
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 3. března 2003 č. 216 
 

k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů 
státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví 

 
 
Vazba na záznam z jednání vlády:  
 

V l á d a  
 

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o práci meziresortní pracovní komise a o 
současném stavu zamrazených fondů, uvedenou v části II/1,2 materiálu č. j. 
205/03; 
 

II. s o u h l a s í se způsobem řešení záchrany povodněmi zasažených dokumentů 
státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví navrženým v části 
II/3 - 5 materiálu č. j. 205/03; 
 

III. u k l á d á  
 

1. ministru kultury 
 

a) zajistit rozmrazení, vysušení, desinfekci a následně konzervaci a restaurování 
vybraných knižních dokumentů a sbírkových předmětů povodněmi postižených 
organizací v Technickém muzeu v Brně, případně na odborných pracovištích 
příspěvkových organizací Ministerstva kultury do konce roku 2008 postupem 
navrženým v části II/4 materiálu č. j. 205/03, upraveným podle připomínky vlády, 
 

b) ve spolupráci s ministrem financí zajistit při přípravě státních rozpočtů na léta 
2004 až 2008 finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s činnostmi podle 
bodu III/1a tohoto usnesení, 
 

2. vedoucí Úřadu vlády 
 

a) ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské 
zdroje zadat, nejpozději do 3. května 2003, podle zákona č.199/1994 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za Českou republiku 
veřejnou zakázku na dodavatele služeb vedoucích k rozmrazení, vysušení a předání 



k desinfekci povodněmi zasažených dokumentů resortů ministrů spravedlnosti, 
obrany, průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství, ministryně školství mládeže a 
tělovýchovy a předsedy Českého statistického úřadu, 
 

b) ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské 
zdroje a s ministry a ministryní resortů uvedených v bodě III/2a tohoto usnesení a 
předsedou Českého statistického úřadu vyhodnotit podle zákona č.199/1994 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výsledky veřejné 
zakázky podle bodu III/2a tohoto usnesení, 
 

3. místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady 
vlády, ministrům obrany, průmyslu a obchodu, dopravy, zemědělství, ministryni 
školství mládeže a tělovýchovy a předsedovi Českého statistického úřadu 
 

a) uzavřít s dodavatelem vybraným podle bodu III/2b tohoto usnesení smlouvy na 
rozmrazení, vysušení a předání k desinfekci dokumentů zasažených povodněmi, 
 

b) ve spolupráci s ministrem financí zajistit ve státním rozpočtu finanční 
prostředky na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy podepsané podle bodu 
III/3a tohoto usnesení, 
 

c) uhradit Úřadu vlády poměrnou část prokázaných nákladů na zajištění úkolů 
uložených mu v bodě III/2a,b tohoto usnesení, 
 

d) zajistit dohled na manipulaci s dokumenty v jejich vlastnictví při rozmrazování, 
vysoušení a dopravě k desinfekci a zajistit výběr dokumentů pro konzervaci a 
restaurování, 
 

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 
 

a) zajistit odborný dohled na výkon služeb prováděných podle smluv uzavřených 
na základě bodu III/3a tohoto usnesení, 
 

b) zajistit desinfekci dokumentů rozmrazených a vysušených dodavatelem služeb 
podle bodu III/2b tohoto usnesení ve Státním ústředním archivu v Praze, 
 

c) zajistit konzervaci a restaurování desinfikovaných dokumentů podle výběru 
původců v konzervačních a restaurátorských dílnách státních archivů, 
 

d) ve spolupráci s ministrem financí zajistit při přípravě státních rozpočtů na léta 
2004 až 2008 finanční prostředky na úhradu nákladů Ministerstva vnitra spojených 
s desinfekcí, konzervací a restaurováním dokumentů podle bodu III/4b tohoto 
usnesení, 
 

5. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje 
 

a) koordinovat při jednání meziresortní pracovní komise vznik harmonogramu, 
který stanoví pořadí resortů při provádění prací zajišťovaných dodavatelem podle 



bodu III/2b tohoto usnesení, 
 

b) při jednání meziresortní pracovní komise dosáhnout dohody o výši plateb 
jednotlivých resortů podle bodu III/3c tohoto usnesení, 
 

c) ve spolupráci s ministrem financí projednat možnosti využití finančních 
prostředků z Fondu solidarity na záchranu povodněmi zasažených dokumentů 
státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví, 
 

6. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy podpořit v rámci studijních 
programů středních a příslušných vysokých škol studijní obory se zaměřením na 
konzervování-restaurování papíru. 
 
 

Provedou:  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 

místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,  
místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a  

předseda Legislativní rady vlády,  

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministři kultury, obrany, průmyslu a obchodu, 

zemědělství, dopravy, financí, 

vedoucí Úřadu vlády, 
předseda Českého statistického úřadu 
 
 

Předseda vlády 
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r. 
 


