ZŘIZOVACÍ LISTINA
Čl. I
Zřizovatel
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, PSČ 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČO 27 83 60
vydává
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a § 27 odst. 2 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě usnesení
Zastupitelstva města Trutnova číslo 2001-235/4 ze dne 26.6.2001 tuto zřizovací listinu
příspěvkové organizace (dále jen „listina”).
Čl. II
Název, sídlo, IČO organizace
Název: Galerie města Trutnova
Sídlo: Slovanské náměstí čp. 38, PSČ 541 01 Trutnov
IČO: 64 20 28 36
Čl. III
Typ organizace
Galerie města Trutnova, příspěvková organizace (dále jen „organizace”) je právnickou
osobou se samostatnou právní subjektivitou v rozsahu vymezeném zákonem č. 250/2000 Sb.,
souvisejícími právními předpisy a touto listinou.
Čl. IV
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu:
Hlavním účelem a posláním organizace je vlastními sbírkami, badatelskou, výstavní,
osvětovou a hospodářskou činností obohacovat a rozvíjet kulturní a společenský život města,
regionu, jejich obyvatel a návštěvníků galerie v oblasti výtvarné kultury.
2. Předmět činnosti:
a)	vytváření a správa sbírek českého výtvarného umění, zejména malby, kresby, grafiky,
plastiky, fotografie a textilu, se zřetelem k umění vztahujícímu se k regionu,
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b) výstavní činnost,
c)	osvětová činnost spočívající v získávání a poskytování informací z oblasti výtvarného
umění.
Předmět činnosti organizace je podrobněji specifikován v jejím organizačním řádu.
Čl. V
Rámec a podmínky doplňkové činnosti organizace
1.	Při provozování doplňkové činnosti je organizace povinna dodržovat zejména ustanovení
živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., (§ 10 o průkazu živnostenského oprávnění),
obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a ve vztahu k daňovým povinnostem též zejména
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 588/1992 Sb., o DPH .
2.	Provozování doplňkové činnosti se organizaci povoluje v souladu s ustanovením § 27 odst.
2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. za těchto podmínek:
a) organizace plní své hlavní úkoly stanovené zřizovatelem v čl. IV této listiny,
b)	zisk z doplňkové činnosti využije organizace jen ve prospěch své hlavní činnosti; využití
k jinému účelu je možné jen se souhlasem zřizovatele,
c)	doplňková činnost organizace musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní
činnosti,
d)	organizace nesmí provozovat doplňkovou činnost na úkor hlavního účelu stanoveného
touto listinou,
e) provozování doplňkové činnosti nesmí být ztrátové,
f)	výrobky, výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují
podle platných cenových předpisů (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách - cena dohodou).
3. Předmětem doplňkové činnosti organizace je:
a)	pronájem nemovitostí, jejich částí, bytových a nebytových prostor dle podmínek
stanovených touto listinou, popřípadě jinými akty zřizovatele,
b) maloobchod použitým zbožím (antikvariát),
c) specializovaný maloobchod (výtvarnými díly a publikacemi),
d)	maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich
nenabraných nosičů,
e) zprostředkování služeb.
Čl. VI
Statutární orgány organizace
1.	Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný na základě výběrového řízení
zřizovatelem a zřizovatelem odvolávaný.
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2.	Ředitel s předchozím souhlasem zřizovatele jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej
zastupuje v době jeho nepřítomnosti.
3.	Ředitel, popř. zástupce ředitele, vystupuje jménem organizace samostatně. Činí-li
jménem organizace písemný úkon, k plnému názvu organizace připojí svůj podpis
s dodatkem ředitel.
4.	Ředitel vydává vnitřní předpisy organizace. Organizační řád a jeho změny týkající se
předmětu hlavní nebo doplňkové činnosti vydává ředitel a dávaje na vědomí zřizovateli.

Čl. VII
Vymezení majetku ve správě organizace
1.	Přehled majetku, který organizace převzala nebo získala, se stavem k 31.12.2000 je
uveden v inventurním seznamu organizace, který je samostatnou přílohou této listiny.
2.	Zřizovatel předává organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití
nemovitosti a stavby uvedené v příloze této listiny, tvořící její nedílnou součást.
3.	Organizace je k majetku uvedenému v tomto článku (dále jen majetek) povinna plnit
všechny povinnosti vyplývající vlastníku z právních předpisů, nestanoví-li tato listina
nebo zřizovatel jinak; za splnění těchto povinností organizace odpovídá samostatně.
4.	Organizace spravuje sbírku uměleckých děl a předmětů zřizovatele a jako správce
této sbírky plní všechny povinnosti stanovené právními předpisy vlastníku sbírky, i
jednotlivých uměleckých děl a předmětů sbírky.

Čl. VIII
Vymezení majetkových práv organizace
1.	Organizace je povinna majetek včetně majetku získaného její vlastní činností spravovat
pro hlavní účel, k němuž byla zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky
využívat, pečovat o jeho ochranu a zvelebení.
2.	S nemovitostmi nesmí organizace nakládat, nemůže je zcizit, vložit do podnikání, nesmí
jimi ručit, zatížit je věcnými břemeny, zástavními právy, dluhy ani jinými povinnostmi.
Svěřený nemovitý majetek nebo jeho části na dobu delší než 29 dnů organizace
pronajímá nebo poskytne jako výpůjčku jen jménem zřizovatele, a to na základě a podle
podmínek rozhodnutí zřizovatele učiněného v souladu se zákonem o obcích. Nestanoví-li
zřizovatel jinak, na dobu do 29 dnů včetně je organizace oprávněna pronajímat nebytové
prostory ve svěřených nemovitostech jako pronajímatel (§2 zákona č. 116/1990 Sb.)
samostatně vlastním jménem. Ve vztazích vyplývajících z těchto smluv jedná organizace
vlastním jménem, samostatně, na vlastní odpovědnost.
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3.	Organizace je povinna dbát na efektivní využití všech prostor a částí svěřených
nemovitostí. Prostory nebo části nemovitostí, které nebude sama využívat nebo k nimž
nájem či výpůjčka skončí, zřizovateli včas předem oznámí.
4.	S dlouhodobým hmotným movitým majetkem a s dlouhodobým nehmotným majetkem
může organizace nakládat, tento majetek převzít, věcně jej zatížit nebo přenechat jinému
subjektu k užívání jen na základě rozhodnutí zřizovatele, vlastním jménem organizace.
5.	S drobným dlouhodobým hmotným majetkem a s drobným dlouhodobým nehmotným
majetkem organizace hospodaří, nakládá, tento majetek převezme, nebo jej případně
přenechá k užívání jinému subjektu v souladu s pravidly vymezenými rozpočtem
zřizovatele a na základě ročně stanovených závazných ukazatelů.
6.	Obdobně a přiměřené je organizace oprávněna a povinna postupovat u dlouhodobých
nebo krátkodobých závazků a pohledávek, zásob a u zadávání veřejných zakázek. Při
zadávání veřejných zakázek se organizace řídí organizačním opatřením o zadávání
veřejných zakázek, které vydává zřizovatel.
7.	Umělecká díla a předměty muzejní a galerijní hodnoty, případně jejich soubory,
organizace přebírá vlastním jménem nebo v zastoupení zřizovatele v souladu s pravidly
vymezenými rozpočtem zřizovatele a na základě ročních ukazatelů stanovených
organizaci. Nakládat s uměleckými díly a předměty, tato díla a předměty věcně zatížit
nebo přenechat jinému subjektu k užívání může organizace jen na základě rozhodnutí
zřizovatele. Umělecká díla a předměty jsou ve vlastnictví zřizovatele a organizace je
získává do vlastnictví zřizovatele i tehdy, jestliže je převezme vlastním jménem.
8.	Nestanoví-li tato listina nebo zřizovatel jinak, organizace hospodaří, zavazuje se a jedná
vlastním jménem na vlastní odpovědnost; za závazky organizace zřizovatel odpovídá
jen, jestliže k nim přistoupí. Vznikne-li průběžně potřeba podléhající výhradám zákona o
obcích a o rozpočtových pravidlech obcí (§ 84 odst. 2, § 85, § 102 odst. 2 a 3
zákona č. 128/2000 Sb.; §34 až §37 zákona č. 250/2000 Sb.), je organizace povinna
požádat zřizovatele o předchozí souhlas.
Čl. IX
Finanční vztahy a hospodaření organizace
1.	Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, její hmotná zainteresovanost,
odvodová povinnost a závazné ukazatele hospodaření včetně podmínek investičního
rozvoje a jeho financování budou stanovovány vždy na každý rok zřizovatelem v souladu
s platnými právními předpisy.
2.	Finanční hospodaření organizace, vytváření peněžních fondů a jejich využití, uzavírání
smluv o úvěru, půjčce, ručení a leasingu, nákup cenných papírů, nákup na splátky a
poskytování darů se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., (§ 28 až § 37).
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3.	Účetnictví organizace jako účetní jednotky se řídí zejména zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, a účtovou osnovou a postupy účtování pro příspěvkové organizace. O
uměleckých dílech a předmětech muzejní a galerijní hodnoty, případně jejich souborech,
organizace vede evidenci podle zvláštních právních předpisů.
4.	Dlouhodobý hmotný majetek včetně nemovitostí organizace účetně odepisuje podle
odpisového plánu schváleného zřizovatelem, v rámci platných právních předpisů.
5.	Výnosy z pronájmu movitého majetku a krátkodobého pronájmu (do 29 dnů včetně)
nemovitého majetku jsou příjmem organizace. Výnosy z dlouhodobého pronájmu (na
dobu delší než 29 dnů) jsou příjmem zřizovatele, nestanoví-li zřizovatel v jednotlivých
případech jinak. Výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku a zásob jsou příjmem organizace. Nestanoví-li zřizovatel jinak, jsou výnosy
z prodeje ostatního majetku příjmem zřizovatele.
6.	Organizace je povinna o majetek řádně pečovat a vést o něm předepsanou evidenci; dále
je povinna jej spravovat podle provozních předpisů a udržovat jej tak, aby jeho fyzický a
technický stav odpovídal obvyklému opotřebení a nebyla snižována jeho hodnota.
Organizace provádí inventarizaci majetku dle platných předpisů.
7.	Organizace je povinna vypracovat plán oprav a údržby majetku a při opravách a údržbě
je povinna postupovat podle tohoto plánu. Plán předkládá zřizovateli ke schválení v jím
určeném termínu.
8.	Organizace je povinna pečovat o zachování majetku. Majetek musí být ochráněn před
zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Organizace provádí zákonné revize a
je povinna zajistit pojištění majetku (kromě pojištění nemovitostí, které zajišťuje
zřizovatel) zejména proti krádeži, živelné pohromě, dále havarijní pojištění a povinné
ručení u vozidel a pojištění proti úrazu jiné osoby v objektech organizace.
9.	Organizace je povinna chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat
právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení. Organizace trvale sleduje
a kontroluje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
10.	Nepotřebný majetek předá organizace zřizovateli, nebo sním na základě rozhodnutí
zřizovatele naloží v souladu s podmínkami stanovenými touto listinou.
11.	Ředitel organizace odpovídá za zabezpečení péče o veškerý organizací spravovaný
a obhospodařovaný majetek, za jeho evidenci, ochranu a účelné využití. K ochraně
movitého a jiného majetku včetně finančních prostředků uzavírá organizace se svými
zaměstnanci dohody o hmotné odpovědnosti podle § 176 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.
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Čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Příspěvková organizace Galerie města Trutnova je zřízena na dobu neurčitou.
2.	Tato listina nahrazuje předchozí zřizovací listinu ze dne 26.9.1996, vydanou na základě
usnesení Městského zastupitelstva města Trutnova číslo 1996-152/4, včetně jejích
doplňků a změn.
3.	Tato listina nabývá účinnosti dnem 1.7.2001 s výjimkou čl. VII odst. 2 této listiny, který
nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.
4.	Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této listině,
se řídí příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení této listiny nezbavuje organizaci
ani jiné osoby povinnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy.
5.	Odkazy na právní předpisy uvedené v této listině se vztahují k jejich současně platnému
znění, včetně souvisejících a prováděcích předpisů.
6.	Smlouvy, které organizace uzavřela s třetími osobami za platnosti předchozí zřizovací
listiny, zůstávají v platnosti.
	Vlastnictví organizace k majetku, jakož i rozsah práv organizace majetek do vlastnictví
nabývat, zůstávají touto listinou nedotčeny; omezení majetkových práv uvedená v této
listině se od její účinnosti vztahují na veškerý majetek organizace.
7. Změny a doplňky této listiny provádí zřizovatel pořadově číslovanými dodatky.
8.	Tato listina byla pořízena ve 4 vyhotoveních, která mají stejnou platnost a z nichž 2
obdrží zřizovatel a 2 organizace.

Příloha:
1.	Vymezení nemovitostí a staveb, které zřizovatel předává organizaci do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití.
2.	Inventumí soupis majetku organizace se stavem k 31.12.2000 (čl. VII odst. l této
listiny).

V Trutnově dne 27.6.2001

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta města Trutnova
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