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MK 280/2020 OM 

Vážený pane doktore, 

k Vašemu dotazu na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

„... „které předpisy upravují stavební a technické parametry muzejních depozitářů obecně 

a které předpisy upravují způsob uložení sbírkových předmětů“ , Vám sdělují následující: 

Výčet stavebních a technických parametrů muzejních depozitářů (legislativní a normativní 

předpisy), které upravují jejich realizaci ať již jako nových staveb či adaptací stávajících, 

většinou historických budov a metodiky upravující způsob uložení sbírkových předmětů 

naleznete ve veřejně přístupném výstupu projektu, který byl v letech 2013—2017 realizován 

jako společný projekt Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu 

a Moravské galerie v Brně s názvem „Metodika uchovávání sbírkových předmětů 

kulturní povahy — optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti“, 

DF13P01OVV016, dostupné na webových stránkách: 

https://mck.technicalmuseum.cz/clanky/metodika-uchovavani-predmetu-kulturni-povahy- 

optimalizace-podminek-s-cilem-dosazeni-dlouhodobe-udrzitelnosti-2013-201 7/ 

  

  

Péče o sbírky muzejní povahy obecně vychází ze zákona č. 122/2000 Sb.“, o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, který ukládá vlastníku 

evidované sbírky povinnost chránit před ztrátou, krádežemi a vloupáním, t.j. uchovávat ji 

v prostorách se zabezpečenými vstupy (dveře a okna) a zajistit ochranu sbírkových předmětů 

před krádeží při jejich prezentaci, transportu atp. Dále chránit před nepříznivými vlivy 

prostředí, V němž jsou sbírkové předměty uchovávány (teplota, vlhkost a jejich výkyvy, 

prašnost, chemické vlivy, biologičtí škůdci atp.). Dále je třeba v tomto směru zmínit vyhlášku 

ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.



Vážený pane doktore, jsem ráda za Váš zájem o danou problematiku a o oblast kultury 

celkově. Nicméně podrobnými informacemi k uvedené problematice disponují především 

příslušné paměťové instituce, jako např. Technické muzeum v Brně. 

S pozdravem 

vedoucí Samostatného oddělení muzeí 
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