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Ministerstvo kultury
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Rozhodnutí
ministrryně kulturvÝ
č.

r?

l20l2

ze dneJo. prosince 2012,
kteqým se vydává ňízovacílistina Muzea loutkařských kultur v Chrudimi v úplnémzněru

l

Ve smyslu ustanovení § 3 odst, zákona č.20312006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se ďizovací listina Muzea loutkářslcých
kulhrr v Chrudimi č j. l7 ,46512000 ze dne 27. prosince 2000 ve znění dodatků vydaných roáodnutím ministra
kultury č. 17 /2004 ze dne 5, listopadu 2004 č j. 17 .20412004, rozhodnutím minisfia kultury ě. 24/2010 ze dne 17 .
prosince 2010 čj. MK-S 15573/2010,rozhodnutím minisfia kultury ě.9/2011 ze dne 29. dtlbna 20ll čj. MK
23204l20ll a rozhodnutím ministryně kultury č. l3l20l2 z-e dne 26. dubna 2012 ě j, MK-S 5982i20l2 vydává
v úplnémznění.

čtánek I
označenízřizovatele
Ministerstvo kulfury, Maltézskénáměstí

čhnekII

l,

118 11 Praha

Název. sídlo a identiíikačníčíslooreanizace
Nózev organixace., Muzeum loutkářských kulfur v Chrudimi

Sídlo organizace : Břetislavov a 7 4, 537 60 Chrudim
IdentiJikačníčísloorganizace., 00412830
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čHnek III
právní postavení organizace

Muzeum loutlcířs\ých kultur

v Chrudimi je

příspěvkovou otganizací vystupující

v právních vďazich svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahůplynoucí.

čHnek IIIa
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi při zadávání veřejných zakének postupuje

v souladu s dokumenty schválen;imi vládou, nebo vydanými vládou pověřenými ministerstvy,
vztahujícimi se na státní příspěvkové organizacejako veřejné zadavatele podle § 2 odst. 2 písm.
b) zákona ě. I3712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a
za podminek stanovených Ministerstvem kultury.

čHnekIV
Vymezení zókladního účeluzřízeníorganizace

a

předmětu její hlavní činnosti

zdkladní účel
Muzeum loutkářsk,,ých kultur v Chrudimi (dale jen ,,otganizace") plní funkce muzejní
instituce podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č, 12212000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a
o změně někteých dalšíchzákoni, ve mění pozdějších předpisů. V souladu s tímto ustanovením
se zřizuje za iěelem ziskávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a
zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum
nebo experimentální vYvoj tykajíci se sbírky muzejní povahy a sbírkoqých předmětů a prostředí,
zněhožjsou získávány sbírkovépředměty a šířit qýsledky výzkumu a qývoje prostřednictvím
úuky, publikování, muzejnich výstav a muzejních programů, metodik nebo převodu technologií.
předmět hlavní činnosti

(1) Organizace shromažďuJe sbírku hmotných dokladů k dějinám loutkového divadla
českéi zahraniční provenience. Sbírku tvoří na zák|adě vědeckého poznání a vlastní

koncepce sbírkotvornéčinnosti.
(2) Orgarizace provádi základni qizkum, aplikovaný qýzkum nebo experimentální v_ývoj
a šíříjejich výsledky prostřednictví qýuky, publikování nebo převodu technologií;
vede oddělené účetnictvípro tyto činnosti, cožjsou primární neekonomické činnosti
uvedené vbodu 3.1.1. Rrámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a
inovací, tak, aby bylo zabráněno žv. Kížovémufinancování jiných ekonomických i
neekonomických činnostíorganizace. Veškerý zisk pocházejici z primárních
neekonomických činnostípodle bodu 3.1.1. Rámce Společenství pro sttítnípodporu
rlýzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity veřejné
prostředky, se zpětně investuje do základního qýzkumu nebo aplikovaného výzkumu
nebo experimentálního vývoje nebo do šířeníjejich qýsledků nebo do rYrky. Podniky,
které mohou uplatňovat vliv na organizaci jako podílnícinebo členové,nemají
k qýzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvořeným výsledkům ýzkumu
přednostní přístup.
(3) Spravuje odbornou knihovnu a sbírku písemností archivní povahy.
(4) Sbírku spravuje podle zákona ě. 12212000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně někte4ých dalších zákonů.
(5) Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i
obrazovou, případně zvukovou.

(

(6) Sbírkovépředměty odborně zptacovává a výéžujez nich pomatky o qývoji

a

společnosti.

(7) Provádí vědecký výzkllm prostředí, zněhož sbírkové předměty ziskává.

(8) Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim apontatky ziskanéjejich odborným

zpracováním prezentuj e zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých
výstav, vlastní publikační,vzdě|átvací a přednáškovou činnostív Českérepublice i
v zahtaniěi a dalšímikulturně-v,ýchovnými aktivitami určenými pro nejširšíveřejnost,
speciálně pak zejména dětem amládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
(9) {apůjčujesbírkovépředměty do expozic a na qýstavy pořádané jinými subjekty v
Ceské republice i v zahraničínebo za účelemjejich vědeckého zkoumání nebo
konzervování a restaurování, za předpok|adu, že je zajištěna jejich bezpečnost a
ochrana ve smyslu zákona č. 12212000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům
za podmínek stanovených zákonem ě.12212000 Sb., a badatelským řádem, ktery sama

wdá.

(10) Vydává a veřejně šíříperiodické i neperiodické publikace, audio a video nahrávky,
CD-ROM a vyměňuje je s domácími i zahraničnímiinstitucemi.
(11) Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
odborné konference, sympózia a semináře, vztahujicí se k předmětu činnosti.
(l2) Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývajícíz předmětu činnosti (hudební,
divadelní, literární, filmové a multimediální) a vystavuje zapůjčenépředměty kultumí
hodnoty.
(13) Vstupuje do profesních sdružení, včetně zahtaniěnich, za účelemkoordinace odborné
činnosti.
(1a) Na záktadě pověření Ministerstva kultury Českérepubliky vydává osvědčeník
vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona ě. 7I/l994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty.
(15) V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničnímipartnery.
(16) Vykonává činnosti vyplývajícíz předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu
veřej ně přístupných prostor, zejména:
. Umožňuje zaúplatu návštěvu expozic, výstav a dalšíchkulturních akcí.
. Poskytuje bezúplatně i zairylatll dalšíslužby, vyplývající z předmětu činnosti.

.
.

Yybírá poplatky za fotografování, filmováni a pořizování videozánnamů, pořizování kopií

dokumentů, poskytování fotografi í, negativů a ektachromů.

Prodává katalogy, upomínkovépředměty a dalšízboži propagující předmět činnosti, kopie,
repliky a dalšírozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů
s odpovídajícíuměleckou úrovní,nosiče audio a video nahrávek.
. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen.
. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek.
. Zptacovává odborné posudky, rešerše a expefttzy.
(17) Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury ě. 27512000 Sb., kterou se
provádí zákon ě. 12212000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně někteqých
dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkůmsbírek muzejní
povahy.

(l8) Organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č.
48312004 Sb., kteqým se mění zákon ě. 1,2212000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně někteqých dalšíchzákonů, ve znění zákona č. l86/2004 Sb.

čHnek V.
Označenístatutárních orgánů
Statutiárním orgánem organizace

je ředitel,

kterého jmenuje

Českérepubliky.

a odvolává ministr kultury

Čtánek VI.
Vymezení majetku a hospodaření
Organizaceje příslušná hospodařit s majetkem Českérepubliky svěřeným jí při jejím zíizeni a
s majetkem naby!ým v průběhu její dalšíexistence, kter} je ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí ve
vlastnictví státu. Soupis majetku v členění
1. nemovitý majetek Českérepubliky
2, movi!ý majetek Českérepubliky
3. ťrnančnía penéžnífondy
4, majetek Českérepubliky evidovaqý na podrozvahovém účtě
5. nemovité a movité věci a jejich soubory prohlášené za kulturní památku
6, sbírka muzejní povahy zapsaná v Centrální evidenci sbírek
7 . archiválie vedené mimo evidenci sbírky muzejní povahy
8. knihovní fondy mimo evidenci sbírky muzejní povahy
v rozsahu zjištěnémke dni 3I.I2.20ll, je uveden v příloze této ňizovací listiny.
Organizace má právo tento majetek držet, uživat jej a nakládat s ním v souladu s právními
předpisy a účelem,pro ktery bylazřízena.
Otganizace nabývá majetek s příslušnostíhospodařit s ním v souladu se zákonem
ě,219l2O0O Sb. pouze do vlastnictví Českérepubliky.
Organizace hospodaří s majetkem Českérepubliky podle ustanovení zákonů
ě.21812000 Sb. a č. 21912000 Sb.
Sbírka muzejní povahy je hmotným majetkem, považuje se za jednu věc hromadnou a
organizace s ní hospodaří podle zvláštních právních předpisůl),
Hospodaření s majetkem, kteqý je kultumí památkou, předmětem kultumí hodnoty,
archiválií a knihovním dokumentem, pokud není součástísbírky muzejní povahy, se řídízákonem
č.21912000 Sb., pokud zvláštníprávní předpis2) nestanoví jinak.

') Zákon ě. 12212000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některiích dalších zákonů, ve anění
pozdějších předpisů vyhláška ě.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 12212000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů

zl Např. Zákon č.20/|987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7lll994 Sb., o
prodeji avývoan předmětů kulturni hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20312006 Sb., o někter,ých
druzich podpory kultury a změné někter,ých zákonů, zá.kon č. l0l/2001 Sb., o nawacení nezákonně
vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49912004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných
knihovnic§ých a informačních služeb (knihovní zákon), ve zrění pozdějších předpisů

čHnek VII
Primární neekonomické činnosti podle Čl.IV ,,Předmět hlavní činnosti", bod (2), vede
organizace v účetníevidenci odděleně od ostatních činnostíorganizace; přitom se řídízákonem č.
21812000 Sb., a vnitřními předpisy Ministersfua kultury.

čHnek VIII
Převod práv a povinností
Organizace je právním nástupcem Muzea loutkářských kultur, organizace zíízené
Východočeshým krajským národním výborem v Hradci Králové, přebírá v plném rozsahu práva a
závazky této organizace.

čÉnekIX
Organizačnístruktura organizace

a

její změny

Organizační strukturu organizace stanoví organizačnířád, kteqý vydáváředitel organizace,
ktený také jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v jeho nepřítomnosti. Reditel otganizace
jmenuje radu organizace aporadní sbor pro sbírkotvornou činnostjako své poradní orgány. Jejich
činnost se řídíjednacími řády, které vydá ředitel organizace. Reditel jmenuje a odvolává vedoucí
zaměstnance organizace, kteří řídíčinnost jednotlirných organizačních útvarů.Reditel je ve své
činnosti odpovědný ministru kultury.

Clánek

X

Vymezení doby, na kterou je organizace zíízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

čtánek XI
Toto rozhodnutí nabýváúčinnosti dne 1. ledna2013.

Mgr. Alena Hanáková
ministryně kultury

