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I Článek X. 

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 29. prosince 2000. 

ministr kultury: 

, .. J,.. 

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." . 

. . . ... 

'"1l.• 

V· 

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 





/
I 

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 

• .·• 

.... ,�. 

/I 
MýJDr. Jiří B e s s e r 

ministr kultury 
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině Hlavní budova UPM 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Nemovity majetek - budovy a stavby 

typ budovy muzeum 

wůsob vvužitf občanská vvbavenost, aaráž 

�
katastrální územf 727008, Josefov 

č.parcety 35, 36 

�
část obce Josefov 

čisto popisné 2 

čl sto listu vlastnictvf 12 

� � 
� ��

� 
� � 
� 

�� 

hodnota stavby /budovy/ vedena v účetnictví 62.504.429,-Kč 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze r. 

...,. -

Nemovitý majetek - pozemky· 

opis údaJe 

35, 36, 37 

� 
�i, 

58, 1125 2258, 

727008, Josefov 

12 

�
�

zeleň 

amátkově chráněné území 

hodnota oozemku vedena v účetnictví 19.279.020,-Kč 

zastavěná plocha a nádvorí, zastavěna plocha a nádvorí, ostatní 

-·



Příloha č. 1 ke zřizovací listině CD Praha Stodůlky 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Nemovity majetek - budovy a stavby 

- ---

tvp budovv 

způsob vvužitf 

katastrální území 

č.parcelv 

část obce 

číslo popisné 

číslo listu vlastnictvf 

hodnota stavby /budovy! vedena v účetnictvf 

v současné době v projektové přípravě 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

,;s 

,ozemku vedena v účetnictví 

Nemovitý majetek - pozemky 

2392/17
1 

2392/1, 2392/7 

267, 4584, 2903 

755541 Stodúlk 

12324, 15357, 15357 

"iná plocha, locha 

ostatní plocha, ostatní plocha, ostatní plocha 

41.846. 750,-Kč 

� 

,. 

< , 

ůdaie 

� 
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině Chlumín �� 
název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Nemovity majetek - budovy a stavby 

� 
typ budovy bývalé letní sídlo 
zoůsob vvužitf občan. vvbav. 

katastrálnf ůzemf 01 Chlumín kód územ: 651842 

č.parce/y 223 

část obce Chlumín 
číslo popisné 3 
čf s/o listu vlastnictví 223 

hodnota stavby /budovy! vedena v účetnictví 12.296.443,-Kč 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze �� 

Nemovitý majetek- pozemky 
� 

- -. 

parcel nf čl s/o - 34/1

výměra 2372 

katastrální území 01 Chlumín kód územ: 651842 

čisto listu vlastnictví 223 

typ parcely 

zoůsob vvužitf občan. vybav. 

druh pozemku zastavěná plocha 

hodnota oozemku vedena v účetnictvf 55.149,-Kč 



Příloha č. 1 ke zřizovací listině Depozitář Brandýs n.L: 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Nemovity majetek - budovy a stavby 

� ·�· .. 

tvo budovv bývalý pivovar (sklad) 

wůsob vvužití obiekt bydlení, aaráž, obiekt bvdlení 

katastrální území 01 Brandýs nad Labem: kód 609048 

č.parcelv 410, 411, 412 

část obce Brandýs nad Labem 

číslo popisné 404, 405 

číslo listu vlastnictví 3916 

hodnota stavbv lbudovvl vedena v účetnictví 16.472.708,-Kč 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze !' � 

UVIJ•� 

loarcelní číslo 

výměra 

katastrální území 

číslo listu vlastnictví 

tvo oarcelv 

způsob vvužití 

Nemovitý majetek - pozemky --:c ·• 

410, 411, 412, 

793, 275, 2456, 

01 Brandýs nad Labem: kód 609048 

3916 

obiekt bvdlení, garáž, 

- - -

obiekt bvdlení, 

1259/1, 

243, 

ostatní veřeíná zelen, 

druh pozemku zastavěná olocha, zastavěná plocha, zastavěná olocha, ostatnl plocha, 

hodnota oozemku vedena v účetnictví 629.906,-Kč 

260 

241 

zahrada 

/! 

---
.. ��tO'iilYSiov. 
;J-0 

$� 
� �(�"1 �" 

�; 

>cr, '·'t�J .... 
E ' ({% 1 
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině Kamenice n. L. 

název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Nemovity majetek - budovy a stavby 

.... -.... -� 

typ budovy zámek
způsob využití občanské vvužití, aaráž
katastrální území 662577 Kamenice nad Lipou 

č.parcely 1, 5/2
část obce Kamenice nad Lipou
číslo oooisné 1 bez č.P.
číslo listu vlastnictví 2137 

hodnota stavbv lbudovvl vedena v účetnictvf 87.774.581,-Kč

název org�nlzace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
!"i 

Nemovitý majetek - pozemlcy-

..,..,.,,._ ---W:J'-

parcelní číslo 1, 2/1, 4, 5/1, 5/2, 6 

vvměra 3933, 482, 319, 3626, 32, 443 

katastrální území 662577 Kamenice nad Lipou 

číslo listu vlastnictví 2137 

tvp parcely 

wůsob vvužití zelerí, manipulačnf clocha, zeler'I, zelerí 

druh oozemku zastavěná plocha a nádvorí,ostatnf pJocha,ostatnf clocha,ostatnf plocha.zast.plocha a nádvofí, ostatní plocha 

hodnota oozemku vedena v účetnictví 290.016,-Kč 

��-
�
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině 
název organizace: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Majetek neevidovaný v katastru nemovitostí (přístavby, kůlny, ploty apod.) 

tvo maietku 

způsob využití 

částobce 

hodnota ma)etku vedena v účetníctvf 

/ 

, _ 
ti 

� .. 

',ct . 

-

���,'



/1 č. 3 ke zfizovací listině
ll 

/ ;V _organiza��: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

/' 

.Ž:' i"·�-.
(,,;",, 

·;:ti ��:, . .\ Majetek evidovaný k 31.12.2009 
, J, J .. ' �

·_; )!! ;; J ... u .. -,. ' 
/ ,.

Účtová ski:i'pina o�t Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné sledl<ý výzkumu a vývoie 
Software 
Ocenitelná práva 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (jehož ocenění nepřevyšuje částku 60 tis Kč) 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetej odepisovaný
Stavby 
Samostatné movité věci a soubory movitvch věcí 
Pěstitelské celky trvalých porostů 
Základni stádo a tažná zvířata 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (jehož ocenění nepřevvšuje částku 40 tís Kč) 

IOstatni dlouhodoby hmotny maJetek 

Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Pozemkv 
Umělecká díla a předměty '"'1"-• ' 

,, 

Zásoby celkem
Materiál na skladě 
Výrobky 
Zvířata 
Zboží na sklad 
Jiné (zboží na cestě) 

Finanční majetek celkem
finanční prostředky v hotovosti 
finanční prostředky na bankovních účtech 
ceniny 

Závazky

Účtová skupina 91 - Finanční a peněžní fondy
Fond odměn 
Fond rezervní 
Fond reprodukce majetku 
Jiné (specifikovat) 

Majetek evidovaný na podrozvahových účtech celkem

hodnota v Kč

3355902
1350561 
1629002 

376339 

253244050
179048160 

62324578 

11871312

62100841 
62100841

4850813 
70778 

3422389 
1357646 

35767444 
168687 

35598757 

I
1698665

1 

38266847 
402766 

28551732 
8589808 

722541 

4341863 





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. 

;ť (/I 

MUDr. Jiří Be ss er 
ministr kultury 

V· 




