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ZRIZOV ACI LISTINA 
Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 23 a § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
tuto zřizovací listinu: 

I. 

ZŘIZOVATEL 

1.1. Název zřizovatele příspěvkové organizace: Liberecký kraj 
1.2. Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec 
1.3. IČ zřizovatele: 70891508 
1.4. DIČ zřizovatele: CZ70891508 
dále jen "zřizovatel " 

II. 
NÁZEV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

2.1. Název organizace: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
2.2. Sídlo organizace: Masarykova 437/ 11 , Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 1 
2.3 . IČ organizace: 00083232 
2.4. Právní forma: příspěvková organizace 
dále jen" organizace" 

III. 
VYMEZENÍ HLA VNÍHO ÚČELU A PŘEDMĚTU ČINNOSTI 

3. 1. Organizace plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 zákona č. l 22/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky 
č.275/2000 Sb., a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, 

trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky 
muzejní povahy. 

3.2. Organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb dle zákona 
č. 483/2004 Sb. Umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu 
využívání sbírky a jej í zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb. 

3.3. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie 
české i zahraniční provenience, zejména však z území Severních Čech, především 
v oborech geologie, botanika, zoologie, prehistorie, etnografie, historie a dějin umění (se 
zaměřením na umělecké řemeslo, užité umění, průmyslový design a uměleckou 

fotografii) . Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvomé 
činnosti. 

3.4. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.l 22/2000Sb. , o ochraně sbírek 
muzejní povahy a předpisy souvisej ícími: 
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a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby 
obrazovou a zvukovou; zpracovává a uchovává digitální dokumentaci (data a 
metadata); 

b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody 
a společnosti; 

c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich 
odborným_ zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a 
krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i 
v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší 
veřejnost; 

d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty 
v České republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, 
konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a 
ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000Sb.; 

e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem 
č. 122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává; 

3.5 Organizace provádí základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a 
šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikováním nebo převodem technologií; 
vede oddělené účetnictví pro tyto činnosti, což jsou primární neekonomické činnosti 
uvedené v článku 2.1 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (vydáno 
Evropskou komisí pod č. 2014/C 198/03) tak, aby bylo zabráněno tzv. křížovému 
financování jiných ekonomických i neekonomických činností organizace. Veškerý zisk 
pocházející z primárních neekonomických činností podle článku 2.1 Rámce pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity veřejné 
prostředky, se zpětně investuje do základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu 
nebo experimentálního vývoje nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky. Podniky, 
které mohou uplatňovat vliv na organizaci jako podílníci nebo členové, nemají 
k výzkumným kapacitám subjektu nebo jím vytvořeným výsledkům výzkumu 
přednostní přístup. 

3.6 Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či 
elektronické podobě. 

3.7 Organizace spravuje historický knihovní fond, sbírku dokumentů archivní povahy 
a odbornou knihovnu. Prostřednictvím knihovny poskytuje veřejné knihovnické a 
informační služby, a to zpřístupňováním knihovních dokumentů z knihovního fondu 
organizace formou prezenční zápůjčky, provádí výměnu publikací s domácími i 
zahraničními institucemi, zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů a 
umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. 

3.8 Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými 
osobami z České republiky i ze zahraničí odborné konference a přednášky, sympozia a 
semináře vztahující se k předmětu činnosti. 

3.9 Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, 
divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací 
činnost. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. 

3.10 Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 

3.11 Ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky na úseku 
archeologických výzkumů a nálezů v Libereckém kraji, případně na dalším území 
vymezené dohodou s Akademií věd České republiky: 
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a) organizace provádí na základě pověření Ministerstva kultury České republiky 
a podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, archeologické výzkumy a 
archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy; 

b) podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité 
archeologické nálezy. 

3.12 Organizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 

3.13 Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti : 

a) umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí; 
b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, 

z předvádění vybraných sbírkových předmětů a edukativních prvků a za poskytování 
reprografických služeb; 

c) prodává katalogy a předměty propagující činnost organizace, jako jsou kopie, 
repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek; 

d) poskytuje služby konzervátorských, preparátorských a restaurátorských dílen; 
e) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy; 
f) poskytuje informační služby souvisej ící s předmětem činnosti; 
g) provádí výzkumnou a dokumentární činnost pro osoby, firmy a instituce. 

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

3.15 Organizace vykonává a zajišťuje odbornou metodickou pomoc státní správě 

a samosprávě v rámci svých oborů činnosti. Pracuje jako metodické pracoviště pro 
oblast muzejnictví v Libereckém kraji. 

IV. 
STATUTÁRNÍORGÁN 

4.1 . Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z funkce Rada Libereckého 
kraje. 

.., 

4.2. Ředitel stanoví svého zástupce, kterým je zastupován v době své nepřítomnosti v plném 
rozsahu práv i povinností. 

4.3. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, že 
k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis. 

4.4. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím 
jménem. Ředitel odpovídá za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ředitel řídí 
organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou. 

4.5. Ředitel vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. 

4.6. Ředitel zřizuje dle potřeby své poradní orgány a pracovní komise k zaj ištění plnění 
úkolů organizace. 

4.7. Zřizovatel může jako svůj kontrolní a poradní orgán pro výkon práv zřizovatele zřídit 

komisi rady kraje, která bude plnit funkci v rozsahu statutu schváleného radou kraje. 
Ředitel organizace je povinen poskytnout komisi součinnost potřebnou k plnění její 
funkce v rozsahu schváleného statutu. 
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4.8. Ředitel může ve výjimečných případech rozhodnout o bezplatném vstupu veřejnosti do 
muzea a bezúplatném poskytnutí služeb. 

v. 
VYMEZENÍ MAJETKU 

5.1. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti se organizaci předává k hospodaření 
nemovitý a movitý majetek Libereckého kraje (dále jen "svěřený majetek"). Svěřený 
nemovitý majetek je uveden v Příloze č. 1. Rozsah a hodnota svěřeného movitého 
majetku jsou vedeny v podkladové evidenci u příspěvkové organizace a jsou každoročně 
aktualizovány podle inventarizace provedené podle zákona o účetnictví. Sbírky 
a sbírkové předměty jsou svěřeným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle 
zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb. 

5.2. Svěřený majetek a majetek, který organizace pořídila z příspěvků a dotací od 
zřizovatele, je ve vlastnictví zřizovatele. 

5.3. Organizace nabývá do vlastnictví zřizovatele majetek: 

a) darem nebo bezúplatným převodem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; 
souhlasu není třeba k nabývání movitých sbírkových předmětů ve smyslu zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, 
a knihovních dokumentů ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů. 

b) děděním s předchozím souhlasem zřizovatele 
c) pořízený jiným způsobem (např. z peněžních prostředků státních dotací, z rozpočtů 

měst a obcí, z prostředků evropských fondů atd.). 

5.4. Veškerá oběžná aktiva získává organizace do svého vlastnictví na základě: 

a) ročního plánu výnosů a nákladů, kterým se rozumí schválený plán při projednávání 
určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku (včetně 
snížení při nařízení odvodů) schválený zřizovatelem v průběhu roku a na základě 
finančního vypořádání, 

b) tvorby a použití fondů dle § 30, 32 a 33 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a na základě schválení přídělů do fondů při vypořádání výsledku 
hospodaření minulého roku, 

c) rozhodnutím zřizovatele k finančnímu hospodaření organizace. 

5.5. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho 
nabytí za svěřený majetek. 

VI. 
VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 

6.1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva: 

a) Majetek spravovat a efektivně využívat zejména k zajištění hlavního účelu činnosti, 

b) Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené doplňkové 
činnosti, 
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c) Nakládat se svěřeným movitým majetkem (vyjma sbírek a sbírkových předmětů, jež 
jsou zvláštním druhem majetku a nakládání s nimi řeší zákon č. 122/~000 Sb. 
a prováděcí vyhláška č. 275/2000Sb.) vždy jen se souhlasem zřizovatele, přesáhne-li 

pořizovací cena tohoto majetku 100.000 Kč. 
d) Svěřený nemovitý majetek, který se stane pro organizaci nepotřebným a nebude 

využit pro vymezený účel a předmět činnosti, vrátí organizace po předchozím 

projednání zřizovateli. 
e) Svěřený movitý a nemovitý majetek lze pronajímat bez souhlasu zřizovatele nejdéle 

na dobu jednoho roku. 

6.2. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti: 

a) Majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví. 
b) Pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy, včetně periodických 

revizí. 
c) Chránit majetek před odcizením, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním. 
d) Využívat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody včas 

uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají. 
e) Pojistit svěřený majetek, pokud jeho pojištění nezajistí zřizovatel. 
f) Provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základě provedených inventur 

předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků svěřeného majetku 

6.3. Svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví 
účetně odepisuje podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. 

6.4. Organizace odpovídá za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou porušením 
právních předpisů . 

6.5. Při nakládání s majetkem ve vlastnictví organizace se organizace řídí obecně závaznými 
právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy organizace. 

6.6. Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních předpisů, 
předpisů zřizovatele, této zřizovací listiny a pokynů zřizovatele. 

6.7. Organizace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotlivých případech do výše 25.000 
Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, anebo je zřejmé, že další vymáhání 
pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími výši pohledávky. 

6.8. Příspěvková organizace poskytuje Krajskému úřadu Libereckého kraje nezbytnou 
součinnost nutnou pro plnění povinností podle platného znění zákona o střetu zájmů. 

VII. 
FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 

7 .1. Finanční hospodaření organizace je upraveno obecně závaznými právními předpisy, 

vnitřními předpisy zřizovatele a organizace. 

VIII. 
DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

8.1. Organizace provozuje se souhlasem zřizovatele doplňkovou činnost v souladu s obecně 
platnými předpisy, které ji upravují. Výkony, služby a práce produkované v rámci 
doplňkové činnosti se realizují podle platných cenových předpisů. Zisk dosažený 
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z hospodářské činnosti, po zdanění, pouztJe organizace ke zkvalitnění své hlavní 
činnosti, pokud zřizovatel nestanoví jinak. 

8.2. Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel provozovat v těchto okruzích: 

a) pronájem pozemků, bytových a nebytových prostor 
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obor 

specializovaný maloobchod 

8.3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena 
odděleně. 

IX. 
VYMEZENÍ DOBY ZŘÍZENÍ 

9 .1. Organizace vznikla dne 18. 12. 2001 a je zřízena na dobu neurčitou. 

X. 
ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1 0.1. Tato zřizovací listina byla přijata usnesením č. 497 /18/ZK Zastupitelstva Libereckého 
kraje ze dne 18. 12. 2018 s účinností ode dne 1. 1. 2019. 

1 0.2. S nabytím platnosti této zřizovací listiny pozbývají platnosti předchozí zřizovací 

dokumenty organizace. 

1 0.3. Nedílnou součástí této zřizovací listiny jsou přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis nemovitého majetku, který se organizaci předává k hospodaření 

V Liberci dne 1 4 -01- 2019 
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Příloha č. 1 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

N ázev organizace: 

Sídlo organizace: 
IČ: 
Právní forma: 

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace 
Masarykova 437 /ll, Liberec I-Staré Město, 4600 I Liberec 
00083232 
Příspěvková organizace 

Tato příloha č. 1 byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 497 118/ZK ze dne 
18. 12. 2018. 

Vymezení nemovitého maietk.u ve vlastnictví Libereckého kraje, který se organizaci 
předává k hospodaření. 

Specif'Ikace nemovitého majetku 

Pozemky 

Parcela č. výměra m2 druh pozemku, zPŮSob využití kat území list vlast. 
54112 161 zastavěna plocha a nádvoří Liberec 1736 
541/ 1 217 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1736 
3048 226 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1736 
3049 2330 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1736 
3047/1 9506 ostatní plocha Liberec 1736 
3047/4 20 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1736 
178/1 391 ostatní plocha Rasp_enava 77 
178/2 674 ostatní plocha Raspenava 77 
178/4 131 ostatní plocha Raspenava 77 
179 1309 zastavěná plocha a nádvoří Raspenava 77 
196/4 347 vodní plocha Raspenava 77 
419 204 zastavěná plocha a nádvoří Jizerka 32 
1851/6 2113 trvalý travní porost Jizerka 32 
406/67 1229 trvalý travní porost Příšovice 1010 

293 276 zastavěná plocha a nádvoří Mníšek u 52 
Liberce 

102417 351 trvalý travní porost Mníšek u 52 
Liberce 

1025/2 262 zahrada Mníšek u 52 
Liberce 

2758/1 1522 zastavěná plocha a nádvoří Jablonec nad 4985 
Nisou 

2701 828 ostatní plocha Jablonec nad 4985 
Nisou 

80 112 zastavěná plocha a nádvoří Harrachov 

198 485 trvalý travní porost Harrachov 

Strana 7 



200/4 1246 trvalý travní porost Harrachov 

1] 34/2 31 ostatní plocha Han·achov 

2805/5 1274 ostatní plocha - zeleň Liberec 1736 

2806/1 428 zastavěná plocha a nádvoří Liberec 1736 

Stavby 

č.p. 11aparc. způsob využití katastr. území list vlast11ictví 
budovy č. 

637 54112 jiná stavba Liberec 1736 
485 3048 objekt občanské vybavenosti Liberec 1736 
437 3049 objekt občanské vybavenosti Liberec 1736 
493 179. jiná stavba Raspenava 77 
1011 419 rod. rekr. Jizerka 32 
254 293 průmyslový objekt - sklad Mníšek u 52 

Liberce 
2600 2758/1 budova občanské vybavenosti Jablonec nad 4985 

Nisou 
73 80 bydlení Harrachov 

542 2806/1 objekt občanské vybavenosti Liberec 1736 

nezapsané v katastru nemovitostí: 

podzemní depozitář Liberec 
elektropřípojka (k hlavní Liberec 
budově) 

trasa ochranné trubky pro síť Liberec 
optických vláken 
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Hodnota majetku 

Nemovité věci (stavby, pozemky a pěstitelské celky trvalých porostů) 
Hodnota nemovitého majetku v Kč 

pořizovací hodnota 

Stavby 186 265 479,09 

pořizovací hodnota 

Pozemky a trvalé porosty ll 721 884,00 

Soupis dle účetní závěrky ke dni: 30. 9. 2018 

V Liberci dne · 1 4 -01- Z019 
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oprávky zůstatková hodnota 

34 069 485,20 152 195 993,89 

evidenční hodnota 

0,00 ll 721 884,00 

~Uaj , 
Martin Půta 

hejtman 

Ing. Jitka Vo/fm•á v,z, 
sta tu tá mí ná mestkyně hejtmana 

/ 


