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MINISTERSTVO  ZEM ĚDĚLSTVÍ 
Těšnov 17 

117 05 Praha 1 
IČ: 00020478 

 
 

V Praze dne           19 .4.2006 
Č. j.:           11560/2006-11000 

  
 
 

ZŘIZOVACÍ  LISTINA 
 

státní příspěvkové organizace 
 

NÁRODNÍ  ZEM ĚDĚLSKÉ  MUZEUM  PRAHA, 
  

vydaná podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a § 4b zákona č. 252/1997 Sb.,                

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

V souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a § 4b zákona č. 252/1997 Sb.,                       
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Ministerstvo zemědělství novou státní organizaci 
 

Národní zemědělské muzeum Praha, 
jako státní příspěvkovou organizaci, 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
(IČ: 75075741) 

(DIČ: CZ75075741) 
 

II. 
Zřizovatel 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, 
se sídlem Těšnov 17,  

117 05 Praha 1  
(IČ: 00020478) 

 
III. 

Zkrácené názvy a cizojazyčné názvy 
 Státní příspěvková organizace je oprávněna užívat i zkrácený název NZM.   
 Státní příspěvková organizace je oprávněna rovněž užívat i cizojazyčné názvy: 

- National Museum of Agriculture Prague (v jazyce anglickém). 
 

IV. 
Určení doby, na kterou je státní příspěvková organizace zřizována 

 Státní příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
 
 



 2 

V. 
Právní postavení státní příspěvkové organizace 

 Státní příspěvková organizace je právnickou osobou a hospodaří s majetkem České republiky.        
Při tom se řídí zvláštními právními předpisy a těmi ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., která se vztahují 
na organizační složky státu příslušné hospodařit s majetkem státu, nejde-li o úkony vyhrazené pouze 
ministerstvům. 
 

VI. 
Účel, ke kterému je státní příspěvková organizace zřízena 

Státní příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum plní funkce muzea ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VII. 

Předmět činnosti 
 

HLAVNÍ ČINNOST 
1. Státní příspěvková organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje zemědělství, lesnictví, 

myslivosti, rybářství, zahradnictví, zpracování zemědělských produktů, dokladů vývoje českého venkova 
a vývoje kulturní krajiny české i zahraniční provenience, zejména však z území Čech, Moravy a Slezska, 
a sbírky tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 

2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový), odbornou muzejní knihovnu a sbírku písemností archivní 
povahy. 

3. Sbírky spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci, zejména písemnou, obrazovou, zvukovou     
a dokumentaci prostřednictvím modelů. 

5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a získává z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. 
6. Provádí vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává. 
7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním 

prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační, 
vzdělávací a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými 
aktivitami určenými pro nejširší veřejnost. 

8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice           
i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, 
za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje 
studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a badatelským 
řádem, který sama vydává. 

9. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace (i prostřednictvím audio, video                         
a elektronických nosičů) a vyměňuje je s domácími i zahraničními institucemi. 

10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty odborné konference, sympozia, výukové 
programy a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, vystavuje zapůjčené předměty kulturní hodnoty. 

11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy plynoucí z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, 
filmové a multimediální, předvádění historické i současné techniky, historických i současných 
technologií, atd.), pořádá akce pro veřejnost samostatně i ve spolupráci s dalšími partnery. 

12. Vstupuje do profesních sdružení, včetně mezinárodních, za účelem koordinace odborné, presentační 
činnosti. 

13. Získává dobrovolné zájemce pro spolupráci v rámci předmětu činnosti, organizuje je a vytváří materiální 
a prostorové podmínky pro jejich činnost. 

14. Na základě pověření Ministerstva kultury vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní a historické 
hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

15. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery. 
16. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 
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17. 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. 

18. Státní příspěvková organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona        
č. 122/200 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19. Vykonává činnosti plynoucí z předmětu činnosti a činnosti ve vztahu k zajišťování provozu veřejně 
přístupných prostor: 

- umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí; 
- poskytuje bezúplatně i za úplatu další služby, plynoucí z předmětu činnosti; 
- vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování záznamů, pořizování kopií dokumentů, 

poskytování fotografií, negativů a ektachromů; 
- prodává katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, 

repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče 
audio a video nahrávek; 

- pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, s nimiž je příslušná hospodařit, pokud      
to není v rozporu s jejím kulturním posláním; 

- poskytuje služby konzervátorských a preparátorských dílen, případně učeben a laboratoří; 
- poskytuje reklamní služby, zejména při zpřístupňování nových sbírek; 
- zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. 

 
JINÉ ČINNOSTI 

ŽIVNOSTI VÁZANÉ 
1. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena          

ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty. 
2. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty. 
 
ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ 
1. Oceňování majetku 
 
ŽIVNOSTI VOLNÉ 
1. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva. 
2. Vydavatelské a nakladatelské činnosti. 
3. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů. 
4. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. 
5. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných 

nosičů. 
6. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. 
7. Ubytovací služby. 
8. Realitní činnost. 
9. Pronájem a půjčování věcí movitých. 
10. Kopírovací práce. 
11. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd. 
12. Překladatelská a tlumočnická činnost. 
13. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. 
14. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 
15. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 
16. Mimoškolní výchova a vzdělávání. 
17. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, 

která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná                
o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly 
výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi). 

18. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení. 
19. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. 
20. Technické činnosti v dopravě. 
21. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. 
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ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU ŽIVNOSTMI 
1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány 

jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor). 
2. Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění                          

nebo uměleckořemeslnými pracemi. 
3. Činnost znalců a tlumočníků. 
4. Archivnictví. 
 

Státní příspěvková organizace může provozovat živnosti pouze splní-li podmínky stanovené  
zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vymezení předmětů činností v rámci zřizovací listinou povolených oborů  živností bude prováděno 
ročně generálním ředitelem státní příspěvkové organizace. 

Podmínky pro provádění jiných činnosti jsou stanoveny zákony a vnitřními předpisy veřejné 
výzkumné instituce. 

Celkový rozsah jiných činnosti je stanovován zřizovatelem pro každý rok samostatně na základě 
odůvodněné žádosti státní příspěvkové organizace podané nejméně 2 měsíce před začátkem běžného 
účetního období.  

 
VIII. 

Označení statutárního orgánu státní příspěvkové organizace 
 Statutárním orgánem státní příspěvkové organizace je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává 
ministr zemědělství. 
 

IX. 
Vymezení majetku státní příspěvkové organizace 

Státní příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum Praha přebírá majetek, práva a závazky 
včetně závazků z pracovněprávních vztahů státní příspěvkové organizace Národní zemědělské muzeum     
(IČ: 48135968) a to na základě vzájemných smluvních ujednání a delimitačního protokolu.  

Soupis majetku přebíraného od Národního zemědělského muzea bude vyhotoven do 30.9.2006         
a to struktuře vyžadované § 3 a § 4 vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření 
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, na základě účetní uzávěrky ke dni 
30.4.2006 a inventarizace majetku. Výjimku tvoří soupis sbírek a sbírkových předmětů, který bude sestaven 
nejpozději k 30.9.2007. Soupis majetku, sbírek a sbírkových předmětů tvoří přílohu č. 1 k této zřizovací 
listině. 

Státní příspěvková organizace hospodaří s majetkem České republiky, vedeným v účetní a operativní 
evidenci. 
 Majetek státu využívá k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí                    
a k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání. 
 Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž státní příspěvková organizace 
hospodaří podle zvláštních právních předpisů. 
 

X. 
Organizační struktura státní příspěvkové organizace 

Organizační strukturu stanovuje organizační řád státní příspěvkové organizace, který vydává 
generální ředitel. Organizační řád a jeho změny předkládá generální ředitel na vědomí zřizovateli. 

Generální ředitel jmenuje své zástupce, kteří jej zastupují v době nepřítomnosti. 
Základními organizačními útvary státní příspěvkové organizace jsou: 
- pobočka Praha; 
- pobočka Čáslav; 
- pobočka Kačina; 
- pobočka Ohrada; 
- pobočka Valtice. 
V čele každé pobočky stojí ředitel střediska, kterého jmenuje a odvolává generální ředitel. 
Generální ředitel jmenuje a odvolává členy poradních orgánů, kterými jsou: 
- rada organizace; 
- poradní sbor pro sbírkotvornou činnost; 
- vědecká rada organizace. 
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Činnost poradních orgánů se řídí organizačním řádem a jednacími řády, které jsou součástí 
organizačního řádu. 
 

XI. 
Historie 

Zemědělské muzeum vzniklo v roce 1891 na popud pořadatelů Jubilejní výstavy v Praze. Základ 
sbírek muzea tvořily předměty vystavené na Jubilejní výstavě v r. 1891 a na Národopisné výstavě v r. 1895. 
Zemědělské muzeum bylo tehdy součástí Národopisného muzea, samostatnou institucí se Zemědělské 
muzeum stalo v roce 1918. 

Zemědělské muzeum sídlilo krátce v paláci Sylva-Tarrouca v ulici Na Příkopě v Praze, od roku 1902 
do roku 1938 v takzvané jízdárně v letohrádku Kinských na Smíchově. Muzeum se od samého počátku 
potýkalo s nedostatkem prostoru, přestože časem vznikly ještě pobočky v Brně a Opavě. Proto v polovině 
třicátých let 20. století vzniklo úsilí na výstavbu nové budovy v Praze na Letné. Tato budova, která je dnes 
významnou památkou českého funkcionalismu, byla postavena v letech 1937 - 1939 jako společný projekt    
s budovou Národního technického muzea podle projektu architekta M. Babušky. 

Těsně po dostavbě byla však zabrána německou okupační armádou. Po válce byla sice budova 
navrácena muzejním účelům, ale již v roce 1950 byla budova rozhodnutím Státní dislokační komise dočasně 
uvolněna pro potřeby nově vzniklých projekčních organizací a muzeum bylo přestěhováno do části zámku 
Konopiště a do zámku Kačina u Kutné Hory. 

Ze zámku Konopiště počátkem 60. let 20. století muzeum přesunulo své sbírky na lovecký zámek 
Ohrada u Hluboké nad Vltavou a ve stejné době získalo do pronájmu i část prostor na zámku Lednice         
na jižní Moravě. 

Na přelomu 80. a 90. let získalo muzeum další výstavní a depozitní prostory ve Zdechovicích, 
Valticích a na Janově hradě. V roce 2001 byly vyklizeny prostory v Lednici, v letech 2002 - 2003 proběhlo 
stěhování sbírek ze Zdechovic do areálu v Čáslavi, který je pro veřejnost otevřen od roku 2004.  

Do své původní budovy v Praze se Zemědělské muzeum vrátilo až roku 1994 a ihned zahájilo její 
postupnou dlouhodobou stavební rehabilitaci. Dlouholetá časová pauza znamenala ztrátu kontinuity              
u pražské veřejnosti. V dnešní době muzeum usiluje o navázání na tradice z doby první republiky, kdy        
se tehdy účastnilo řady významných celostátních výstav a kdy muzejní expozice byly početně navštěvovány. 
Zemědělské muzeum v té době pevně zakotvilo v povědomí kulturní veřejnosti a podílelo se i na spolupráci 
se zemědělskými muzei v Evropě, jako nedílná součást jejich sítě.  

Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou 
vědeckovýzkumnou, akviziční a prezentační činností pokrývaly obor zemědělství a příslušné obory v celé 
jejich šíři.  

Do 30.4.2006 vykonávalo funkce zřizovatele Národního zemědělského muzea Ministerstvo kultury. 
Na základě dohody ministra zemědělství a ministra kultury z března 2006 došlo k přechodu funkcí a činností 
zemědělského muzea z rezortu kultury do resortu zemědělství. Dne 1.5.2006 byla založena Ministerstvem 
zemědělství nová státní příspěvková organizace s názvem Národní zemědělské muzeum Praha. Dnem jejího 
vzniku dochází k postupnému smluvnímu předávání majetku, práv a závazků včetně závazků 
z pracovněprávních vztahů mezi organizací resortu kultury Národním zemědělským muzeem a resortu 
zemědělství Národním zemědělským muzeem Praha. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

Zřizovatel si vyhrazuje schvalování právních úkonů v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona       
č. 219/2000 Sb. Vymezení právních úkonů, společně s náležitostmi podání vydává opatřením. 

Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem podpisu ministra zemědělství a účinnosti dnem 1.5.2006. 
 

Přílohy: č. 1 – soupis majetku, sbírek a sbírkových předmětů 

 
 
 
 

Ing. Jan   M l á d e k, CSc. 
ministr zemědělství 
České republiky 

 


