
Č.j. 52761/2013 

Zřizovací listina 

státní příspěvkové organizace 

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU 

Ministerstvo kultury České republiky vydává podle § 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých 
druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, tuto 
zřizovací listinu. 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1. Zřizovatel organizace: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1, IČ: 
00023671 

2. Název organizace: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

3. Sídlo organizace: Fúgnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 

4. Identifikační číslo organizace: 144 50 551 

5. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu může používat zkratku NIPOS. Plní 
své poslání na celém území České republiky. 

Článek 2 
Účel zřízení 

1. Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury a veřejných kulturních služeb ve 
smyslu zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, neprofesionálních uměleckých aktivit, poskytování 
informačních služeb a odborných konzultací na základě soustavného vytěžování teoretických 
a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního 
výzkumu a s využitím odborných informací z různých oborů umělecké činnosti. 

2. NIPOS je výzkumnou organizací. 

3. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické 
výchovy dětí, mládeže a dospělých 



Článek 3 
Předmět činnosti 

1. Účel podle článku 2, pro který byl zřízen, naplňuje NIPOS zejména: 
a1 studijní, poznávací, výzkumnou, analyticko-koncepční, dokumentační, informační, 

poradenskou, konzultační, odborně-organizační, vydavatelskou a ediční činností v oblasti 
veřejných kulturních služeb 

b/ poskytováním odborných konzultací a informačních služeb v oblasti kultury, včetně 
oblasti veřejného užití práv chráněných autorským zákonem 

c/ pořizováním, vytěžováním a zužitkováním databází v širokém spektru informací, 
vztahujících se k oblasti kultury, zejména kultury místní a regionální a neprofesionálních 
uměleckých aktivit 

d/ šířením odborných informací s využitím moderních komunikačních médií 
e/ pořádáním odborných a vzdělávacích akcí, seminářů, kurzů, odborných konferencí, 

tvůrčích dílen a dalších akcí obdobného zaměření a charakteru pro oblast kultury 
a neprofesionálních uměleckých aktivit ve všech oborech umění včetně oblasti umělecké 
a estetické výchovy dětí a mládeže, zejména v oblasti neformálního uměleckého 
vzdělávání 

f/ pořádáním celostátních a mezinárodních přehlídek, festivalů, soutěží, výstav, jakož 
i jiných obdobných forem prezentace neprofesionálních uměleckých aktivit včetně 
odborné garance systému postupových přehlídek 

g/ vydáváním a veřejným šířením periodického tisku odborného charakteru pro oblasti, 
v nichž NIPOS v souladu s účelem svého zřízení odborně působí, podle zákona č. 
46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 
některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění 

h/ vydáváním a veřejným šířením neperiodických publikací odborného a metodického 
charakteru pro oblasti, v nichž NIPOS v souladu s účelem svého zřízení odborně působí, 
ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění 

ch/ výrobou a šířením zvukových a zvukově obrazových záznamů a nosičů dat ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění 

i/ expertní, analytickou a koncepční činností pro potřeby zřizovatele a dalších subjektů 
činných v oblasti odborného působení NIPOS, zejména pro orgány státní správy a územní 
samosprávy 

j/ prováděním základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, 
šířením jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikováním nebo převodu technologií; 
vede oddělené účetnictví pro primární neekonomické činnosti uvedené v bodu 3.1.1. 
Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) tak, 
aby bylo zabráněno tzv. křížovému financování ekonomických činností výzkumné 
organizace. Veškerý zisk pocházející z primárních neekonomických činností, pokud jsou 
na jejich financování použity veřejné prostředky, je zpětně investován do výzkumu 
a vývoje nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky. 

kJ zajišťováním veřejných knihovnických a informačních služeb ve smyslu zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění, prostřednictvím základní 
knihovny se specializovaným fondem, zpřístupňovaným i on-line. 



2. V rozsahu vymezeném ministerstvem kultury NIPOS vykonává ve spolupráci s Českým 
statistickým úřadem státní statistickou službu za oblast kultury podle zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, v platném znění, s dodržením mezinárodních doporučení 
a požadavků. 

3. Z pověření ministerstva kultury NIPOS zajišťuje odborné a organizační zabezpečení agendy 
pro podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, zejména 
v souvislosti se zapůjčováním artefaktů a vysíláním jednotlivců do zahraničí a přijímáním 
artefaktů, jednotlivců a kolektivů na významných celostátních akcích v České republice. 

4. NIPOS je členem vybraných mezinárodních nevládních organizací působících zejména 
v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, může působit jako sídlo jejich českých 
středisek, navazuje kontakty s podobnými subjekty v zahraničí a podporuje mezinárodní 
výměnu informací a zkušeností. 

Článek 4 
Statutární orgán a organizační struktura 

1. Statutárním orgánem NIPOS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr kultury. Ředitel 
NIPOS odpovídá za jeho činnost a hospodaření ministrovi kultury. 

2. NIPOS je členěn na útvary. Jeho vnitřní struktura je stanovena organizačním řádem, který 
vydává ředitel NIPOS. 

3. Ředitele NIPOS zastupuje v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce, který jím byl k tomu 
pověřen. Práva a povinnosti zaměstnanců upravuje pracovní řád vydaný ředitelem NIPOS. 

4. Ředitel NIPOS může k plnění úkolů NIPOS zřizovat poradní orgány, a to stálé i dočasné. 

Článek 5 
Hospodaření a vymezení majetku 

1. Finanční hospodaření NIPOS se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření státních 
příspěvkových organizací. 

2. NIPOS poskytuje v mezích právních předpisů své služby bezúplatně i za úplatu. 

3. NIPOS hospodaří s majetkem státu vedeným ke dni nabytí účinnosti této zřizovací listiny 
v jeho účetnictví, a dále s majetkem, který nabude po tomto dni. Seznam majetku státu, se 
kterým byl NIPOS příslušný hospodařit ke dni 30. 9. 2013, je přílohou a nedílnou součástí 
této zřizovací listiny. 

4. NIPOS při zadávání veřejných zakázek postupuje v souladu s dokumenty schválenými 
vládou nebo vydanými vládou pověřenými ministerstvy, vztahujícími se na státní 
příspěvkové organizace jako veřejné zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 



Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
Ministerstvem kultury. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. NIPOS vznikl ke dni 21. 11. 1990 pod názvem „Informační a poradenské středisko pro 
místní kulturu" a je zřízen na dobu neurčitou. 

2. Zrušují se: 

a/ Výnos ministra kultura ČR o zřízení Informačního a poradenského střediska pro místní 
kulturu ze dne 21. 11. 1990 

b/ Statut Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu č. j. 13000/90-KVČ ze 
dne 21. 11. 1990 

d Zřizovací listina Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu č. j. 14277/92 
ze dne 4. 1. 1993, jíž se mění a doplňuje výnos ministra kultury ČR o zřízení střediska ke 
dni 1. 1. 1991 a statut střediska ze dne 21. 11. 1990, č . j . 13000/90- KVČ 

d/ Rozhodnutí ministra kultury č. 4, č. j. 7200/2000, ze dne 22. 6. 2000, kterým se mění 
zřizovací listina Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu, jíž se mění a 
doplňuje výnos ministra kultury ČR o zřízení střediska ke dni 1. 1. 1991 a statut střediska 
ze dne 21. 11. 1990, č . j . 13000/90- KVČ, ze dne 4. 1. 1993, č . j . 14227/92 

e/ Rozhodnutí ministra kultury č. 18, č . j . 13304/2000, ze dne 19. 12. 2000, kterým se mění a 
doplňuje zřizovací listina Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu ze 
dne 4. 1. 1993, č . j . 14277/92 

f/ Rozhodnutí ministra kultury č. 4, č. j. 5147/2004, ze dne 4. 5. 2004 o doplnění Zřizovací 
listiny Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu vydané pod č. j. 
13000/1990 ze dne 21. 11. 1990, ve znění č . j . 14277/1992, č . j . 7200 a č . j . 13304/2000 

3. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1. 12. 2013. 

V Praze dne 



Příloha zřizovací listiny NfPOS 

Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu přísluší právo 
hospodařit a nakládat s tímto majetkem státu (České republiky): 

Položka (SÚ) Pořizovací cena Zůstatková cena 
X SU 013, 022 X 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 632 893,62 113 231,60 
Dlouhodobý nehmotný majetek 151 883,80 0,00 

Položka Pořizovací cena 

X SU 018, 028 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 612 953,40 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 003 691,97 

Položka 
Cena stanovená 

znalcem 
X SÚ 032 
Kulturní předměty 301 500,00 

Položka Pořizovací cena 
X 901, 902 

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 445 170,07 
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 414 029,59 

Majetek byl vyčíslen k datu uzávěrky 30. 9. 2013 podle majetkové a účetní evidence. 
Majetek je umístěn v pronajatých prostorách sídla organizace. 

Knihovní fond Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, 
základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, je umístěn taktéž v sídle organizace. 




