
 

 

 
Úplné znění zřizovací listiny 

 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
§ 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N U  

příspěvkové organizace 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 
(dále jen „organizace”) 

 
 

Čl. I 
Označení zřizovatele 

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 

Čl. II 
Název organizace 

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Čl. III 
Sídlo organizace 

Trojská 800/196, 171 00  Praha 7 

ČI. IV 
Identifikační číslo organizace 

00064572 

Čl. V 
Právní forma organizace 

Příspěvková organizace
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Čl. VI 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

1. Základním posláním organizace je standardní činnost botanických zahrad – 
shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rostlin pro zachování genofondu 
a pro expoziční a vědecké účely. 

2. Předmětem činnosti organizace je: 

a) vytváření veřejně přístupných expozic a shromažďování a péče o co nejbohatší sortiment 
našich domácích i exotických taxonů rostlin pro výstavní a vědecké účely, 

b) řízená péče a rozvoj svěřeného území a zkvalitňování prostředí pro vzdělávání a rekreaci 
a s tím související zajištění územní celistvosti, 

c) péče o genofond české i zahraniční flóry formou záchovných kultur v organizaci i na 
původních lokalitách, včetně reintrodukce za účelem posílení původních populací, 

d) vědecká a výzkumná činnost v oblasti přírodních věd a spolupráce s vědeckými 
a vzdělávacími institucemi na projektech v oboru přírodních věd (včetně expediční 
činnosti). Zapojení do mezinárodní spolupráce při záchraně genofondu rostlin, účast 
v kompatibilních mezinárodních programech, 

e) organizace je Záchranným centrem Ministerstva životního prostředí ČR pro tyto skupiny 
rostlin – orchideje, cibulové a hlíznaté rostliny, kapradiny a rostliny cykasovité, 

f) organizace je Ministerstvem životního prostředí ČR registrována jako vědecká instituce 
v souladu s čl. VII, bodu 6 Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) – pro dovoz a vývoz živých rostlin, 
semen a výtrusů, částí rostlin a herbářových položek, na něž se CITES vztahuje, 

g) vzdělávaní, výchova a osvěta v oboru přírodních věd, ekologie a v oborech příbuzných, 

h) spolupráce s odbornými institucemi na pořádání akcí pro veřejnost (výstav, školení, 
odborných seminářů, výukových programů apod.), 

i) ediční činnost (vydávání a prodej vlastních odborných, naučných, informačních 
a propagačních materiálů souvisejících s činností organizace), 

j) prodej vlastních rostlinných přebytků, výpěstků a jiných produktů, vzniklých činností 
organizace.  

Čl. VII 
Statutární orgán organizace 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města 
Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že 
k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 

ČI. VIII 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k 

hospodaření 

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci 
k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu 
inventarizace ke dni 31. 12. 2013, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně 
veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 
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31. 12. 2013 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2013 od jiné 
příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený 
majetek vede organizace ve svém účetnictví. 

ČI. IX 
Vymezení majetkových práv organizace 

1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka: 

a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena 
a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině, 

b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací 
listině, 

c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku 
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým 
majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím 
zřízených hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny, 

d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou 
do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez 
omezení výpovědních důvodů, 

e) zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při 
investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu organizace prováděné na nemovitém 
majetku svěřeném touto zřizovací listinou, 

f) zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních 
předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených touto zřizovací listinou. 

Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace 
je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele. 

2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po 
předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního 
města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po 
jeho vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro 
svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem právního úkonu, jímž byl 
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí 
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz 
na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon 
činěn. 

3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto 
povinnosti:  

a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně, 

b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,  

c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat 
periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti 
neoprávněným zásahům jiných subjektů, 
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e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před 
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči 
odpovědným subjektům. 

4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě 
provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. 

5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých 
propagačních materiálech (webové stránky, tiskoviny, prezentace, vstupenky, apod.) a 
informačních tabulích. 

 

Čl. X 

Centralizované zadávání veřejných zakázek 

Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek 

ČI. XI 
Doplňková činnost organizace 

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. písm. g) 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů následovně:  

a) velkoobchod a maloobchod, 

b) zprostředkování obchodu a služeb, 

c) hostinská činnost, 

d) ubytovací služby, 

e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, 

f) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, 

g) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

h) silniční motorová doprava - vnitrostátní doprava příležitostná osobní, 

i) výroba vína, vinných moštů a medu, 

j) pronájem svěřených nebytových prostor a pozemků, 

k) provozování parkoviště 

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

ČI. XII 
Zajištění kontroly organizace 

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele 
a dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření. 
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ČI. XIII 
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 

Čl. XIV 
Závěrečná ustanoveni 

1. Organizace byla zřízena jako státní rozpočtová organizace dle § 114 hospodářského 
zákoníku (zákon č. 109/1964 Sb.) a § 8 odst. 3 zákona č. 111/1967  Sb., o hlavním 
městě Praze, usnesením 25. plenárního zasedání Národního výboru hlavního města Prahy 
č. 25/9 ze dne 31. 10. 1968, a to s účinností od 1. 1. 1969. 

2. Usnesení 18. plenárního zasedání Národního výboru hlavního města Prahy ze dne 23. října 
1980 č. 18/9 schválilo změnu formy hospodaření organizace z rozpočtové na 
příspěvkovou organizaci, a to s účinností od 1. ledna 1981. 

3. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady 
hlavního města Prahy č. 1640 ze dne 19. 12. 2000 ve znění pozdějších změn. 

4. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 
č. 9/39 ze dne 15. 9. 2011 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2011.   

x   x   x  

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace schválená: 
- usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 25/9 ze dne 21. 3. 2013 nabyla 

účinnosti dnem 1. 4. 2013. 
- usnesením  Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6. 2014 nabyla 

účinnosti dnem 19.6. 2014, 
- usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/4  ze dne  11.9.2014 nabyla 

účinnosti dnem 1.10. 2014. 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 15.9. 2014 
 
 
 

……………………………………. 

Mgr. František  C i p r o 

ředitel odboru kultury, zahraničních vztahů  

a cestovního ruchu MHMP
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Botanická zahrada hlavního města 
Prahy 

Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření 

Rozpis nemovitého majetku 

a) Budovy 

Katastrální 
území 

Číslo 
evid. 

Číslo 
popis. 

Způsob využití Číslo parc. Poznámka 

Troja - 34 jiná stavba 184 viniční domek 

Troja - bez č.p. stavba občanského 
vybavení 

183 kaple sv. Kláry 

Troja 152 - stavba pro rodinnou 

rekreaci 

1229/13 domek rekreační 

Troja -  - nezapsaná v KN 180/4 skleník skalničkový 

Troja - - nezapsaná v KN 179/4 administrativní budova  

Troja - 54 jiná stavba 122 ubytovna Kladivo 

Troja 153 - stavba pro rodinnou 

rekreaci 

1229/14 domek rekreační 

Troja - 144 rodinný dům 126 kanceláře 

Troja - 280 jiná stavba 1413 budova Svoboda 

Troja - 42 rodinný dům 169 budova provozní - Fokus 

Troja 106 - stavba pro rodinnou 

rekreaci 

1220/5 domek rekreační - Haltýř 

Troja - 148 rodinný dům 124 kanceláře 

Troja  151 -  stavba pro rodinnou 

rekreaci 

1229/12 domek rekreační 

Troja  - - nezapsaná v KN 179/1 výstavní síň 

Troja - - nezapsaná v KN 179/1 vitrína výstavní  

Troja - - nezapsaná v KN 179/1 skleník u budovy 

Troja - - nezapsaná v KN 1262/4 fóliovník  

Troja - - nezapsaná v KN 1262/4 skleník kaktusový 

Troja - bez č.p. jiná stavba 1262/5 skleník Alfa 

Troja - bez č.p. jiná stavba 1262/6 skleník  

Troja - bez č.p. jiná stavba 1263/4 skleník lesní 
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Troja - 750 jiná stavba 115/4 skleník Fata Morgana 

Troja - - nezapsaná v KN 186/2 sklep s opěrnou zdí na 

vinici 

Troja - bez č.p. garáž 115/6 garáže 

Troja - bez č.p. stavba občanského 
vybavení 

1214/5 pokladna  

Troja - 800 jiná stavba 115/5 provozní budova a skleník 

Troja - -  jiná stavba 1253/39 provozní chatka na stráni 

Troja - bez č.p. stavba technického 
vybavení 

96/2 trafostanice – Fata 
Morgana 

Troja   - bez č.p. jiná stavba 1263/8 Statek – zázemí pro 

zahradníky 

 

 

b) Pozemky 

Katastrální území Číslo parc. Výměra (m2) Druh Poznámka 

Troja 96/1 2 261 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 96/2 11 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 96/15 228 ostatní plocha 
ostatní dopravní 

plocha 

Troja 107/1 489 ostatní plocha zeleň 

Troja 107/2 4 ostatní plocha zeleň 

Troja 108 221 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 109 160 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 110 70 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 111 734 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 112 1 054 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 113 1 042 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 114 1 064 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 115/1 10 569 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 115/2 1 651 zahrada  

Troja 115/3 2 766 ostatní plocha jiná plocha 
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Troja 115/4 2 201 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 115/5 2 677 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 115/6 442 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 115/7 22 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 115/8 383 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 116 2 367 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 117 92 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 118 1 910 zahrada  

Troja 119 124 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 

Troja 122 223 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 123 1 207 zahrada  

Troja 124 105 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 125 180 zahrada  

Troja 126 115 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 127 66 zahrada  

Troja 146 159 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 169 133 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 178 273 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 179/1 12 702 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 179/4 545 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 179/6 85 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 179/7 31 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 179/8 16 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 180/3 4 883 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 180/4 61 zahrada skleník, pařeniště 

Troja 181/1 2 576 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 181/2 107 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

Troja 182 2 441 ostatní plocha jiná plocha 
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Troja 183 225 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 184 136 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 185/1 5 008 vinice  

Troja 185/2 1 879 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 185/3 3 974 vinice  

Troja 186/1 19 517 vinice  

Troja 186/2 26 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 186/4 251 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 187 402 vinice  

Troja 188 4 421 vinice  

Troja 1206 1 434 ostatní plocha zeleň 

Troja 1207 1 121 ostatní plocha zeleň 

Troja 1209/2 38 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1210/2 55 ostatní plocha zeleň 

Troja 1213/1 8 417 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1214/1 10 402 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1214/2 238 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1214/3 164 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1214/4 148 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1214/5 19 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1215 166 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1216 9 827 ostatní plocha 
jiná plocha 

 

Troja 1217 10 980 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1220/2 1 128 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1220/3 537 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1220/5 83 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Troja 1221/1 4 138 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1221/2 698 zahrada 
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Troja 1221/3 385 zahrada 
 

Troja 1221/4 655 zahrada 
 

Troja 1229/2 1 302 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1229/3 671 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1229/6 601 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1229/8 20 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1229/12 68 zastavěná plocha a nádvoří 
 

Troja 1229/13 51 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1229/14 28 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1245 3 096 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1246 8 071 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1247 450 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1248 95 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1249 371 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1250/1 8 498 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1250/6 873 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1250/7 54 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1250/8 54 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1250/9 62 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1250/10 430 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1251 2 661 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1252 627 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1253/1 8 925 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1253/8 1158 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1253/9 1 231 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1253/10 1 219 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1253/11 1 306 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1253/39 36 zastavěná plocha a nádvoří  
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Troja 1254/4 717 zahrada 
 

Troja 1254/7 1 011 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1254/8 1 494 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1254/10 1 019 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1254/16 3 900 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1256 995 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1257 11 307 ostatní plocha zeleň 

Troja 1258 232 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1259 848 ostatní plocha zeleň 

Troja 1260 5 980 ostatní plocha zeleň 

Troja 1261/1 32 193 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1261/2 301 vodní plocha vodní nádrž umělá 

Troja 1262/4 17 112 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1262/5 199 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1262/6 327 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1263/3 16312 ostatní plocha zeleň 

Troja 1263/4 64 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1263/8 495 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1264 286 ostatní plocha zeleň 

Troja 1265 143 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1268 886 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1302 2 173 ostatní plocha zeleň 

Troja 1303 2 011 ostatní plocha zeleň 

Troja 1353/1 3 974 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1353/2 212 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1358/3 4 470 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1358/4 62 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1366/1 10 129 orná půda  
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Troja 1366/2 357 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1386 3 985 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1387 8 477 ostatní plocha zeleň 

Troja 1395 4 004 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1396 181 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1397 411 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1398 3 210 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1401 1 961 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1413 2 810 zastavěná plocha a nádvoří  

Troja 1415 1 400 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

Troja 1416/1 723 zahrada  

Troja 1417 9 352 ostatní plocha neplodná půda 

Troja 1419 171 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1420/1 120 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

Troja 1420/3 25 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

Troja 1421 42 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

Troja 1422 8 944 ostatní plocha 
neplodná půda  

podíl 1/2 

Troja 1668/1 4 305 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1671/2 1 950 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1671/9 142 ostatní plocha zeleň 

Troja 1671/10 9 ostatní plocha zeleň 

Troja 1671/11 11 ostatní plocha zeleň 

Troja 1671/12 186 ostatní plocha zeleň 

Troja 1671/14 2 ostatní plocha jiná plocha 

Troja 1673/2 219 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1677 163 ostatní plocha ostatní komunikace 

Troja 1683 61 ostatní plocha jiná plocha 
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c) Ostatní stavby 

Katastrální 

území 
Číslo parc. Specifikace Poznámka 

Troja 
96/1, 107/1, 107/2, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 1671/1 
přípojka vodovodní 598-2 

Troja 
114, 115/1, 115/4, 116, 118, 

124, 125, 1671/1, 121 
propojení optickým kabelem 708-2 

Troja 115/1, 1268, 96/1, 116, 118 oplocení - Areál západ 586-2 

Troja 113, 115/1 
přípojka kabelová - Fata 

Morgana 
587-2 

Troja 115/1, 116, 118 
cesta, vyhlídková terasa - Fata 

Morgana 
599-2 

Troja 115/1 terénní úpravy – Fata Morgana 614-2 

Troja 115/1 
osvětlení veřejné – Fata 

Morgana 
615-2 

Troja 115/1 
komunikace areálová – Fata 

Morgana 
616-2 

Troja 115/1 
přípojka silnoproud – Fata 

Morgana 
617-2 

Troja 115/1 
přípojka slaboproud – Fata 

Morgana 
618-2 

Troja 115/1 odpočívadlo – Fata Morgana 596-2 

Troja 115/4 
kabelové rozvody – Fata 

Morgana 
624-2 

Troja 
1214/1, 1216, 1217, 1245, 
1261/1, 1263/3, 1668/1  

propojení optickým kabelem 709-2 

Troja 122, 125, 127 opěrná zeď a chodník - Kladivo 547-2 

Troja 171/1 zeď opěrná 577-2 

Troja 171/1 cesta Kozí stezka 591-2 

Troja 178, 185/2, 187, 179/1 propojení optickým kabelem 700-2 

Troja 179/7 kotelna  220-2 

Troja 179/1 žumpa 362-2 

Troja 179/1 opěrná zídka 542-2 

Troja 179/1, 181/1, 182 závlaha centrálního záhonu 600-2 

Troja 181/1 závlahový systém - propojení 609-2 

Troja 179/1 panely informační 646-2 

Troja 
114, 179/1, 1220/1, 1238, 

1269/1, 1668/1, 1205/1, 1267 
naučná stezka 678-2 

Troja 180/3 molo vyhlídkové 642-2 



9 

 

Troja 180/3, 179/1, 181/1, 182 cesta  584-2 

Troja 180/3, 179/1, 181/1, 182 osvětlení expozice 607-2 

Troja 180/3, 179/1, 181/1, 182 Ornamentální zahrada 363-2 

Troja 
180/3, 179/1, 181/1, 181/2, 182, 

1254/1 
závlaha  647-2 

Troja 180/3, 179/1 oplocení  699-2 

Troja 181/1 
Japonská zahrada – vstupní 

branka 
492-2 

Troja 181/1 pergola u šachů 580-2 

Troja 181/1 šachy 628-2 

Troja 184 osvětlení u viničního domku 653-2 

Troja 185/1, 185/2, 185/3, 186/1, 188 zeď – vinice 3-2 

Troja 185/1, 185/2, 185/3, 186/1 oplocení – zábradlí vinice 4-2 

Troja 185/2 hlavní cesta na vinici 5-2 

Troja 185/1, 185/3, 186/1, 188 tyče vodící pro vinou révu 581-2 

Troja 185/2, 186/1 vrata vinice 588-2 

Troja 185/1 panorama na terase na vinici 592-2 

Troja 186/1 závlaha vinice  601-2 

Troja 185/1, 187, 188 dlažba šlapáková na vinici 640-2 

Troja 185/3 terasa viničního domku 650-2 

Troja 185/1, 185/3, 188 rozvod vody na vinici 548-2 

Troja 185/1, 185/2, 186/1 elektrické rozvaděče na vinici 683-2 

Troja 185/2 osvětlení cesty na vinici 684-2 

Troja 1213/1, 1214/1 přípojka vodovodní 309-2 

Troja 
1213/1, 1214/1, 1216, 1261/1, 

1262/4, 1668/1 
komunikace (panel. vozovka) 302-2 

Troja 1213/1 kanalizace centrál. parkoviště 595-2 

Troja 1213/1 parkoviště 576-2 

Troja 1213/1 parkovací systém 688-2 

Troja 1214/1 plocha deponie pro substráty 677-2 

Troja 
1214/1, 1216, 1217, 

1261/1,1262/4, 1263/3, 1245,  
oplocení pěstební zahrady 246-2 
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1246, 1247, 1250/1 

Troja 1214/1,1216 Iridárium 654-2 

Troja 1216 Čtyři roční doby 664-2 

Troja 1250/6 cesta Havránka 689-2 

Troja 
1252, 1254/7, 1256, 1257, 1260, 

1261/1, 1254/10, 1255 
cesta propojení expozic 585-2 

Troja 1253/1, 181/1, 1254/1 Japonská zahrada - tel. kabel. 469-2 

Troja 1253/1, 181/1, 1254/1 Japonská zahrada - oplocení 463-2 

Troja 1254/1 
Japonská zahrada - ter. sad. 

úpravy 
464-2 

Troja 1254/1 
Japonská zahrada - 

komunikace 
466-2 

Troja 1254/1 
Japonská zahrada - rozvod 

vody 
467-2 

Troja 1254/1 
Japonská zahrada - rozvod 

elektr. 
468-2 

Troja 1254/1 Japonská zahrada - chýše 491-2 

Troja 1254/1 Japonská zahrada - pergola 501-2 

Troja 1253/1, 1254/1 cesta Středomoří 583-2 

Troja 1254/1 Japonská zahrada - závlaha 589-2 

Troja 1254/1 závlaha na vřesovišti 604-2 

Troja 1253/1, 1254/1 opěrné zídky Středomoří 534-2 

Troja 1261/2 vodní plochy v arboretu 543-2 

Troja 1262/4 pařeniště dvoulodní 549-2 

Troja 1262/4, 1263/3 závlaha  651-2 

Troja 1262/4 pařeniště 1 493-2 

Troja 1262/4 pařeniště 2 494-2 

Troja 1262/4 pařeniště 3 495-2 

Troja 1262/4 pařeniště 4 496-2 

Troja 1262/4 pařeniště 5 497-2 

Troja 1262/4 pařeniště 6 498-2 

Troja 1262/4 pařeniště 7 499-2 

Troja 1262/4 pařeniště 8 500-2 
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Troja 1262/4 opěrná zeď  525-2 

Troja 1263/3, 1264, 1267, 1304/1 komunikace 297-2 

Troja 1263/3 opěrná konstrukce pro rostliny 621-2 

Troja 1267 prvky dětské hřiště 597-2 

Troja 1366/1 Skanzen - palisáda, vrata 540-2 

Troja 
1358/3, 1362/1, 1362/3, 1362/5, 

1366/1, 1513/1 
oplocení Bendovka, Farka 247-2 

Troja 1415 trafostanice bez vybavení 264-2 

Troja 1415 přístřešek pro plynoměr 641-2 

Troja 1216 chodník povalový 716-2 

Troja 115/2 závlaha Areál západ 717-2 

Troja 185/1 
závlahový systém u kaple sv. 

Kláry 
720-2 

Troja 96/1 šachta redukční 723-2 

Troja 1214/1, 1216/3 zídka kamenná 726-2 

Troja 115/3 čerpací stanice Areál západ 760-2 

Troja 1668/1 vrata u pokladny 763-2 

Troja 179/1 zídka opuková  774-2 

Troja 1261/2 molo vyhlídkové s lavicí 787-2 

Troja 1254/1 panorama nad strání 791-2 

Troja 1255 pítko kovové 793-2 

Troja 1261/1 pítko dřevěné 794-2 

Troja 1214/1, 1216 vedení elektrické a rozvaděč 795-2 

Troja 171/1 optický kabel Fokus 796-2 

Troja 182, 180/3, 1254/16 elektrické vedení a rozvaděč 797-2 

Troja 186/1 přístřešek na lis na vinici 798-2 

Troja 1261/1 pítko z akátového kmene 800-2 

Troja 186/1, 185/2, 1679 přípojka internetová 801-2 

Troja 1214/1 pítko dřevěné – koule 802-2 

Troja 185/2 banka vůní 803-2 
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Troja 1671/2 
závlaha na trvalkovém záhonu 

u Faty Morgany 
806-2 

Troja 182 paluba dřevěná 807-2 

Troja 180/3 jezírko Ornamentální zahrada 808-2 

Troja 108, 109 pařeniště a stínoviště 810-2 

Troja 180/3 pítko u skalničkového skleníku 812-2 

Troja 182 gabiony 813-2 

Troja 115/3, 115/5 
areálová dešťová kanalizace 

Areál západ 
827-2 

Troja 115/5 
čistírna odpadních vod Areál 

západ 
826-2 

Troja 115/3 
odlučovač ropných látek Areál 

západ 
828-2 

Troja 1671/1, 114, 121/1, 96/13 oplocení Areál západ 820-2 

Troja 96/12, 114, 115/7, 115/8 terénní úpravy Areál západ 818-2 

Troja 115/3 

rozvod NN, osvětlení, přípojka 

vody, venkovní rozvody vody 

Areál západ 

822-2 

Troja 115/3, 1671/14 
areálová komunikace Areál 

západ 
819-2 

Troja 115/2, 115/3 
opěrné zdi a schodiště Areál 

západ 
821-2 

Troja 1256, 1254/7 lamy 825-2 

Troja 96/15 parkoviště 824-2 

Troja 184, 185/2, 187 kanalizace na vinici sv. Kláry 815-2 

Troja 1252 
panorama na stráni směrem 

k Pusté vinice 
816-2 

Troja 1261/1 Piškvorky lesní 834-2 

Troja 1261/1 Panel Tesaříkův dub 835-2 

Troja 1255 Panel u úvozu 837-2 

Troja 1262/4 Nádrž retenční 842-2 

Troja 1262/1,4 Cesta mlatová u jezera 843-2 

Troja 179/1,180/3,1255,1253/8,1254/1 Optický kabel Areál Jih-Úvoz 846-2 

Troja 1257,1260,1261/1 Lesní biotopy Severní Ameriky 848-2 

Troja 1261/1 
Panel dřevěný s orientačním 

plánem 
849-2 

Troja 1213/1,1214/3 Stezka Svatopluka Čecha 850-2 
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Troja 1216 Pavilon LI PO 852-2 

Troja 1254/1,7 Posezení vyhlídka 854-2 

Troja 1214/1,1668/1 
Promenáda k pivoňkové louce 

s odcloněním 
855-2 

Troja 112,114 Centrální ovládání závlah 860-2 

Troja 180/3 
Optický kabel Areál Jih-Fata 

Morgana 
861-2 
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy 

„Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve 
vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím 

zřízeným hlavním městem Prahou” 

I. 
Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci. 

II. 
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby 
příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou (dále jen „příspěvková organizace ) 
již nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, 
pokud nebude účelnější svěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel 
příspěvkové organizace na základě pokynu ředitele příslušného odboru Magistrátu hlavního 
města Prahy vydaného se souhlasem příslušného člena Rady hlavního města Prahy. 

III. 
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel 
příspěvkové organizace na základě návrhu vyřazovací komise příspěvkové organizace, 
jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli mechanika a jehož 
pořizovací cena zároveň přesahuje 10.000,- Kč, musí být součástí návrhu na vyřazení 
majetku vyjádření servisní organizace. 

IV. 
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 
odhadem nepřesahuje 150.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace 
rozhoduje ředitel příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy po 
projednání s příslušným členem Rady hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba 
uvedené případy je přílohou č. 1 těchto zásad. 

V. 
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 
odhadem přesahuje 150.000,- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové 
organizace rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě předkladu příslušného 
člena Rady hlavního města Prahy zpracovaného příslušným odborem Magistrátu hlavního 

města Prahy. 
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Příloha č. 1 k „Zásadám pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným 
hlavním městem Prahou” 

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU 

Navrhovatel (uživatel):    ředitel příspěvkové organizace                                              

Umístění:                            dtto 
 

 
Předmět: 
 
Inv. číslo      název                         typ          poř. cena        zůstat. cena       rok poř. (výr.) 
              

 

 
Důvod vyřazení:    
                        Neopravitelný – viz odborný posudek     /     Nepotřebný  

 

 
Způsob vyřazení:  
                        Likvidací                                             /     Odprodejem 
 

 
 Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové organizace: 
 
 
                          Souhlasíme s likvidací                         /      Odprodejem 
 
 

 
 

   Schválil:    ředitel přísp. organizace       datum:                    

                                                                                                               podpis 
 
                   ředitel odboru MHMP          datum:                   

                                                                                                                podpis 
 
radní  hl.m. Prahy  
/ náměstek primátora hl.m. Prahy            datum:                  

                                                                                                                podpis 
 
 

 


