
 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 
 DNE: 26. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2015/ŠKS/7 

NÁZEV: 
 

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění 
baroka“ 

ANOTACE: 
Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009, kam 
k původním 5 smluvním stranám přistupuje nová smluvní strana, jíž se stává spolek SE.S.TA. 
Nově je upravena možnost podpory na provoz nově vzniklých expozic – Muzea nové generace – 
provozovaných spolkem SE.S.TA. 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, 
realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění.  
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Název materiálu:  Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice 

„Umění baroka“  
 
Počet stran:  6 
Počet příloh: 1 
 
Popis 
Akciová společnost Žďas a.s. připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze,  

Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Tato expozice byla otevřena 
7. 5. 2009.   
Vedení akciové společnosti Žďas a.s. požádalo o spolupráci na tomto projektu i město Žďár nad 
Sázavou. Usnesením ZM ze dne 26. 6. 2008 bylo schváleno „Memorandum o přípravě, realizaci  
a provozování expozice s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie Praha“ (dále jen 
Memorandum) a tím přislíbena spolupráce na tomto tehdy novém kulturním projektu v areálu 
zámku společnosti KINSKÝ Žďár a.s.  
Celý projekt je koncipován na období minimálně 10 let s možností prodloužení smluvních vztahů  
a tedy i existence této galerie. Návrh na spolupráci na tomto projektu schválilo rovněž 
Zastupitelstvo Kraje Vysočina a to na pokrytí částečného provozu galerie částku 200 tis. Kč.  Výše 
této částky je schvalována Zastupitelstvem Kraje Vysočina na každý kalendářní rok.   
  
Dne 1. 8. 2015 bylo otevřeno v areálu zámku Kinských Muzeum nové generace, které přináší 
poutavý průřez historií zámku založený řádem Cisterciáků. Na české poměry se jedná o zcela 
ojedinělý koncept, který sází především na multimediální prezentaci. Smluvní strany Memoranda 
se dohodly na přistoupení nového smluvního partnera, jímž se stává spolek SE.S.TA, s čímž 
SE.S.TA souhlasí a k Memorandu přistupuje. Společnost SE.S.TA podpisem tohoto „Dodatku č. 1“ 
převezme veškerá práva, povinnosti a závazky ze smluv, které byly na základě zmíněného 
Memoranda uzavřeny mezi Národní galerií a akciovou společností ŽĎAS. Expozice „Umění baroka 
ze sbírek Národní galerie v Praze“ bude i nadále provozována za pravidelné každoroční podpory 
ze strany Kraje Vysočina. Poskytnutí dotace provozovateli této expozice, tj. SE.S.TA. bude 
upraveno samostatně uzavřenou smlouvou.  
 
Předložený Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění 
baroka“ (dále jen Dodatek č. 1) je odsouhlasen všemi smluvními stranami v předloženém znění. 
Dle JUDr. Herzánové z Kraje Vysočina je žádoucí, aby byl Dodatek č.1 nezávisle na sobě 
odsouhlasen radou a zastupitelstvy kraje i města Žďáru nad Sázavou, aby se mohlo přistoupit 
k podpisu všech smluvních stran. Dodatek č. 1 byl projednán a schválen v Radě i Zastupitelstvu 
Kraje Vysočina (ZK dne 10. 11. 2015) v průběhu listopadu 2015. Poté Kraj Vysočina jako první 
přistoupí k podpisu Dodatku č. 1 a následně budou osloveny další smluvní strany.    
Předkládaný materiál projednala rada města dne 2. 11. 2015 s doporučením zastupitelstvu města  
schválit předkládaný Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice 
„Umění baroka“.  
 
 
Geneze případu 
 
Usnesení ZM č. 10.  ze dne 26. 6. 2008  

 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování 
Galerie umění baroka ze sbírek Národní galerie Praha“. 

Usnesení RM dne 2. 11. 2015, č. j. 411/2015/ŠKS - Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci  
a provozování expozice „Umění baroka“ 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 
k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění. 

 



 
Návrh řešení 
Schválit uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 
2009 v předloženém znění. 
  
Varianty návrhu usnesení 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, 
realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění. 
 
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, 
realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění. 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučujeme schválení Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne  
7. května 2009 v předloženém znění. 
  
Stanoviska  
Projednáno v radě města dne 2. 11. 2015.
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Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování 
ze dne 7. května 2009 

(dále jen „Memorandum“) 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:  
 
Národní galerie v Praze 
se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, 
IČO: 00023281, 
zastoupena generálním ředitelem  
(dále jen „Národní galerie“) 
a  
 
ŽĎAS, a.s., 
se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
zastoupena a ……….., člen představenstva 
(dále jen „ŽĎAS“) 
a  
 
KINSKÝ Žďár, a.s. 
se sídlem Zámek 1/1, 591 02 Žďár nad Sázavou 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
zastoupená předsedou představenstva a generálním ředitelem  
(dále jen „KINSKÝ Žďár“) 
a  
 
Kraj Vysočina 
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
IČO: 70890749 
zastoupen hejtmanem Kraje Vysočina  
(dále „Kraj Vysočina“) 
a  
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou, 
IČO: 00295841 
zastoupeno starostou města 
(dále „Město Žďár nad Sázavou“) 
a 
 
„SE.S.TA“ 
se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, 
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 11950 
IČO: 26537516 
zastoupena výkonnou ředitelkou  
(dále „SE.S.TA“) 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Memoranda formou tohoto dodatku 
č. 1, a to následovně:  
 

Článek I. 
1. Smluvní strany Memoranda se dohodly na přistoupení nové smluvní strany, jíž se stává spolek 

„SE.S.TA“, se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, s čímž SE.S.TA 
souhlasí a k Memorandu přistupuje. 

 
Článek II. 

1. SE.S.TA podpisem tohoto dodatku převzal veškerá práva, povinnosti a závazky ze smluv,  které 
byly na základě výše zmíněného Memoranda uzavřeny mezi Národní galerií a ŽĎAS.  
 

2. SE.S.TA je správcem a provozovatelem expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie 
v Praze“ na základě smlouvy o spolupráci s Národní galerií ze dne 25. 5. 2015. Zároveň je 
provozovatelem nově otevřeného Muzea nové generace v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. 

 
Článek III. 

1. Všechny smluvní strany se zavazují spolupracovat v oblasti marketingu a propagace. Konkrétní 
forma spolupráce bude specifikována smlouvami o spolupráci s každou smluvní stranou 
a SE.S.TA. Návrhy smluv připraví SE.S.TA, a to do tří měsíců ode dne podepsání tohoto 
dodatku.  

Článek IV. 
1. Expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ bude i nadále provozována za 

pravidelné každoroční podpory ze strany Kraje Vysočina. Poskytnutí dotace provozovateli této 
expozice, tj. SE.S.TA. bude upraveno samostatně uzavřenou smlouvou.  

 
Článek V. 

1. Expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“ bude i nadále provozována za 
pravidelné každoroční podpory ze strany města Žďár nad Sázavou, zároveň podpora může být 
využita také na provoz nově vzniklých expozic – Muzea nové generace – provozovaných 
SE.S.TA. Poskytnutí dotace provozovateli těchto expozic, tj. SE.S.TA, bude upraveno 
samostatně uzavřenou smlouvou. 
 

Článek VI. 

1. Společnost ŽĎAS iniciovala vznik spolupráce s Národní galerií v rámci vytvoření expozice 
„Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Partnerství ŽĎAS v rámci Memoranda je 
i nadále zachováno, a to formou příspěvku na konkrétní vybrané kulturní projekty připravované 
společností SE.S.TA., které budou upřesněny vždy v kalendářním roce  a to samostatnou 
smlouvou po dohodě se ŽĎAS. 

 
Článek VII. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran. 
 

2. Doba platnosti Memoranda se stanovuje tímto dodatkem po dobu trvání smlouvy o spolupráci  
s Národní galerií ze dne 25. 5. 2015, tj. do konce roku 2020. 
 
 

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
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jednom vyhotovení. 
 

4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se 
k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich 
svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

 

5. Tento dodatek č. 1 Memoranda byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 
………….. a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………….. 

 

6. Tento dodatek č. 1 Memoranda byl projednán na jednání Zastupitelstva Města Žďár nad 
Sázavou dne ……….. a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ………………………. 
 

 
 
V .................................... dne ......................... 
 
 
 
 
Národní galerie v Praze  ……………………………………….. 

 
 

 
ŽĎAS, a.s.    ………………………………………..  

 
 
 
     ………………………………………… 

 
 

 
KINSKÝ Žďár, a.s.   ………………………………………...  

 
 

 
Kraj Vysočina    …………………………………………  
 
 
 
Město Žďár nad Sázavou  …………………………………………. 

 
 

 
„SE.S.TA“     ……………………………………….. 
 



Memorandum o pr lprave, rea lizaci a provozovanl 

expozice s nazvem , Umenf baroka ze sbfrek Narodnf galerie v Praze", kterou 
pi'ipravuje Narodn f galerie v Praze - Sbfrka stareho umenf ve spoluprcki se 
ZDAS, a.s. na zamku Kinskych ve Zd'aru nad Sazavou za podpory Mesta Zd'ar nad 
Sazavou, kraje Vysocina a Ministerstva kultury CR. 

mezi: 

Narodnf galerie v Praze, se sfdlem Staromestske namestf 12 
I CO: 00023281 , zastoupena generalnfm i'editelem 

a 

ZDAS, a.s., se sfdlem Zd'ar nad Sazavou, Strojirenska 6, PSC 591 71 , zapsana 
v obchodnfm 'sti'fku ·skeho soudu v Brne , oddfl B, vlozka 766, IC: 46347160, 
zastoupena sedou pi'edstavenstva a 
generalnfm m clenem predstavenstva a 
obchodnfm i'editelem 

a 

KINSKY Zd'ar, a.s., se sfdlem Zd'ar nad Sazavou, Zamek 1/1, PSC 591 01 , zapsana 
v obchodnfm strrku skeho soudu v Brne, oddfl B, vlozka 4573, IC: 46901523, 
zastoupena redsedou pi'edstavenstva a generalnfm 
i'editelem 

Kraj Vysocina 
Vysocina 

a 

587 33 Jihlava, zastoupeny hejtmanem kraje 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou se sfdlem Zizkova 1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou, 
zastoupene starosto 

Vyse uvedene subjekty, dale smluvnf strany, uznavajfce dulezitost spoluprace pri 
prezentaci kulturnfho dedictvf a jeho vyuzitf pri rozvoji cestovnfho ruchu , 
se dohodly na nasledujfcfm: 

Clanek 1. 

Smluvnf strany se zasadf o vytvoi'enf podmfnek pro realizaci projektu, na zaklade 
ktereho bude v prostorach budovy Konventu , byvaleho cisterciackeho klastera, dnes 
zamku Kinskych ve Zd'aru nad Sazavou, umfstena dlouhodoba expozice s nazvem 
,Umenf baroka ze sbfrek Narodn f galerie v Praze". 
Na vsech tiskovych a propagacnfch materialech, souvisejfcfch s uvedenym 
projektem, budou vzdy zretelne umfstena jmena a logotypove znacky vsech 
smluvnfch stran. 



Clanek II. 

Smluvni strany vyu:Z:iji vsech urovni svych mo:Z:nosti k propagaci expozice s nazvem 
,Umeni baroka ze sbirek Narodni ga lerie v Praze" a k popularizaci souvisejfcich 
aktivit, spojenych s odkazem dfla architekta Jana Santiniho Aich la as takzvanym 
,:Z:d'arskym ohniskem baroknf gotiky, jako svebytnym fenomenem ceske regionalni 
ku ltury a historie. 

Clanek 111. 

Expozice bude za prime podpory Mesta Zd'ar nad Sazavou a kraje Vysocina 
provozovana v neziskove re:Z:ii ZDAS, a.s a to se souhlasem majitele zamku firmy 
KINSKY Zd'ar, a.s., kter'f budovu Konventu ZDAS, a.s. jako najemci smlouvou ze 
dne 4.12.2008 za sjednanych podmfnek do konce roku 2017.s mo:Z:nostf prodlou:Z:en f 
pronajal. 

Clanek IV. 

Smluvnf strany souhlasi se znenfm memoranda a na dukaz toho pripojujf sve 
podpisy. 

One 7. kvetna 2009 

Narodnf galerie v Praze 

ZDAS, a.s. 

KINSKY Zd'ar, a.s. 

Kraj Vysocina 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 




