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Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu 
Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů 

vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní 
příspěvkové organizace MUSEUM+” (dále jen „Memorandum")

uzavírané ve smyslu ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo kultury
zastoupené
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha
IČO: 00023671
(dále jen „ministerstvo")

2. Moravskoslezský kraj
zastoupený
28. října 117
702 18 Ostrava •
IČO: 70890692
(dále jen „Moravskosiezský kraj")

3. Statutární město Ostrava
zastoupené
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
IČO: 00845451
(dále jen „město Ostrava")

4. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
zastoupené
Vítkovice 3004
Vítkovice, 703 00, Ostrava
IČ: 75125285
(dále jen „DOV")

(společně dále také smluvní strany)

I.
PREAMBULE

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že cílem státu, kraje a města je všestranný rozvoj a uspokojování 
potřeb občanfi. Současně uznávají, že kultura a umění jsou nezastupitelné v individuálním 
profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj vzdělanosti, tvořivosti, kultivaci 
demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování odpovědnosti za zděděné i 
vytvářené kulturní hodnoty. Vnímají rovněž vývojem danou skutečnost, že Ostrava, přestože je 
dnes třetím největším městem České republiky doposud nedisponuje státním muzeem 
univerzálního typu, se všemi negativními důsledky tohoto stavu. Oceňují též výsledky dosažené 
především regionálními aktéry při unikátní revitalizaci NKP v Dolní oblasti Vítkovic a vnímají potřebu 
p^pory této iniciativy i přímým zapojením ministerstva prostřednictvím příslušné státní 
příspěvkové organizace. V návaznosti na výše uvedené a s přihlédnutím k ustanovení Státní 
kulturní politiky na léta 2015 - 2020 s výhledem do roku 2025, smluvní strany uzavírají toto 
Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části 
Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření 
příspěvkové organizace státu MUSEUM+" (dále jen MUSEUM+, nebo „projekt").
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II. 

III.

UCEL A PREDMET MEMORANDA

1. Účelem a předmětem Memoranda je „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - 
objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblastí Vítkovic a vytvoření příspěvkové organizace státu 
MUSEUM+" prostřednictvím zajištění všech kroků potřebných k přípravě a realizaci projektu, včetně 
efektivní podpory hlavního nositele projektu, kterým je ministerstvo, ostatními smluvními stranami 
při přípravě a realizaci projektu, a to s přihlédnutím k odpovědnosti za ochranu národního 
kulturního dědictví a rozvoj muzeí a jimi garantovaných veřejných služeb.

2. Příprava a realizace projektu bude spočívat v zajištění všech úkonů a činností nutných k zajištění 
přípravy, rekonstrukce a následnému rozvoji činností MUSEA+ v revitalizovaných objektech VP4 a 
VP6.

3. S ohledem na strategický význam plánovaného projektu jsou smluvní strany přesvědčeny o 
nezbytnosti koordinovaného postupu při zajištění potřebných finančních zdrojů s využitím 
národních i evropských titulů.

PRIPRAVA A REALIZACE PROJEKTU

Ministerstvo bude své závazky z tohoto Memoranda plnit jménem svým nebo prostřednictvím 
jiných subjektů zřizovaných ministerstvem. •

Smluvní strany berou na vědomí, že revitalizovaná část NKP zahrnující VP4 a VP6 bude v budoucnu 
svěřena k hospodaření MUSEU+, státní příspěvkové organizaci zřizované ministerstvem.

Smluvní strany se zavazují zajistit nezbytné kroky k přípravě a úspěšné realizaci přípravné fáze 
projektu, a to minimálně v tomto rozsahu:

a) ministerstvo zajistí majetkoprávní vypořádání vč. odkupu pozemku, zpracování projektové 
dokumentace včetně stavebního povolení a dále zajistí organizací zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby;

b) Moravskoslezský kraj zajistí zpracování studie proveditelnosti;

c) ministerstvo zabezpečí na základě smlouvy o dílo s vítězným účastníkem zadávacího řízení 
samotnou realizaci projektu;

d) ministerstvo pověří Národní muzeum, státní příspěvkovou organizaci, IČ: 00023272 či jinou 
jím zřizovanou organizaci, dočasnou supervizí nad odbornou částí projektu. Odbornou částí se 
rozumí především provoz MUSEA+ v plném rozsahu, a to pro zaměstnance i uživatele, A to 
dočasně, do vytvoření samostatné příspěvkové organizace zřizované ministerstvem ;

e) Ministerstvo ustaví pracovní a řídící skupinu pro realizaci projektu, do těchto Moravskoslezský 
kraj, město Ostrava a DOV nominují své zástupce.

Předpoklad celkových investičních a neinvestičních nákladů potřebných k přípravě a realizaci 
projektu činí 2.500.000.000,- Kč vč. DPH. Konkrétní výše finančních nákladů bude zpřesněna na 
základě studie proveditelnosti a dalších podkladů.

Smluvní strany zahájí po uzavření tohoto Memoranda jednání o případných smlouvách, kterými 
budou konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.

IV.

VYUŽITÍ NOVOSTAVBY MUSEA-f-

1. Ministerstvo, Moravskoslezský kraj a město Ostrava usilují o to, aby se budovy přeměnily v živé 
objekty s nadnárodním přesahem, aby byla zachráněna část národní kulturní památky v areálu 
Dolní oblastí Vítkovic. MUSEUM + bude mít atraktivní a inovativní náplň, která bude



přitahovat další návštěvníky do Moravskoslezského kraje a bude silným partnerem v území. 
MUSEUM + bude postaveno na konceptu sdílení národního bohatství, s cílem vystavovat sbírkové 
předměty, které jsou uloženy v depozitářích národních muzeí a nejsou přístupny veřejnosti a jeho 
následné prezentaci pomocí otevřeného konceptu (kurátorský koncept, dynamické expozice). 
MUSEUM+ bude pracovat na konceptech pro budoucnost: sdílení sbírky, využívání informací z ní, 
vzdělávání, digitalizace, konzervace a restaurování. Přinese přidanou hodnotu i pro ostatní instituce 
Ministerstva kultury. 

V. 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12.2027 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu poslední smluvní stranou, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

Veškeré změny Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Memorandum podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění Memoranda v registru smluv provede Ministerstvo kultury. 

Memorandum je vyhotoveno v osmi vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

Smluvní strany prohlašují, že Memorandum přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly 
a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými 
podpisy. 

Doložka dle $ 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: Memorandum bylo schváleno na 13. zasedání zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje konaném dne 12.9.2019, usnesením č. 13/1537. 

Doložka dle $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: Memorandum bylo schváleno na 8. zasedání zastupitelstva města Ostravy konaném dne 
18.9.2019, usnesením č. 0436/ZM1822/8. 
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