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Úplné znění zřizovací listiny 

 
 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 131 /2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
§ 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 
 

z ř i z o v a c í   l i s t i n u 
 
 

příspěvkové organizace 
 
 

Muzeum hlavního města Prahy 
(dále jen „organizace“) 

 
 

Čl. I 
Označení zřizovatele 

 
Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581 

 
Čl. II 

Název organizace 
 

Muzeum hlavního města Prahy 
 

Čl. III 
Sídlo organizace 

 
čp. 475, Praha 1, Kožná 1, PSČ 110 01 

 
Čl. IV 

Identifikační číslo organizace 
 

00064432 
 

Čl. V 
Právní forma organizace 

 
Příspěvková organizace. 

 
 

Čl. VI 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 

 
Muzeum hlavního města Prahy je muzeem s krajskou působností, jehož sbírka byla podle 
ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů,  dne 26.9.2002 zapsána do centrální evidence sbírek, vedené 
Ministerstvem kultury, pod evidenčním číslem SHM/002-05-10/219002 a Archeologická 
sbírka pod evidenčním číslem  SAM/002-05-10/220002. 
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1. Účelem organizace je shromažďování, odborná správa a zpracování muzejních sbírek 
vymezené předmětem činnosti.  

2. Předmětem činnosti organizace je: 

a) poskytování standardizovaných veřejných služeb podle § 2 odstavce 7 zákona č. 
122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., 

b) systematické shromažďování, odborné spravování  a zpracovávání muzejních sbírek, 
dokumentujících vývoj  společnosti a její hmotné a duchovní kultury na území  hlavního 
města Prahy od nejstarších dob do současnosti,    

c) dokumentování a zkoumání hospodářského, politického  a kulturního vývoje  Prahy, 

d) budování muzejních expozic a pořádání výstav ze sbírek  vlastních i cizích, 

e) pořádání přednášek a dalších kulturně výchovných akcí odpovídajících poslání muzea, 

f) vydávání a prodej neperiodických a periodických publikací, tiskovin a propagačních 
materiálů, souvisejících  s činností muzea, 

g) provádění archeologických průzkumů před stavební činností, 

h) tvorba, produkce a prodej multimediálních programů (CD ROM), týkajících se 
muzejních sbírek, expozic a výstav - včetně dokumentace vývoje společnosti a její 
hmotné a duchovní kultury na území hl.m.Prahy od nejstarších  dob do současnosti, 

i) poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům sbírek pro sbírky archeologické, 
historické (včetně dokladů spolkového a veřejného života) a pro sbírky dokladů 
městských řemesel a živností,  podle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 122/2000 Sb. o 
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, 

j) poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům, 

k) provádění konzervátorských a restaurátorských prací sbírkových předmětů, 

l) zajišťování funkce odborného regionálního pracoviště pro tradiční lidovou  kulturu, 

m) propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace, 

n) správa a provoz svěřených kulturně-historických památek na území hlavního města 
Prahy a poskytování dalších služeb v souvislosti s jejich provozováním. 

 
 

Čl. VII 
Statutární orgán organizace 

 
Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města 
Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že 
k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 
 

Čl. VIII 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 
1. Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je 

uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny.  
 
2. Zřizovatel předává dále organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů: 
 

a) movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.12.2011, jehož inventární soupis je 
uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného 
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organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.12.2011 a veškerého movitého majetku 
získaného organizací po 31.12.2011 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, 
jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém 
účetnictví, 

 

b) sbírkové předměty muzejní povahy vedené organizací ve sbírkové evidenci podle § 9 
odst. 1 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. IX 
Vymezení majetkových práv organizace 

 
1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka: 
 
a)  majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a 
dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině 
 
b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací 
listině, 
 
c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku 
postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným 
hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny, 
 
d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou 
do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení 
výpovědních důvodů, s výjimkou výpůjček sbírkových předmětů, které je organizace 
oprávněna uzavírat na dobu nejdéle tří let, 
 
e) zajišťovat případnou další investiční výstavbu a zastupovat hlavní město Prahu při 
investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu organizace, prováděné na nemovitém 
majetku,     svěřeném touto zřizovací listinou. 
 
Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a 
organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele. 
 
2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po 
předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního 
města Prahy, přičemž se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho 
vymezení v příloze č. 1 této zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého 
zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl 
organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí 
uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na 
ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon činěn. 
 
3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto 
povinnosti: 
 
a)  využívat svěřený majetek účelně a hospodárně, 
 
b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví, 
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c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat 
periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,  
 
d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti 
neoprávněným zásahům jiných subjektů,  
 
e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před 
neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči 
odpovědným subjektům, 
 
f) podávat příslušnému orgánu ochrany přírody jménem hlavního města Prahy, jako 
vlastníka pozemku, na kterém rostou dřeviny rostoucí mimo les, žádosti o povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 
g) řídit se  při zadávání veřejných zakázek vnitřními pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek a tato pravidla přiměřeně aktualizovat podle postupů stanovených v Pravidlech pro 
zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, v aktuálním znění. 
 
4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě 
provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku. 
 
5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých 
propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty 
apod.) a informačních tabulích.  
 
6.  Na organizaci přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající  z rozhodnutí ministerstva 
kultury ČR ze dne 13. května 1993  čj.5287/93 o převodu vlastnictví do majetku obce a z 
rozhodnutí  ministerstva kultury ČR č.j. k 11 309/93 ze dne 31.12.1993. 
 
 

Čl. X 

Centralizované zadávání veřejných zakázek 

Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání 
veřejných zakázek 

 
 

Čl. XI 
Doplňková činnost organizace 

 
Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. 
g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů následovně: 
 
1. fotografické služby, 
2. reklamní činnost, 
3. maloobchod, 
4. zprostředkování  obchodu a služeb, 
5. realitní činnost – pronájem nebytových prostor. 
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Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění 
hlavního účelu organizace. 
 
 
 

Čl. XII 
Zajištění kontroly organizace 

 
Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a 
dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření. 
 
  
 

Čl. XIII 
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena 

 
Organizace je zřízena na dobu neurčitou. 
 

 
Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno 3.října 1881 sborem  obecních starších 
královského hlavního města Prahy. 
 
2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady 
hlavního města Prahy č.1644 ze dne 19.12.2000, ve znění pozdějších změn. 
 
3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 
2M/5 ze dne 7.6.2012 a nabývá účinnosti dnem  1. 7. 2012. Změna zřizovací listiny byla 
schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/62 ze dne 12.12. 2013  
s účinností od 20.12.2013. Změna zřizovací listiny byla schválena usnesením  Zastupitelstva 
hlavního města Prahy č.38/7 ze dne 24.4. 2014 s účinností od 1.5. 2014. Změna zřizovací 
listiny byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy  č. 40/37   ze dne  
19.6.2014,  s účinností  od  19.6. 2014. 
 

 
 

V Praze dne  1.7. 2014 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Mgr. František Cipro 

ředitel odboru kultury, zahraničních vztahů  
a cestovního ruchu MHMP 
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Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace     

Muzeum hlavního města Prahy 

 
 

Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává  
k hospodaření 

 
 
 
Rozpis nemovitého majetku 
 

a) Budovy 
 

 Katastrální 
území 

Číslo 
evid. 

Číslo 
popis. 

Způsob využití Číslo 
parc. 

Poznámka 
 

  1. Nové Město  412 Výtoň – bývalá celnice 1387  

  2. Nové Město  1554 Hlavní budova  228  

  3. Nové Město  bez čp Novomlýnská vodárenská věž 333  

  4. Staré Město  475 Budova ředitelství 526   HMP - 
153/270 

  5. Staré Město  bez čp Staroměstská mostecká věž 148  

  6. Staré Město  bez čp Prašná brána 587  

  7. Malá Strana  57 Malostranská mostecká věž 178  

  8. Malá Strana  556 Věž – chrám sv. Mikuláše 7  

  9. Malá Strana  bez čp Bludiště Petřín 924  

10. Střešovice  642 Müllerova vila 865  

11 Břevnov   896 objekt k bydlení 274  

12 Břevnov   bez čp. kůlna na zahradě 275  

13. Stodůlky  2595 Stodůlky – budova A 744/5  

14. Stodůlky  bez čp. Stodůlky – budova B 744/4  

15. Stodůlky  bez čp. Stodůlky – budova C 744/6  

16. Stodůlky   bez čp. Stodůlky – budova D 744/7  

17. Stodůlky   bez čp Stodůlky – budova E 744/9  

18. Netvořice  74 Vojtěchov – domek 1046  

19. Netvořice  bez čp Vojtěchov – mlýn 1045/2  

20. Netvořice  bez čp Vojtěchov – vrátnice  1048/3  

21. Netvořice  bez čp Vojtěchov – stodola 1045/1  

22. Netvořice  bez čp Vojtěchov – hala 1047/9  

23. Netvořice  bez čp Vojtěchov – nový depozitář 1047/7 
1047/8 

1042 
527 -  

k.ú.Chleby 

Parc.č.527– 
pozemek 
není 
v majetku 
HMP 

24. Vinoř  258 Ctěnický zámek – Drábovna  685  

25 Vinoř  259 Ctěnický zámek – budova zámku 690  

26. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – zasedací 
centrum  

686/4  

27. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – sýpka  686/5  

28. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – jízdárna  686/3  

29. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – kočárovna  686/2  

30. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – konírna  686/7  

31. Vinoř  bez čp Ctěnický zámek – kavárna  686/6  
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b) Pozemky 
 Katastrální 

území 
Číslo 
parc 

Výměra     
(m

2
) 

Druh Poznámka 
 

  1. Nové Město 228 1 327 Zastavěná plocha a nádvoří  

  2. Nové Město 333 379 Zastavěná plocha a nádvoří  

  3. Nové Město 1387 232 Zastavěná plocha a nádvoří  

  4. Nové Město 1388/2 502 Ostatní plocha – využití manipulační 
plocha 

 

  5. Nové Město 2337/3 310 Ostatní plocha – využití zeleň  

  6. Nové Město 2337/12 11 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

  7. Nové Město 2337/13 14 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

  8. Nové Město 2337/14 219 Ostatní plocha – využití ostatní 
komunikace 

 

  9. Nové Město 2337/16 205 Ostatní plocha – využití zeleň  

10.  Nové Město 2337/17 109 Ostatní plocha – využití zeleň  

11. Nové město 2337/32 478 Ostatní plocha – využití zeleň  

12. Staré Město 148 173 Zastavěná plocha a nádvoří  

13. Staré Město 526 575 Zastavěná plocha a nádvoří HMP – 
153/270 

14. Staré Město 587 185 Zastavěná plocha a nádvoří  

15. Malá Strana 7 152 Zastavěná plocha a nádvoří  

16. Malá Strana 178 99 Zastavěná plocha a nádvoří  

17. Malá Strana 924 387 Zastavěná plocha a nádvoří  

18. Malá Strana 930 544 Zastavěná plocha a nádvoří  

19. Střešovice 865 544 Zastavěná plocha a nádvoří  

20. Střešovice 866 705 Zahrada  

21 Břevnov 274 177 zastav. plocha a nádvoří  

22 Břevnov 275 1 073 zahrada  

23 Stodůlky 744/1 1 072 Ostatní plocha – využití manipulační 
plocha   

 

24. Stodůlky 744/2 688 Ostatní plocha – využití jiná plocha   

25. Stodůlky 744/4 450 Zastavěná plocha a nádvoří  

26. Stodůlky 744/5 284 Zastavěná plocha a nádvoří  

27. Stodůlky 744/6 627 Zastavěná plocha a nádvoří  

28. Stodůlky 744/7 632 Zastavěná plocha a nádvoří  

29 Stodůlky 744/8 1 187 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

30  Stodůlky  744/9 1 207 Zastavěná plocha a nádvoří  

31 Stodůlky  744/10 64 Ostatní plocha – využití jiná plocha   

32. Netvořice 1042 687 Lesní pozemek  

33. Netvořice 1045/1 356 Zastavěná plocha a nádvoří  

34 Netvořice 1045/2 303 Zastavěná plocha a nádvoří  

35. Netvořice 1045/3 275 Ostatní plocha – využití manipulační 
plocha 

 

36. Netvořice 1046 88 Zastavěná plocha a nádvoří  

37. Netvořice 1049 443 Lesní pozemek  

38. Netvořice 1047/1 1 768 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

39. Netvořice 1047/7 1 076 Ostatní plocha – využití manipulační 
plocha 

 

40 Netvořice 1047/8 675 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

41. Netvořice 1047/9 290 Zastavěná plocha a nádvoří  

42. Netvořice 1048/1 752 Zahrada  

43. Netvořice 1048/3 26 Zastavěná plocha a nádvoří  

44. Netvořice 1050 58 Ostatní plocha – využití jiná plocha  

45. Vinoř 685 994 Zastavěná plocha a nádvoří  

46. Vinoř 686/1 8 900 Ostatní plocha – využití manipulační 
plocha 
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47. Vinoř 686/2 393 Zastavěná plocha a nádvoří  

48. Vinoř 686/3 1 149 Zastavěná plocha a nádvoří  

49. Vinoř 686/4 439 Zastavěná plocha a nádvoří  

50. Vinoř 686/5 518 Zastavěná plocha a nádvoří  

51. Vinoř 686/6 310 Zastavěná plocha a nádvoří  

52. Vinoř 686/7 935 Zastavěná plocha a nádvoří  

53. Vinoř 686/8 3 910 Ostatní plocha – využití jiná plocha   

54. Vinoř 690 886 Zastavěná plocha a nádvoří  

55. Vinoř 691 16 420 Ostatní plocha – využití zeleň  

56. Vinoř 693/1 15 276 Zahrada  

57. Vinoř 693/3 3 166 Zahrada  

 
 
 
 
c) Stavby 
 

   Katastrální 
území 

Číslo 
parc. 

Specifikace Poznámka 
 

  1. Nové Město 1388/1 Slavnostní osvětlení objektu Výtoň  

  2. Nové Město 1388/1 Info tabule s osvětlením – Výtoň  

  3. Nové Město 2337/3 Příjezdová komunikace HB  

  4. Nové Město 2337/14 Příjezdová komunikace HB  

  5. Nové Město 2337/16 Sloupková zábrana u HB  

  6. Nové Město 2337/17 Kanalizační přípojka k HB  

  7. Malá Strana 930 Rozhledna Petřín  

  8. Střešovice 2177/1 Litinové hodiny u Müllerovy vily  

9. Břevnov 274 Plot, podezdívka plotu a vrátka KUX-4294/2007  

10. Břevnov 275 Nekrytý venkovní betonový bazén KUX-4594/2007  

11. Břevnov 275 Přípojka plynu KUX-4294/2007  

12. Břevnov 274 Přípojka a pilíř elektro KUX-4294/2007  

13. Břevnov 274 Zpevněné plochy  KUX-4294/2007  

14. Břevnov 274 Přípojka kanalizace DN 150 mm KUX-4294/2007  

15. Břevnov 274 Přípojka vody DN 40 mm a vodoměrná šachta KUX-
4294/2007 

 

  
16. 

Stodůlky 744/1 Dvůr v areálu Stodůlky  

17. Stodůlky 744/2 Přípojky inženýrských sítí – Stodůlky   

18. Stodůlky 744/2 Přípojka inženýrských sítí – plyn   

19. Stodůlky 744/2 Vodovodní přípojka k objektu E  

20. Stodůlky 744/2 Sadové úpravy u budovy E ve Stodůlkách  

21. Stodůlky 744/2 Retenční nádrž u budovy E ve Stodůlkách  

22. Stodůlky 744/2 Okapový chodník u budovy E ve Stodůlkách  

23. Stodůlky 744/2 Oplocení u budovy E ve Stodůlkách  

24. Stodůlky 744/2 Parkoviště a komunikace u budovy E ve Stodůlkách  

25. Stodůlky 744/2 Venkovní posuvní brána u budovy E ve Stodůlkách  

26. Stodůlky 744/2 Technické zhodnocení ohradní zdi u bud. E ve 
Stodůlkách 

 

27. Stodůlky 744/2 Nový plot z KB bloků u budovy E ve Stodůlkách  

28. Stodůlky 744/10 Opěrná pilotová stěna za budovou E ve Stodůlkách   

29. Netvořice 1045/3 Opěrná zeď u vyústění štoly ve Vojtěchově  

30. Netvořice 1045/3 Zábradlí u rokle ve Vojtěchově  

31. Netvořice 1047/1 Zpevněné plochy areálu Vojtěchov  

32. Netvořice 1047/1 Venkovní úpravy – Vojtěchov  

33. Netvořice 1047/1 Oplocení – Vojtěchov   

34. Netvořice 1047/1 Terénní úpravy – Vojtěchov  

35. Netvořice 1047/1 Žumpa – Vojtěchov  

36. Netvořice 1047/1 Požární nádrž ve Vojtěchově  
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37. Netvořice 1047/7 Přístřešek – Vojtěchov   

38. Netvořice 1047/7 Štola – Vojtěchov   

39. Netvořice 1047/7 
1047/8 

1042 
527 k.ú. 
Chleby 

Odvodnění nového depozitáře ve Vojtěchově Parc.č. 527 
není v majetku 
HMP 

40. Netvořice 1048/1 Kotec pro psy – Vojtěchov  

41. Netvořice 1048/1 Studna Vojtěchov  

42. Netvořice 1048/1 Studna kopaná – Vojtěchov  

43. Vinoř 685 Křížek před Drábovnou  

44. Vinoř 686/1 Studna I. – Ctěnice   

45. Vinoř 686/1 Studna II. – Ctěnice   

46. Vinoř 686/1 Ohrada dřevěná malá – Ctěnice   

47. Vinoř 686/1 Sadové úpravy kolem malé jízdárny – Ctěnice   

48. Vinoř 686/1 Jízdárna venkovní malá – Ctěnice   

49. Vinoř 686/1 Terénní úpravy před jízdárnou – Ctěnice   

50. Vinoř 686/1 Parkoviště – Ctěnice   

51. Vinoř 686/1 Zámecký park – komunikace II. – předpolí - Ctěnice   

52. Vinoř 686/8 Ohrada dřevěná  velká – Ctěnice   

53. Vinoř 686/8 Jízdárna venkovní velká – Ctěnice  

54. Vinoř 686/8 Sadové úpravy kolem velké jízdárny – Ctěnice   

55. Vinoř 691 Parkové úpravy v zámeckém parku – Ctěnice  

56. Vinoř 691 Ploty v zámeckém parku – Ctěnice  

57. Vinoř 691 Regulace potoka v zámeckém parku – Ctěnice  

58. Vinoř 693/1 Altán v zámeckém parku – Ctěnice  

59. Vinoř 693/1 
691 

Komunikace I. v zámeckém parku – Ctěnice  

60. Vinoř 693/3 Terénní a sadové úpravy v zahradnictví – Ctěnice  

61. Vinoř 693/3 Dřevostavba v zahradnictví – Ctěnice   
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Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace     
Muzeum hlavního města Prahy 

 

 
„Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve 

vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným 
hlavním městem Prahou“ 

 
I. 

Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci. 
 

II. 
Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové 
organizace zřízené hlavním městem Prahou (dále jen „příspěvková organizace“) již 
nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, pokud 
nebude účelnější svěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel příspěvkové 
organizace na základě pokynu ředitele příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy 
vydaného se souhlasem příslušného člena Rady hlavního města Prahy. 
 

III. 
O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel 
příspěvkové organizace na základě návrhu vyřazovací komise příspěvkové organizace, 
jestliže se však jedná o movitý majetek, jehož součástí je jakákoli mechanika a jehož 
pořizovací cena zároveň přesahuje 10.000,- Kč, musí být součástí návrhu na vyřazení 
majetku vyjádření servisní organizace. 
 

IV. 
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 
odhadem nepřesahuje 150.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace 
rozhoduje ředitel příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy po projednání 
s příslušným členem Rady hlavního města Prahy. Návrh rozhodnutí pro oba uvedené 
případy je přílohou č. 1 těchto zásad. 
 

V. 
O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným 
odhadem přesahuje 150.000,- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové 
organizace rozhoduje Rada hlavního města Prahy na základě předkladu příslušného člena 
Rady hlavního města Prahy zpracovaného příslušným odborem Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
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Příloha č.1 

  

 

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU 

 

Navrhovatel (uživatel)  :    ředitel příspěvkové organizace                                              

 

Umístění :                            dtto 

 

 

Předmět : 

 

Inv. číslo      název                            typ          poř. cena            zůstat.cena        rok poř.(výr.) 

              

 

 

Důvod vyřazení  :    

                        Neopravitelný – viz odborný posudek     /     Nepotřebný  

 

 

Způsob vyřazení :  

                        Likvidací                                                /      Odprodejem 

 

 

 Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové organizace : 

 

 

                          Souhlasíme s likvidací                         /         Odprodejem 

 

 

 

 

   Schválil :    ředitel přísp.organizace       datum :                    

                                                                                                               podpis 

 

                     ředitel odboru MHMP         datum :                   

                                                                                                                podpis 

 

radní  hl.m. Prahy  

/ náměstek primátora hl.m.Prahy                 datum :                  

                                                                                                                podpis 
 


