
ZŘIZOVACÍ LISTINA 
 

I.  
Zřizovatel   

Jihočeský kraj 
se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650  
Zastoupený hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem 
 

vydává 
 

podle § 1 odst. 1 a2 a § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků 
z majetku České republiky do majetku krajů, ve smyslu § 27 zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., tuto zřizovací 
listinu příspěvkové organizace (dále jen „organizace“): 

 
 
 
 

II.  
Název, sídlo organizace 

Název organizace: Alšova jihočeská galerie 
Sídlo: 373 41 Hluboká nad Vltavou 
Identifikační číslo organizace: 00073512 
  

III.   
Právní postavení organizace 

 
1. Alšova jihočeská galerie je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje vystupující 

v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucích, jako 
samostatný právní subjekt – právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku. 

 
2. Alšova jihočeská galerie je právním nástupcem příspěvkové organizace Alšovy jihočeské 

galerie zřizované Ministerstvem kultury ČR a přebírá v plném rozsahu její práva 
a povinnosti. 

 
IV.   

Vymezení hlavního účelu 
  
1.  Alšova jihočeská galerie (dále jen „organizace“) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 3 - 8 zákona č. 483/2004 Sb., 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., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby. 



2.   Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro 
vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, 
z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat, 
a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu 
jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž 
účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. 

 
Předmět hlavní činnosti 

Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi: 
 

1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného 
umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české 
i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13. století do současnosti, 
se zvláštním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16. – 18. století a na českou 
a světovou keramiku 20. století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, 
uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. 
Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, 
sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných 
právních předpisů. 

2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.  
3. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění. 
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby 

i obrazovou, případně zvukovou. 
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného 

umění a dějinách společnosti. 
6. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 
7. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo 

fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře, vztahující se k předmětu 
činnosti. 

8. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat 
veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle §2 odst. 6 až 8 a §10a 
zákona č. 483/2004 Sb. 
 

K tomuto účelu jsou stanoveny následující standardy: 
 

a/ standard územní dostupnosti 
  muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, 
 odst. 1). 

 
b/ standard časové dostupnosti 

- muzeum zpřístupňuje sbírku, nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě 
sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic a výstav se stanovenou 
návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a, odst. 2, písm. a), 



- muzeum pořádá každoročně muzejní programy (vzdělávací akce včetně přednášek a jejich 
cyklů, kulturní a kulturně společenské akce včetně koncertů, výstav a dalších způsobů 
sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze 
sbírkových předmětů ze spravované sbírky, nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou 
veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se 
zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin apod. (dle § 10a, odst. 2, písm. b), 

- muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě zveřejněné 
prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně 
vlastních www. stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních 
programech nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových 
předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a, 
odst. 2, písm. c)., 

- muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, 
o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, 
o historii výtvarného umění území, na němž působí i z něhož shromažďuje své sbírky, nebo 
informací o ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle §10a, odst. 
2, písm. d). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona 
č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl – 
apod.), 

- muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své 
působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí 
a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě 
žádosti a na úplatu (dle § 10a, odst. 2, písm. e). 

 
c/ standard ekonomické dostupnosti 

- muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky 
základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo 
studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagogického doprovodu a osoby a skupiny osob 
se zdravotním postižením (dle § 10a, odst. 3). 

 
d/ standard fyzické dostupnosti 

- muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí, a způsob 
jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, 
znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání 
standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a, odst. 4). 

 
V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti: 

 
9. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.). 
10. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 
11. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu 

předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů 
kulturní hodnoty. 

12. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 



13. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně 
přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních 
akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování 
kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jiné 
tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky 
a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající 
uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané 
prostory v objektech, k nimž vykovává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím 
kulturním posláním. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben 
a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává 
odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související 
s předmětem činnosti. 

14. Ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 

15. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem 
č. 122/2000 Sb., v platném znění, a interním badatelským řádem. 

 
V.   

Statutární orgány 
Statutárním orgánem organizace je ředitel. Jmenovaný a odvolávaný Radou Jihočeského 

kraje. Ředitel je zodpovědný zřizovateli. Ředitel je v pracovním poměru u příspěvkové 
organizace a jeho plat a odměnu stanovuje Rada Jihočeského kraje v souladu s právními 
předpisy. 
  Jménem organizace jedná ředitel v souladu s právními předpisy v platném znění a v rámci 
oprávnění daných zřizovací listinou. Ředitel se za organizaci podepisuje tak, že k otisku razítka 
příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel jmenuje a odvolává svého 
zástupce, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu jeho oprávnění daných mu 
ředitelem organizace. Není oprávněn činit pracovně- právní úkony a zavazovat se v pracovně- 
právních vztazích za zaměstnavatele, pokud tak nebude výslovně písemně ředitelem zmocněn.
  
 

VI.  
Svěřený majetek 

 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření („svěřený majetek“): 
 

1. nemovitý majetek v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. A, která je nedílnou součástí této 
zřizovací listiny. 

2. movitý majetek v rozsahu podle inventarizace k datu převodu státního majetku do majetku 
kraje uvedeném v příloze č. 1. B. 

 
 



VII.  
Vymezení práv a povinností ke svěřovanému majetku 

 
Organizace je povinna nemovitý majetek, movitý majetek, finanční majetek a práva a závazky, 
svěřené jí zřizovatelem k hospodaření: 

- efektivně a ekonomicky účelně spravovat, 
- pečovat o jeho ochranu a zvelebování, 
- provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 

Specifikace majetkových práv a povinností je upravena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí 
této zřizovací listiny. 
 

VIII.   
Okruhy doplňkové činnosti 

 Pronájem nebytových a bytových prostor se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., přičemž 
k pronájmu a výpůjčce bytů na dobu delší než 12 měsíců potřebuje organizace předchozí 
písemný souhlas zřizovatele. 

 
IX.   

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

 
X.   

Závěrečná ustanovení 
Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 10. 2001 a ruší v plném rozsahu platnost 
dosavadní zřizovací listiny Alšova jihočeská galerie č. j. 17.023/2000. Ve věcech neupravených 
touto listinou se postupuje podle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 129/2000 
Sb., v platném znění, není- li zde úpravy, pak podle obecně platných právních předpisů ČR. 
 
V Českých Budějovicích dne 1. 10. 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 
Ke zřizovací listině Alšovy jihočeské galerie 

 
Přehled nemovitého a movitého majetku 

 
A) Nemovitý majetek – stav ke dni 30. 6. 2001 

 
1. Budovy a stavby 
 
- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 118 
- Parcelní číslo pozemku 422,423 
- Obec České Budějovice 
- Katastrální území České Budějovice 1 
- Alšova jihočeská galerie České Budějovice (tzv. Wortnerův dům) 
- Číslo popisné 342, 343; číslo evidenční 22,24 
- Pořizovací cena 3.976.699,40Kč; oprávky 1.473.839,29Kč, zůstatková cena 

2.502.860,11Kč 
- Bez věcných břemen, nájemní vztah s Jihočeským pěveckým sdružením – 70 m2  
- Doklad o nabytí: HS č. 1/1972 č. j. kult. 878/72 ze dne 29. 9. 1972 

 
- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 487 
-  Parcelní č. pozemku 962 
-  Obec Hluboká nad Vltavou 
- Katastrální území Hluboká nad Vltavou 
- Hluboká- garáž 
- Bez popis. čísla 
- Pořizovací cena: 19.000,-Kč, oprávky 19.000,-Kč, zůstatková cena 0 
- Bez věcných břemen a bez nájemního vztahu 

 
- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 12948 
- Parcelní č. pozemku 2949/18 
- Obec České Budějovice 
- Katastrální území České Budějovice 
- Číslo popisné 1047 
- Pořizovací cena 2.015.995,40 Kč, oprávky 1.237.019,90 Kč, zůstatková cena 778.975,50 

Kč 
- Výměra 656 m2 

 
- Katastrální území Bechyně 
- Parcelní číslo st. 988/2 
- Obec Bechyně 
- Číslo popisné 301 
- Pořizovací cena 2.361.395,60 Kč, oprávky 735.827,00 Kč, zůstatková cena 1.625.568,60 

Kč 



2. Pozemky 
 

- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 118 
- Obec České Budějovice 
- Katastrální území České Budějovice 1 
- Parcelní č. pozemku 422 
- Zastavěná plocha 
- Výměra 282 m2 
- Parcelní č. 423 
- Zastavěná plocha 
- Výměra 309 m2 
- Evidenční hodnota pozemku 521,840,-Kč 
- Doklad o nabytí- HS č. 1/1972, čj. Kult. 878/72 ze dne 29. 9. 1972 

 
- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 487  
-  Obec Hluboká nad Vltavou 
-  Katastrální území Hluboká nad Vltavou 
- Parcelní číslo pozemku 962, výměra 22 m2 
- Zastavěná plocha, garáž 
- Evidenční hodnota pozemku 1.355,-Kč 
- Doklad o nabytí – HS č. 4/80 ze dne 12. 12. 1980 

 
- Katastrální úřad České Budějovice, list vlastnictví č. 12948 
- Obec České Budějovice 
- Katastrální území České Budějovice 
- Parcelní číslo pozemku 2949/18, výměra 656 m2 
- Pořizovací hodnota 576.400 Kč 

 
- Katastrální území Bechyně 
- Obec Bechyně 
- Parcelní číslo pozemku st. 988/2 
- Zastavěná plocha 
- Výměra v m2 491 
- Pořizovací cena 49.100,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) Movitý majetek- stav ke dni 30. 9. 2001 
 
 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena 
DNM (účet 013) 106.200,-- 106.200,-- x 
DDNM (účet 018) 34.155,-- 34.155,-- x 
DHMO (účet 022) 5.215.859,08,-- 2.936.412,88,-- 2.279.446,20,-- 
DDHM (účet 028) 1.827.904,-- 1.827.904,-- x 
Zásoby (účet 132) 1.023.967,44,-- x x 

 
1.B. 1 Finanční majetek, pohledávky, závazky a stav účtů časového rozlišení 
Alšova jihočeská galerie má ke dni 30. 9. 2001 finanční majetek (bankovní účet, pokladna, 
ceniny, účet FKSP) 4.462.744,12 stav pohledávek ve výši 291.087,- Kč, závazky ve výši 836.772,04 
a stav přechodných účtů 0 Kč. 
 
1.B.2 Sbírky muzejní povahy 
Alšova jihočeská galerie vlastní sbírky muzejní povahy. Stav k 30. 9. 2001: 
Obrazy 2 380 
Plastiky        690 
Kresby a grafiky  12 055  
Keramiky     2 286  
 
Celkem  17 411 ks v inventurní ceně 64 887 509,29 Kč 
 
1.B.3 Kulturní památky 

Alšova jihočeská galerie je příslušná hospodařit s jednou nemovitou kulturní památkou. Jedná 
se o budovu v Č. Budějovicích, U Černé věže 22 
(tzv. Wortnerův dům). Číslo rejstříku 754. 
Žádné movité kulturní památky galerie nemá. 
 
1.B.4 Knihovní fondy 

Stav knihovního fondu Alšovy jihočeské galerie slouží pouze pro vnitřní potřeby. Stav 
knihovního fondu k 30. 9. 2001 činí 12.242 knihovních jednotek. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Příloha č. 2 
 

ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
Alšova jihočeská galerie 

 
Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace 

 ke svěřenému majetku 
 

1.  
1.1.  Organizace hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen „majetek“), uvedeným v přílohách 

č. 1A a 1B ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného vlastní 
činností nebo darem, tj. i s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými 
z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu, prostředky svých fondů, peněžními dary od 
fyzických a právnických osob včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze 
zahraničí, z rozpočtu Evropské unie a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních 
mechanizmů. 

1.2. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele. 
 

2. Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:  
 

2.1.  Využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace zřízena. 
K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případech nenaruší – li tím 
svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka. 

2.2. Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku. 
2.3. Provádět zákonné revize a kontroly majetku. 
2.4. Provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem 

o účetnictví a mimořádnou inventarizace na základě požadavku a pokynů zřizovatele. 
2.5. Umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá. Osobám 

pověřeným zřizovatelem vykonat kontrolní činnost je organizace povinna zejména 
umožnit nahlédnout do jejich dokladů, účetní a majetkové evidence a technických 
a provozních záznamů činnosti a dalších dokumentů tak, aby mohly plnit příslušnou 
směrnici zřizovatele stanovující organizaci provádění kontrol. 

2.6. Provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem 
schváleného odpisového plánu. 

2.7. Uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými 
v č. IV zřizovací listiny a povolenými doplňkovými činnostmi v čl. VIII. zřizovací listiny 
podle skutečné potřeby organizace. 

2.8. Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 50 tis. Kč včetně, 
jedná- li se prokazatelně o nedobytnou pohledávku nebo jestliže náklady na vymáhání 
pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek. 

2.9. Samostatně zadávat veřejné zakázky malého rozsahu, vybírat nejvhodnější nabídky 
a uzavírat příslušné smlouvy v souladu s vnitřními předpisy zřizovatele pro zadávání 
veřejných zakázek. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby neinvestičního 
a investičního charakteru, kdy náklady na jednu akci bez DPH nedosáhnou 2 mil. Kč. 



2.10. Při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních vztazích, 
zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy zejména podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci daném schválenou územně plánovací dokumentací pro územní kraje 
a zájmy Jihočeského kraje jako vlastníka dotřených nemovitostí, zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věcech evidence motorových vozidel, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
udělování souhlasu vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les.  

 
3. Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku: 

 
3.1. Využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Nesmí majetek bez 

souhlasu zřizovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, ani jej vložit do 
majetku právnických nebo fyzických osob zřízených nebo založených za účelem 
podnikání. 

3.2. Oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace, 
3.3. Zpracovat každoročně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace. 
3.4. Zajišťovat opravy a údržbu majetku v souladu s finančním plánem a plánem pořízení 

investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně 
závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými 
zřizovatelem, a to při nákladu na jednu akci do 2 mil. Kč bez DPH včetně. 

3.5. Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na 
dobu neurčitou, maximálně na dobu pěti let. Organizace je přitom povinna postupovat 
v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje. 

3.6. Uzavírat smlouvy o pronájmu nebytových prostor, pozemků, bytů a reklamních ploch na 
dobu neurčitou, s krátkodobou výpovědní dobou, maximálně tři měsíce tak, aby mohla 
organizace kdykoli s využitím výpovědní doby pronájem ukončit. Organizace je přitom 
povinna postupovat v souladu s předpisy zřizovatele pro nakládání s majetkem kraje. 

3.7. U objektů, které jsou kulturními památkami, se organizace musí řídit zvláštním předpisem 
o státní památkové péči. 

 
4. Práva a povinnosti organizace k movitému majetku: 
 

4.1.  Zajišťovat opravy a údržbu majetku v souladu s finančním plánem a plánem pořízení 
investic organizace schváleným zřizovatelem na období jednoho roku a s obecně 
závaznými předpisy pro zadávání zakázek, příp. dalšími pravidly schválenými 
zřizovatelem, a to při nákladu na jednu akci do 2 mil. Kč bez DPH včetně. 

4.2. Sjednat půjčku, výpůjčku, pronájem nebo nájem movité věci pokud je to potřebné, 
vhodné a možné z hlediska zajištění činností, které jsou uvedeny ve zřizovací listině 
organizace a jsou sjednány za obvyklých podmínek. 



4.3. Nabývat movitý majetek darem (peněžním i nepeněžním) v hodnotě nad 200 tis. Kč 
v jednotlivých případech jen za předchozího písemného souhlasu zřizovatele. 

4.4. Vyřazovat, likvidovat a prodávat majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku 100 tis. Kč 
včetně v jednotlivých případech, bez souhlasu zřizovatele, pokud tento majetek nebude 
upotřebitelný v ostatních právnických osobách zřizovaných a zakládaných krajem. 

4.5. Péče o předměty muzejní povahy se řídí zákonem č. 122/2001 Sb., a vyhláškou č. 275/2000 
Sb. 

5. Organizace se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
v platném znění a dalšími souvisejícími platnými právními úpravami a vnitřními předpisy 
zřizovatele. 
 


