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Důvod předložení:
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje v souvislosti se změnami v majetku 
svěřeném k hospodaření příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče
Změna v katastru nemovitostí - Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
Změny v evidenci svěřeného majetku – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
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Změna názvu katastrálního území u 
příspěvkové organizace Oblastní 
muzeum v Lounech, příspěvková 
organizace

U
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Dodatek č. 34 ke zřizovací listině č. 
124/2001 příspěvkové organizace 
Galerie moderního umění v Roudnici 
nad Labem, příspěvková organizace 

U
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Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
243/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Děčíně, 
příspěvková organizace

U
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Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 
245/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Chomutově, 
příspěvková organizace

U
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Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j. 
240/2002 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum v Lounech, 
příspěvková organizace

U
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Dodatek č. 32 ke zřizovací listině č. j. 
244/2003 příspěvkové organizace 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 
příspěvková organizace

U
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Dodatek č. 35 ke zřizovací listině č. j. 
202/2001 příspěvkové organizace 
Regionální muzeum v Teplicích, 
příspěvková organizace

U

16.1-8 Název: bod 16.1 priloha 8.pdf

Dodatek č. 33 ke zřizovací listině č. j. 
122/2001 příspěvkové organizace 
Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, příspěvková 
organizace

U
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Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č. j. 
121/2001 příspěvkové organizace 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1) předloženou informaci o dokončení technického zhodnocení budov, staveb: Oblastní muzeum a galerie 
v Mostě, příspěvková organizace, rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby – Čsl. Armády 1360, 
výše technického zhodnocení je 28 823 316,47 Kč.

2) předloženou informaci o změně údajů ve Zřizovací listině č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, Oblastní 
muzeum v Lounech, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

3) předloženou informaci o změně textu Zřizovacích listin:
č.j. 203/2001 ze dne 28. 11. 2001, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace,
č.j. 244/2003 ze dne 12. 3. 2003, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace,
č.j. 243/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace,
č.j. 245/2003 ze dne 12. 3. 2003, Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace,
č.j. 242/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace,
č.j. 240/2002 ze dne 4. 12. 2002, Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace,
č.j. 202/2001 ze dne 28. 11. 2001, Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace,

kdy se dosavadní text článku VI. Hlavní účel organizace Zřizovacích listin mění ze:

„Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je: ochrana sbírek muzejní povahy dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, které se snaží 
získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti.“



na text:

„Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena je: ochrana sbírek muzejní povahy dle 
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, které se snaží získávat, shromažďovat, trvale 
uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti.“.

4) předloženou informaci o změně názvosloví v příloze č. 3 Zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje v oblasti kultury, které jsou sbírkotvorného charakteru, a to ze „číslo DM“ na nový název 
„Přírůstkové číslo“.

B) schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu Zřizovacích listin:

a) č.j. 124/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00360643
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

b) č.j. 243/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
sídlo: Děčín, ulice Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV – Podmokly, PSČ: 405 02, IČ: 00360210
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

c) č.j. 245/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
sídlo: Chomutov, Palackého 86, PSČ: 430 01, IČ: 00360571
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

d) č.j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
sídlo: Louny, Pivovarská 28, PSČ: 440 01, IČ: 00360716
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 5 tohoto usnesení;

e) č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 6 tohoto usnesení;

f) č.j. 202/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo: Teplice, Zámecké náměstí 517/14, PSČ: 415 01, IČ: 00083241
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;

g) č.j. 122/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
sídlo: Litoměřice, Michalská 29/7, Litoměřice – Město, PSČ: 412 01, IČ: 00083259
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 8 tohoto usnesení;

h) č.j. 121/2001, ze dne 5. 9. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Ústí nad Labem, W. Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ:
00083186
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 9 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2013 schválilo usnesením č. 21/7Z/2013 Pravidla pro tvorbu a 
provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“).

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje potřebnou aktualizaci zřizovacích 
listin pro příspěvkové organizace v jeho působnosti.

Dle ustanovení § 35 odst. 2. písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, je k rozhodování o změně zřizovacích listin příslušné Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Ad. A) 1)
V souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel, zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uskutečněném technickém 
zhodnocení majetku svěřeného Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci.
Vzhledem k tomu, že k úpravám účetních hodnot o technické zhodnocení nedochází na základě projevu vůle 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale na základě již dokončeného technického zhodnocení, je při úpravě 
obsahu příloh zřizovacích listin postupováno podle článku 2 odst. 2 Pravidel. Pravidla zde stanoví, že pokud 
se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného orgánu (soudu, 
správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele (např. změna 
označení právního předpisu, na jehož úpravu je v rámci zřizovací listiny odkazováno) nebo provedeného 
technického zhodnocení majetku svěřeného organizaci k hospodaření, nemusí být taková změna prováděna 
formou dodatku zřizovací listiny.

Ad. A) 2)
V souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel, zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uskutečněné změně v 
názvu katastrálního území u Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizaci. Jedná se o změnu v 
názvu katastrálního území z dřívějšího „Březno u Loun“ nově na „Březno u Postoloprt“. O změnu názvu 
katastrálního území požádalo město Postoloprty. Lounské muzeum u obce Březno provozuje archeoskanzen.

V případě, že se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného 
orgánu (soudu, správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele 
(např. změna označení právního předpisu, na jehož úpravu je v rámci zřizovací listiny odkazováno), nemusí 
být taková změna prováděna formou dodatku. V takovém případě postačí, pokud změnu obecně projedná 
zastupitelstvo kraje. Předmětnou změnu zapracuje svodný odbor zpravidla do nejbližšího vydání úplného 
znění příslušné zřizovací listiny.

Ad. A) 3)
V souladu s článkem 2 odst. 2 Pravidel, zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uskutečněné úpravě znění 
textu v čl. VI. Hlavní účel organizace ve Zřizovacích listinách jmenovaných příspěvkových organizací, kdy se 
vypouští odkaz na konkrétní paragraf zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 
Sbírkotvorné organizace se tímto zákonem řídí obecně.
Vzhledem k tomu, že k úpravě textu nedochází na základě projevu vůle Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale 
na základě změny zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, je při úpravě obsahu příloh zřizovacích listin postupováno podle článku 2 odst. 2 Pravidel. Pravidla 
zde stanoví, že pokud se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí 
příslušného orgánu (soudu, správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle 
zřizovatele (např. změna označení právního předpisu, na jehož úpravu je v rámci zřizovací listiny 
odkazováno), nemusí být taková změna prováděna formou dodatku zřizovací listiny.

Ad. A) 4)
Změna se navrhuje na základě změny názvosloví v příloze č. 3 Zřizovacích listin příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje v oblasti kultury, které jsou sbírkotvorného charakteru. Důvodem pro změnu názvosloví je 
soulad terminologie o sbírkových předmětech ve zřizovacích listinách s terminologií v zákoně č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Údaje o přírůstcích sbírkových 
předmětů budou příspěvkové organizace pravidelně nahlašovat svodnému odboru dle nově zaváděného 
evidenčního softwaru Museion. Tyto přírůstky budou následně organizacím svěřovány do hospodaření.

Ad. A) 5) a) – b), d) - g)
Změna zřizovacích listin se navrhuje na základě rozšíření sbírek muzejní povahy příspěvkových organizací 
díky novým přírůstkům. Movité věci tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Tento 
majetek musí Ústecký kraj předat do hospodaření příspěvkovým organizacím. K předání movitých věcí 
(sbírkových předmětů) do hospodaření příspěvkovým organizacím dochází rozhodnutím Zastupitelstva 



Ústeckého kraje, kterým se zřizovací listiny změní dodatkem.

Ad A), 5) c)
Změna zřizovacích listiny Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizace, se navrhuje na základě 
rozšíření sbírky muzejní povahy o nové přírůstky. Movité věci tvořící sbírky muzejní povahy jsou ve vlastnictví 
Ústeckého kraje. Tento majetek musí Ústecký kraj předat do hospodaření příspěvkovým organizacím. K 
předání movitých věcí (sbírkových předmětů) do hospodaření příspěvkovým organizacím dochází 
rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje, kterým se zřizovací listiny změní dodatkem.
A dále dochází k rozšíření čl. VII Předmět činnosti organizace o bod č. 15, který reflektuje zápůjčku vozidel 
Praga a s ní souvisejících předmětů, včetně budoucího zřízení muzea historických vozidel Praga. Smlouva o 
výpůjčce byla uzavřena v červenci 2019 mezi Ústeckým krajem a paní Zuzanou Heroldovou. Konkrétně se 
předmět činnosti rozšiřuje o nový bod č. 15 „Zřízení muzea historických vozidel Praga, správa sbírky 
historických vozidel Praga a s ní souvisejících předmětů dle Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze 
dne 10. 7. 2019 (ID v registru smluv č. 8902307)“

Ad. A) 5) h)
Změna zřizovací listiny se navrhuje na základě žádosti Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace. Pro zajištění převodu nemovitého majetku je potřeba změny v evidenci svěřeného 
majetku promítnout ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací, a to z příspěvkové organizace Krajská 
majetková na příspěvkovou organizaci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Převod nemovitostí 
je realizován za účelem přípravy převzetí budovy nového depozitáře a budoucího užívání celého areálu v ul. 
Na Schodech v Ústí n.L. knihovnou.
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