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I Článek X. 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 29. prosince 2000. 

ministr kultury: 
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v' 



Mínísterstvo kultury 
Č.j.: 17.219/2004 

ROZHODNUTÍ 
ministra kultury 

č. :3 /2004 

ze dne.S: listopadu 2004 

kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

V souladu s ustanovením § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., 
a zákona č. 483/2004 Sb., se zřizovací listina, č.j. 17.462/2000, doplňuje takto: 

Článek I 

1. Článek I „Označení zřizovatele"
Označení zřizovatele se mění takto: 

Y•'. 

,, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 " 

2. Článek IV „Předmět hlavní činnosti"
Za odstavec 17 se doplňuje nový odstavec 18, který zní: 

„ Organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle 
zákona č. 483/2004Sb., kterým se mění zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
186/2004 Sb. 

Článek II. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu. 

V Praze dne 

Pavel Dostál 
ministr kultury 



Č.j.: 9129/2009 
MKCRPOOOCIK8 

Rozhodnutí 
ministra kultury 

č.-13/2009 
ze dne 20.' 'října 2009, 

kterým se vydává dodatek ke Zři��vací listině Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze 

Čl. I 

Zřizovací listina Uměleckoprůmyslového musea v Praze, vydaná rozhodnutím 
ministra kultury č.j. 17.462/2000 ze dne 29. prosince 2000, v platném znění, se mění tak, že 
v čl. IV. odstavci „Základní účel" větě první se slova „ustanovení § 10 odst. 6" zrušují a na 
konci věty druhé se doplňují slova „a provozovat činnost galerie." . 
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Čl. Il 

Tento dodatek ke Zřizovací listině Uměleckoprůmyslového musea v Praze nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 2010. // 

Prof. Václav Riedlbauch 
ministr kultury 





(neekonomické a ekonomické), aby bylo zabráněno křížovému financování, tj. použití 
finančních prostředků určených na výzkum nebo experimentální vývoj k financování jiných 
činností organizace. Při vedení oddělené evidence se řídí předpisy a pokyny Ministerstva 
kultury.". 

Poslední 2 články zřizovací listiny se označují jako Čl. X.-XI. 

Čl. III 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. 

' 

Prof. Václav R i e d 1 b a u c h 
ministr kultury 
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Organizace hospodaří s majetkem České republiky podle ustanovení zákonů č. 
218/2000 Sb. ač. 219/2000 Sb. 

Sbírka muzejní povahy je hmotným majetkem, považuje se za jednu věc hromadnou a 
organizace s ní hospodaří podle zvláštních právních předpisů l)_

Hospodaření s majetkem, který je kulturní památkou, předmětem kulturní hodnoty, 
archiválií a knihovním dokumentem, pokud není součástí sbírky muzejní povahy, se řídí 
zákonem č. 219/2000 Sb., pokud zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak. 

i/ Zákon I:. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonti, ve znění pozdějších předpisti 

vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, 

veznění pozdějších předpisů 

2) Např. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů

kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a změně některých zákonú, 

zákon č. 10 l/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004, o archivnictví 

a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Článek III 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu 
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MýJDr. Jiří B e s s e r 

ministr kultury 





Čl. III.

Dosavadní Čl. IX. zřiz ovací listiny se zrušuje.

Označení d osavadních článků X. a XI. se nemění. 

Čl. IV

To to rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu. 

MUDr. Jiří Be ss er 

ministr kultury 
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