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Statutární město Ústí nad Labem, 
401 00 Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, IČ 00081531 

 

 
    Č.j. 

 

 

Zřizovací listina 
 

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
 

Znění zřizovací listiny vychází ze skutečnosti, že založení muzea valnou hromadou 

Živnostenského spolku v Ústí n. L. se datuje ke dni 5. 1. 1876. K tomuto datu valná hromada, 

na základě návrhu Eugena Klutschaka souhlasila se zřízením muzea.  

Dne 16. 1. 1876 byl Živnostenským spolkem schválen statut muzea. Podle statutu mělo 

muzeum název "Gewerbemuseum" a jeho účelem bylo seznámení veřejnosti s historií místního 

průmyslu a řemesel, výchova řemeslníků k dobrému vkusu a jejich další odborné a umělecké 

vzdělání. Provoz muzea zajišťovala finanční podpora Živnostenského spolku, příspěvky 

ústecké spořitelny, hospodářské komory v Liberci. Pravidelný, nejvýznamnější příspěvek 

poskytovalo město Ústí nad Labem. Od roku 1896 jednal Živnostenský spolek s představiteli 

města o převzetí muzea do městské správy. K dohodě došlo v roce 1901, kdy bylo muzeum 

převedeno do správy nově založené Muzejní společnosti. Ve výboru společnosti mělo město 

své dva zástupce, projevil se výraznější vliv města na činnost a hospodaření muzejní 

společnosti. 

Dne 30. 1. 1901 se konala ustavující valná hromada, společnost měla již své stanovy, 

schválené příslušnými orgány. V následujících letech se stanovy ještě několikrát měnily, 

v archivu a v muzeu je uložena poměrně kompletní řada. Rovněž tak kontinuitu vývoje muzea 

až do současnosti mohou prokázat výroční zprávy společnosti a později muzea, uložené 

hlavně v knihovně muzea. 

 

S účinností od 1. 1. 1966 se muzeum stává příspěvkovou organizací Okresního národního 

výboru Ústí nad Labem s názvem Okresní vlastivědné muzeum Ústí nad Labem.  

 

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 352/91 ze dne 21. 11. 1991 byl schválen 

s účinností od 21. 11. 1991 statut Muzea města Ústí nad Labem, kterým byl zrušen statut 

Okresní vlastivědného muzea Ústí nad Labem ze dne 17. 12. 1976, schválený plenárním 

zasedáním Okresního národního výboru Ústí nad Labem pod číslem usnesení 173/1976. 

 

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 155/94 ze dne 2. 6. 1994 byl schválen s účinností 

od 21. 6. 1994 statut Muzea města Ústí nad Labem. Tento statut byl bez náhrady zrušen 

usnesením Rady města č. 677/04 ze dne 18. 11. 2004. 

 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 519/02 ze dne 19. 9. 2002 byla schválena 

zřizovací listina Muzea města Ústí nad Labem, kterou Statutární město Ústí nad Labem 

vydalo dne 1. 10. 2002. 

 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 321/04 ze dne 16. 12. 2004 byl upraven 

název organizace na Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace a bylo 
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schváleno úplné znění zřizovací listiny, kterou Statutární město Ústí nad Labem vydalo 

dne 28. 12. 2004. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č.      /19 ze dne           2019 Statutární město Ústí nad Labem  

 

vydává s účinností od 1. 4. 2019 

 

podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu v tomto znění:  

 

 

Čl. I. 

Úplný název zřizovatele 

 

Zřizovatel:   Statutární město Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 

 

Sídlo:    Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Identifikační číslo: 00081531 

 

(dále jen „zřizovatel“) 

 

 

Čl. II. 

Příspěvková organizace 

 

Název:   Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Identifikační číslo: 00361321 

 

(dále jen „organizace“) 

 

 

Čl. III. 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je ochrana sbírek muzejní povahy podle 

zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích 

a informačních potřeb veřejnosti. 

 

Hlavní předměty činnosti organizace: 

 

1. Shromažďuje regionální a specializované sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, 

prehistorie, historie a umění, české a zahraniční provenience. Regionální charakter sbírky 
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vychází zejména ze zaměření k území Ústecka, severozápadních a severních Čech, sbírky 

specializovaného charakteru bez regionálního vymezení se soustředí na dokumentaci 

odborných témat, jako jsou například dějiny Němců v českých zemích, napoleonské války, 

krajinomalba 19. století, vulkanity a podobně. Sbírky jsou tvořeny na základě vědeckého 

poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.  

 

2. Poskytuje standardizované veřejné služby ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

 

3. Provádí archeologický výzkum a archeologický dohled. 

 

4. Prezentování sbírkových předmětů, jejich napodobenin, odborné dokumentace k nim 

a poznatků získaných jejich odborným zpracováním hlavně prostřednictvím stálých 

expozic, krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České 

republice a v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými a vzdělávacími aktivitami, které 

jsou určeny nejširší veřejnosti.  

 

5. Poskytování výchovných a vzdělávacích služeb pořádáním přednášek, odborných 

konferencí, kolokvií a sympozií, kulturních pořadů, akcí muzejní pedagogiky a veřejných 

akcí podobného charakteru samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo 

fyzickými osobami. 

 

6. Nakladatelská a vydavatelská činnost, vydávání a veřejné šíření periodických 

a neperiodických publikací včetně elektronických medií. 

 

7. Provozování základní knihovny se specializovaným knihovním fondem. 

 

8. Prodává vlastní i nakoupené upomínkové předměty a další zboží propagující předmět 

činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých 

materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, audio a video nahrávky, CD-ROM, DVD. 

 

9. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií 

dokumentů, poskytování fotografií, negativů. Poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, 

vyplývající z předmětu činnosti. 

 

10. Provádí vědeckou a výzkumnou činnost. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. 

 

11. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Spolupracuje 

v oboru své činnosti s českými a zahraničními fyzickými osobami a právními subjekty, 

jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a prací organizace. 

 

12. Poskytování informačních služeb souvisejících s předmětem činnosti a to včetně 

zpřístupňování informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí. Pořizování, 

vytěžování a zužitkování databází. 

 

Při zajišťování úkolů, uvedených v tomto článku spolupracuje s českými a zahraničními 

fyzickými osobami a právními subjekty, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a prací 

organizace. 
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Čl. IV.  

Statutární orgán 

 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

 

Čl. V. 

Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

Text odstavce 1 bod A) a bod B) je shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

C) Majetek zvláštního charakteru – sbírka muzejní povahy, která je tvořena souborem 

sbírkových předmětů (dále jen sbírka) a to v rozsahu vymezeném stavem ke dni 

31. 12. 2018 v systematické a v chronologické evidenci (přírůstková kniha). 

a) Sbírka je evidována v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

b) Rozsah tohoto majetku se snižuje nebo zvyšuje na základě změn v systematické 

a v chronologické evidenci (přírůstková kniha). 

 

 

Čl. VI. 

Vymezení majetkových práv a povinností organizace 

 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

Bod 7 je doplněn o ustanovení 7.12 a 7.13 v tomto znění: 

7.12 je povinna při nakládání se sbírkami postupovat podle zvláštních právních předpisů 

a podpůrně dle metodických pokynů Ministerstva kultury ČR. Ředitel organizace 

vydává směrnici pro správu sbírek, zřizuje poradní sbor pro sbírkovou činnost; jmenuje 

a odvolává jeho členy. 

7.13 V souvislosti s dokončením projektu Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem 

s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum je organizace 

povinna: 

a) v případě potřeby a v souvislosti s výše uvedeným projektem poskytnout účetnictví 

organizace ke kontrole poskytovateli dotace, 

b) poskytnout zřizovateli organizace součinnost při přípravě dokladů k monitorovacím 

zprávám v době udržitelnosti projektu, 

c) dodržovat externí metodické pokyny poskytovatele dotace, zejména Externí 

metodický pokyn č. 43 – Pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace, 

ze kterého vyplývá, že pronájem majetku pořízeného z dotace musí být předem 

odsouhlasen poskytovatelem dotace. 

 

 

Čl. VII. 

Okruhy doplňkové činnosti 

 

1. Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel 

organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a v účetnictví 
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se sleduje odděleně od hlavní činnosti organizace. Zisk vytvořený v doplňkové činnosti 

může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nepovolí 

jiné využití tohoto zdroje. 

 

2. Organizaci se povoluje následující doplňková činnost: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 hostinská činnost 

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

- velkoobchod a maloobchod 

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

- pronájem a půjčování věcí movitých  

- reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení 

 

Čl. VIII.   

Doba, na kterou se organizace zřizuje 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vydáním této zřizovací listiny se ruší zřizovací listina vydaná Statutárním městem Ústí nad 

Labem dne 28. 12. 2004 včetně všech dodatků. 

 

2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího podpisu primátorem Statutárního města 

Ústí nad Labem po jejím schválení Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.  
 

3. Další práva a povinnosti zřizovatele a příspěvkové organizace, pokud nejsou stanoveny 

v této zřizovací listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy. 

 

4. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, které mají stejnou platnost 

originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení zřizovatel. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Nedvědický 

          primátor města Ústí nad Labem 

 


