezeném rozsahu (nebo ve 
všech věcech, není-li rozsah v pověření vymezen) zastupuje v době nepřítomnosti. 
Pověření podle věty první lze udělit jednorázově na dobu konkrétní nepřítomnosti 
ředitele, nebo obecně k zastupování v době případné nepřítomnosti ředitele vzniklé ve 
vymezeném časovém období. 
 

b) Ředitel podle potřeby uděluje a odvolává pověření k jednání jménem DZS ve 
vymezeném rozsahu nebo v rámci konkrétních agend, jejichž rozsah je stanoven 
Organizačním řádem DZS. Pověření podle tohoto písmene může být uděleno více 
osobám. 

 

5.5 Ředitel jmenuje do funkce všechny vedoucí jednotlivých útvarů vymezených 

organizačním řádem. 

5.6 Ředitel je řízen náměstkem vrchním ředitelem pro řízení sekce, který podle 

organizačního řádu zřizovatele zajišťuje a vykonává zřizovatelské kompetence pro DZS 

(dále jen „náměstek”) a ředitelem odboru, který se podle organizačního řádu zřizovatele 

podílí na jeho metodickém řízení. 

5.7 Ředitel předkládá zřizovateli každoročně ke schválení v souladu s jeho pokyny: 

a) Plán hlavní činnosti DZS na následující kalendářní rok; 

b) Rozbor hospodaření DZS za uplynulý kalendářní rok. 

 

Článek 6 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Organizační strukturu a vymezení působnosti a činnosti jednotlivých organizačních útvarů DZS 

upravuje Organizační řád, který vydává ředitel DZS po projednání s vrchním ředitelem sekce 

se souhlasem náměstka. 
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Článek 7 

VYMEZENÍ MAJETKU 

DZS má příslušnost hospodařit s nemovitým majetkem uvedeným v Příloze Zřizovací listiny. 

Článek 8 

ÚČINNOST 

Tato zřizovací listina ve znění dodatku č. 11 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Příloha ke Zřizovací listině Domu zahraniční spolupráce 

 

Soupis majetku, se kterým má organizace příslušnost hospodařit 
Nemovité věci, které se evidují v katastru nemovitostí 
 
1) Objekt Na Poříčí 1035/04, Praha 1 
Parcelní číslo:   487 
Obec:     Praha (554782) 
Katastrální území:   Nové Město (727181) 
číslo LV:   621 
Výměra (m2):   1353 
Typ parcely:    parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí pozemku je stavba 
 Budova s č. p.:   Nové Město, č, p. 1035 
 Stavba stojí na pozemku:  p. č. 487 
 Adresa:    Na Poříčí 1035/04, Praha 1 
Způsob ochrany nemovitosti: 
 Chráněná značka geodetického bodu 
 Památkově chráněné území 
 Památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci 2) Ubytovna 
 
2) Dlouhá 740/17, Praha 1 (Rezidence Dlouhá) 
Parcelní číslo:   816 
Obec:     Praha (554782) 
Katastrální území:   Staré Město (727024) 
číslo LV:   149 
Výměra (m2):   472 
Typ parcely:    parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 
  
 Součástí pozemku je stavba 
 Budova s č. p.:   Staré Město, č. p. 740 
 Stavba stojí na pozemku: p. č. 816 
 Adresa:    Dlouhá 740/17, Praha I 
Způsob ochrany nemovitosti 
 Památkově chráněné území 
 Památková rezervace — budova, pozemek v památkové rezervaci 

3) Byt Klánovická 604, Praha 9 
Parcelní číslo: 782/2 
Obec: Praha (554782) 
Katastrální území: Hloubětín (731234) 
číslo LV: 2427 
Výměra (m2): 368 
Typ parcely: parcela katastru 

nemovitostí 
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Druh pozemku: 
Součástí pozemku je stavba 

zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba: č. p. 604 
Obec: Praha (554782) 
Část obce: Hloubětín 
Katastrální území: Hloubětín (731234) 
číslo LV: 1491 
Stavba stojí na pozemku: p. č. 782/2 

Typ stavby: 
Způsob využití: 
Adresa: 
Bytová jednotka Číslo 
jednotky: 
Typ jednotky: 
Způsob využití: 

Budova: Katastrální území: číslo LV: Podíl na 
spol. částech: budova s číslem popisným bytový 
dům 
Klánovická 604, Praha 9 
604/2 jednotka vymezená dle zákona o 
vlastnictví bytů byt 
č. p. 604 Hloubětín (731234) 1658 
6318/277030 

 
4) Pozemek u bytového domu Klánovická 604, Praha 9 

Parcelní číslo: 782/55 
Obec: Praha (554782) 
Katastrální území: Hloubětín (731234) 
číslo LV: 2329 
Výměra (m2): 57 
Typ parcely: parcela katastru 

nemovitostí 
Způsob využití: jiná plocha 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Podíl: 6318/277030 
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