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N o t á ř s k ý   z á p i s  

sepsaný dne 16. 10. 2019 (slovy: šestnáctého října roku dva tisíce devatenáct) JUDr. 

Martinem Foukalem, notářem se sídlem v Praze, na místě samém, v sídle Magistrátu hlavního 

města Prahy, na adrese Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, v místnosti č. 245 ve 

třetím nadzemním podlaží. -------------------------------------------------------------------------------- 

Účastníkem je Hlavní město Praha, Identifikační číslo: 00064581, se sídlem Praha 1, Staré 

Město, Mariánské náměstí 2/2, zastoupené v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, primátorem hlavního města Prahy MUDr. Zdeňkem 

Hřibem, nar. 21. 5. 1981, bydlištěm Praha 10, Vršovice, Nám. Svatopluka Čecha 1356/8, ---- 

- dále jen zakladatel. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MUDr. Zdeněk Hřib prohlašuje, že on i Hlavní město Praha jsou způsobilí samostatně právně 

jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Totožnost MUDr. Zdeňka 

Hřiba a existence Hlavního města Prahy mi byla prokázána. Oprávnění MUDr. Zdeňka Hřiba 

zastupovat Hlavní město Praha bylo doloženo usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 

č. 1/1 ze dne 15. 11. 2018. --------------------------------------------------------------------------------- 

*** 

- Článek první - 

Hlavní město Praha, zastoupené MUDr. Zdeňkem Hřibem v souladu s ustanovením § 402 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přijímá tuto: ----------------------------------------- 

Zakládací listinu ústavu Muzeum paměti XX. století, z.ú. 

Čl. 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakladatel -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakladatelem ústavu je Hlavní město Praha ---------------------------------------------------------- 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1 ---------------------------------------------------- 

IČO: 00064581 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Název a sídlo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Název ústavu: Muzeum paměti XX. století, z.ú. (dále jen „Ústav“) -------------------- 

2. Sídlo ústavu: Praha ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Čl. 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doba trvání Ústavu: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ústav se zakládá na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Účel Ústavu ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ústav se zakládá za účelem zachování historické paměti o událostech XX. století, které 

souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa. Jeho 

posláním je rovněž připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení 

modelů autoritativního vládnutí. Ústav je koncipován jako muzejní instituce s funkcí 
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sbírkotvornou, vědeckou s důrazem na vzdělávání a osvětu. Za tímto účelem spolupracuje 

s domácími i zahraničními odborníky a institucemi, jejichž činnost přispívá ke stejnému či 

obdobnému poslání. Ústav by měl být moderní institucí, která bude využívat digitálních 

technologií. Jeho hlavním posláním je vzdělávat, vybudovat muzejní expozici a prostor pro 

veřejně prospěšné služby a přispět tak k upevňování demokratických tradic, rozvoji občanské 

společnosti a naplňování ideálů svobody, humanismu a spravedlnosti. ----------------------------- 

 

Čl. 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmět činnosti Ústavu --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Účel Ústavu uvedený v článku 4 této zakládací listiny je realizován následujícími 

činnostmi: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. provozování objektu muzea pro stálou expozici, depozitáře, dočasné výstavní 

projekty a různé formy vzdělávání, ---------------------------------------------------- 

b. vzdělávání - pořádání programů pro školy, školení, konferencí, workshopů a 

dalších vzdělávacích aktivit, ------------------------------------------------------------ 

c. produkce a provozování výstav, -------------------------------------------------------- 

d. sbírkotvorná činnost (spravování, evidence a zpřístupňování sbírek), ------------ 

e. dokumentace vzpomínek pamětníků, -------------------------------------------------- 

f. vědecká činnost, --------------------------------------------------------------------------- 

g. vydavatelská a publikační činnost, ----------------------------------------------------- 

h. šíření osvěty pomocí moderních komunikačních technologií. ---------------------- 

2. O případných změnách předmětu činnosti rozhoduje zakladatel. --------------------------- 

 

Čl. 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmět vedlejší činnosti Ústavu ---------------------------------------------------------------------- 

1. Kromě hlavní činnosti Ústav vykonává i následující vedlejší (podnikatelskou) činnost: 

1. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, ------------ 

2. poradenská a konzultační činnost, ------------------------------------------------------ 

3. provozování webových portálů, -------------------------------------------------------- 

4. velkoobchod a maloobchod, ------------------------------------------------------------- 

5. hostinská činnost, ------------------------------------------------------------------------- 

6. pronájem, ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. průvodcovská činnost, ------------------------------------------------------------------- 

8. výroba a prodej reklamních doplňků. -------------------------------------------------- 

2. Výkon vedlejší činnosti nesmí být na újmu kvality hlavní činnosti Ústavu 

specifikované v článku 5, odst. 1 této zakládací listiny s tím, že případný zisk z 

vedlejší (podnikatelské) činnosti musí být použit výhradně k podpoře hlavní činnosti, 

pro niž byl Ústav založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. -------------------------- 

3. O případných změnách předmětu vedlejší činnosti (podnikání) Ústavu rozhoduje 

správní rada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výše vkladu ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zakladatel vložil do majetku Ústavu vklad 10 (slovy: deset) mil. Kč. Správou vkladu do 

vzniku Ústavu je pověřen zakladatel. -------------------------------------------------------------------- 

 

*** 
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Čl. 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vnitřní organizace Ústavu ------------------------------------------------------------------------------ 

O změnách zakladatelského právního jednání rozhoduje i za trvání Ústavu zakladatel. --------- 

Orgány Ústavu jsou: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 správní rada, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ředitel, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 dozorčí rada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Čl. 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Správní rada 
1. Správní rada má 7 (slovy: sedm) členů. Členy správní rady jmenuje zakladatel. --------- 

2. Funkční období členů správní rady je pětileté. Nikdo nemůže být jmenován na více 

než dvě po sobě jdoucí funkční období. -------------------------------------------------------- 

3. Prvními členy správní rady jsou: ---------------------------------------------------------------- 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. ----------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 20. 6. 1973, bydliště: Františka Křížka 1164/32, 170 00 Praha 7 -------------------- 

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. --------------------------------------------------- 

Nar.: 2. 11. 1977, bydliště: U Uranie 1583/27, 170 00 Praha 7 ----------------------------- 

JUDr. Jaroslava Janderová -------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 14. 6. 1950, bydliště: Opletalova 1964/17, 110 00 Praha 1, -------------------------- 

JUDr. Hana Kordová Marvanová, ----------------------------------------------------------- 

Nar.: 26. 11. 1962, bydliště: Nad Královskou oborou 268/41, 170 00 Praha 7, ----------- 

Mikuláš Kroupa, --------------------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 12. 8. 1975, bydliště: Na Hřebenkách 2909/82c, 150 00 Praha 5, ------------------- 

Jiří Padevět, --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 20. 7. 1966, bydliště: Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, --------------------------- 

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D., --------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 30. 9. 1988, bydliště: Rybova 48, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, ---------------- 

4. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání, kterým 

Ústav: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. se souhlasem zakladatele nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k nemovité 

věci nebo vlastní nemovitou věc zatěžuje, -------------------------------------------- 

b. se souhlasem zakladatele nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo 

průmyslové, ------------------------------------------------------------------------------- 

c. se souhlasem zakladatele zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové 

osobě podílí vkladem, -------------------------------------------------------------------- 

d. nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než 

hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky. - 

5. Správní rada: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a. schvaluje rozpočet Ústavu, -------------------------------------------------------------- 

b. schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Ústavu, ------- 

c. rozhoduje o předmětu vedlejší činnosti, ----------------------------------------------- 

d. vydává statut Ústavu a rozhoduje o jeho změnách, ---------------------------------- 

e. rozhoduje o použití zisku Ústavu k zajištění jednotlivých činností Ústavu a 

k úhradě nákladů na správu, ------------------------------------------------------------ 

f. zrušení Ústavu se souhlasem zakladatele. --------------------------------------------- 
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6. Členové správní rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu, a to nadpoloviční 

většinou hlasů všech členů správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání 

správní rady. Předseda může pověřit jiného člena správní rady, aby jej zastoupil v 

řízení zasedání správní rady. --------------------------------------------------------------------- 

7. Předseda svolává správní radu nejméně jednou za tři měsíce. V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti předsedy svolává správní radu pověřený člen správní rady.   -------------- 

8. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž 

rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů, nestanoví-li tato zakládací 

listina jinak. Při hlasování o rozhodnutích mají členové správní rady rovná hlasovací 

práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. ---------------------------- 

9. V odůvodněných případech může správní rada přijmout rozhodnutí per rollam. Návrh 

na rozhodnutí per rollam zasílá členům správní rady předseda e-mailem, součástí 

návrhu je i lhůta, do kdy musí člen správní rady odpovědět, jinak se má za to, že se 

zdržel hlasování. K přijetí rozhodnutí per rollam je třeba souhlasu prosté většiny všech 

členů správní rady. Rozhodnutí správní rady přijatá per rollam jsou uvedena v zápise 

z nejbližšího následujícího zasedání správní rady. -------------------------------------------- 

10. Správní rada je povinna pořizovat zápis z každého svého zasedání, který podepisuje 

předsedající, a tento do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od uskutečnění zasedání doručit 

zakladateli, dozorčí radě a řediteli. -------------------------------------------------------------- 

11. Členství ve správní radě a v dozorčí radě je neslučitelné. ------------------------------------ 

12. Člen správní rady může být zakladatelem odvolán, a to v případě, že dlouhodobě 

nevykonává svou funkci. ------------------------------------------------------------------------- 

13. Členům správní rady náleží za výkon funkce odměna, o jejíž výši rozhoduje dozorčí 

rada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Správní rada zřizuje jako svůj poradní orgán Kolegium tvořené osobnostmi a 

odborníky zabývajícími se moderními dějinami a totalitními režimy. Bližší podmínky 

členství v Kolegiu a způsobu jednání Kolegia vymezí správní rada ve statutu Ústavu. - 

 

Čl. 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ředitel ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ředitel je statutárním orgánem Ústavu. Zastupuje Ústav navenek a jedná jeho jménem. 

2. Ředitele volí správní rada. K volbě ředitele je třeba souhlasu nejméně pěti členů 

správní rady. Volba ředitele probíhá na základě otevřeného výběrového řízení, které 

společně s podmínkami vyhlašuje správní rada. Funkční období ředitele je 5 let, které 

neskončí dříve, než je jmenován nový ředitel. Správní rada může ředitele odvolat i 

před uplynutím funkčního období, a to nadpoloviční většinou všech členů správní 

rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Výše odměny ředitele stanoví správní rada. --------------------------------------------------- 

4. Ředitel nemůže být členem správní rady nebo dozorčí rady, je však oprávněn účastnit 

se zasedání správní rady a dozorčí rady, aniž by se podílel na jejich rozhodování. ------ 

5. Ředitel předkládá správní radě návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu.  

 

Čl. 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dozorčí rada ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Dozorčí rada má 5 (slovy: pět) členů. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. ----------- 

2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. ------------------------------------------------ 

3. Prvními členy dozorčí rady jsou: ---------------------------------------------------------------- 

Ing. Lubomír Brož ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nar.: 12. 5. 1966, bydliště: U Mrázovky 2663/19, 150 00 Praha 5 ------------------------------ 

Mgr. Ondřej Matějka -------------------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 13. 2. 1979, bydliště: Služská 457/31, 182 00 Praha 8 ------------------------------------- 

JUDr. Jiří Pospíšil ------------------------------------------------------------------------------------ 

Nar.: 24. 11. 1975, bydliště: Na Kampě 512/11, 118 00 Praha 1 -------------------------------- 

Mgr. Petr Přenosil ------------------------------------------------------------------------------------ 

Nar.: 16. 7. 1993, bydliště: Novobohdalecká 1484/16, 101 00 Praha 10 ----------------------- 

Mgr. Zdeněk Zajíček --------------------------------------------------------------------------------- 

Nar.: 10. 5. 1967, bydliště: Kudrnova 234/4, 150 00 Praha 5 ------------------------------------ 

4. Dozorčí rada kontroluje činnost Ústavu, přičemž zejména: --------------------------------- 

a. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrky a soulad 

účetnictví a vykazování se skutečným stavem, --------------------------------------- 

b. vyjadřuje se k výroční zprávě, ---------------------------------------------------------- 

c. dohlíží na to, že Ústav vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou 

Ústavu, ------------------------------------------------------------------------------------- 

d. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti, - 

e. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich 

odstranění. --------------------------------------------------------------------------------- 

5. Dozorčí rada je oprávněna: ----------------------------------------------------------------------- 

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, -- 

b. svolat zasedání správní rady, pokud tak k návrhu dozorčí rady neučiní předseda 

správní rady. ------------------------------------------------------------------------------- 

6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání správní rady, musí jim být 

uděleno slovo, pokud o ně požádají. ------------------------------------------------------------ 

7. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, na 

nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Ústavu. Dozorčí rada 

je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li 

náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích 

zakladatele. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Členové dozorčí rady ze svého středu volí a odvolávají předsedu. Předseda svolává 

zasedání dozorčí rady nejméně dvakrát do roka a řídí její zasedání. Předseda může 

pověřit jiného člena dozorčí rady, aby jej zastoupil v řízení dozorčí rady. ---------------- 

9. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů, přičemž 

rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných členů. Při hlasování o rozhodnutích 

mají členové dozorčí rady rovná hlasovací práva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 

hlas předsedajícího. ------------------------------------------------------------------------------- 

10. Dozorčí rada je povinna pořizovat zápis z každého svého zasedání, který podepisuje 

předsedající, a tento do 14 (slovy: čtrnáct) dnů od uskutečnění zasedání doručit 

zakladateli, správní radě a řediteli. -------------------------------------------------------------- 

11. Člen dozorčí rady může být zakladatelem odvolán. ------------------------------------------ 

12. Funkce členů dozorčí rady je čestná a nepřísluší za ní žádná odměna. --------------------- 

 

Čl. 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Majetek a hospodaření Ústavu ------------------------------------------------------------------------- 

1. Vlastním zdrojem financování Ústavu je jeho jmění. Jmění se tvoří: ---------------------- 

a. hodnotou přijatých darů, ----------------------------------------------------------------- 

b. dotacemi, ----------------------------------------------------------------------------------- 

c. dalšími příjmy v souladu se zákonem. ------------------------------------------------- 
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2. Ústav účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavním předmětem 

činnosti, s vedlejší činností a se správou Ústavu. --------------------------------------------- 

3. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem. -------------------------------------------------- 

 

Čl. 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výroční zpráva -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Výroční zpráva obsahuje významné údaje o činnosti a hospodaření Ústavu. Ostatní 

obsahové náležitosti výroční zprávy se řídí příslušnými právními předpisy. -------------- 

2. Výroční zprávy jsou veřejně přístupné na webových stránkách Ústavu. ------------------ 

 

Čl. 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zrušení Ústavu -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zrušení, jeho likvidace a zánik se řídí ustanoveními zákona. ---------------------------------------- 

 

Čl. 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závěrečná ustanovení ------------------------------------------------------------------------------------ 

Záležitosti neupravené touto zakládací listinou se řídí obecně platnými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ------------ 

*** 

- Článek druhý - 

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu 

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu ve smyslu ustanovení § 70a 

odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb. uvádím, že právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu 

je v souladu s právními předpisy, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním 

předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a že byly splněny formality pro zápis do veřejného 

rejstříku, kromě těch formalit, které mají být splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu.  

**** 

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem, jím přede mnou, notářem, 

schválen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MUDr. Zdeněk Hřib, v.r. 

 

JUDr. Martin Foukal 

notář, v.r. 

L.S. 

 JUDr. Martin Foukal 

 notář v Praze 

 

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 16. 10. 2019 (slovy: 

šestnáctého října roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem č. 

NZ 687/2019, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Martina Foukala, notáře se sídlem 

v Praze, kanceláří Michelská 12/22, Praha 4. ----------------------------------------------------------- 
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