
 

 

Vnitřní předpis OMGM č.: 002  

Ze dne 25 .05 .2020  

Č.j.: 01130/2020/OMGMO  

  

ORGANIZAČNÍ ŘÁD  
OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  

  

  

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
1. Zřizovatelem Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace (dále jen OMGM), 

je Ústecký Kraj.  

2. OMGM má dvě pracoviště.  

a. První v budově na adrese Čsl. armády 1360 v Mostě, na parcele č. 3319 v k.ú. Most II. 

Nedílnou součástí tohoto pracoviště je dále zahrada (k.ú. Most II, ppč. 3321/6) a 

budova lapidária a garáže (k.ú. Most II., ppč. 3321/7) – vše v majetku Ústeckého kraje 
a ve správě OMGM.  

b. Druhé pracoviště se skládá z výstavního sálu a jeho zázemí v prvním suterénu 

děkanského kostela v Mostě (k.ú. Most I, parcela č. 162) a dále z pracoven v budově 

bývalého špitálu (k.ú. Most I, parcela č. 163), které si OMGM dlouhodobě pronajímá.  

3. Organizační řád upřesňuje strukturu řízení OMGM, kompetence a povinnosti jednotlivých 

oddělení, vedoucích pracovníků a pracovníků se zvláštním pověřením.  

  

2 VNITŘNÍ STRUKTURA OMGM  
1. V rámci vnitřní struktury OMGM existují oddělení, řízená vedoucími pracovníky, nebo v přímém 

řízení ředitele OMGM.  

2. Jednotlivá oddělení navzájem spolupracují a usilují o bezproblémový chod organizace.  

  

3 ŘÍZENÍ OMGM  
1. Ředitel je statutárním orgánem, jmenovaným Radou Ústeckého kraje. OMGM řídí 

prostřednictvím vedoucích jednotlivých oddělení, z nichž jeden je zároveň jeho zástupcem. 

Pravomoci ředitele jsou dány zejména zákonem č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném 
znění (dále jen ZP) a dále specifikovány tímto organizačním řádem, případně dalšími vnitřními 

předpisy.  

2. Část kompetencí ředitele vykonává zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti nebo na 
základě přímého (zpravidla ústního) pověření ředitelem, a takto vystupuje jménem OMGM.  

3. Jednotlivá oddělení řídí vedoucí pracovníci na základě jmenování ředitelem. Zodpovídají za 

chod oddělení, plánují činnost oddělení a řídí práci podřízených zaměstnanců. Vedoucí 

pracovníci určují svého zástupce po dobu nepřítomnosti.  

4. Ředitel svolává poradu vedení, které se účastní ředitel a všichni vedoucí pracovníci. Porada 

vedení projednává ekonomické, organizační a odborné záležitosti, plány a výkazy činnosti 

apod.  

Z porad vedení se nepořizuje zápis.  
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4 PRACOVNÍCI SE ZVLÁŠTNÍM POVĚŘENÍM  
1. Mezi pracovníky se zvláštním pověřením patří hlavní kurátor a knihovnice. Tito pracovníci jsou 

zařazeni do oddělení, avšak jejich práce navazuje na právní předpisy, které částečně přesahují 
kompetence vedoucích pracovníků, případně vyžadují specializované znalosti.  

2. Hlavní kurátor dohlíží na dodržování zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění a s ním 

souvisejících právních předpisů. Je pověřen kontrolovat a koordinovat práci kurátorů podsbírek 

napříč odděleními. Svolává pravidelné porady týkající se sbírky a řídí práci Poradního sboru 

ředitele pro sbírkovou a akviziční činnost.  

3. Knihovnice zajišťují činnost knihovny OMGM, která je právně specifikována zákonem č. 
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb, v platném znění a rovněž zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, etc., 

v platném znění.  

  

5 PODEPISOVÁNÍ, RAZÍTKA  
1. Všechny dokumenty podepisuje ředitel, v případě jeho nepřítomnosti nebo přímého pověření 

jeho zástupce.  

2. V případě nepřítomnosti ředitele vystupuje na základě zvláštního pověření jako „příkazce“ v 

dokumentech ekonomického rázu (požadavkový list, objednávka, pokladní doklad apod.) 
některý z vedoucích pracovníků. Zástupce ředitele je v tom případě vždy jen „správcem 

rozpočtu“ a jako takový nesmí být „příkazcem“.  

3. Vedoucí oddělení podpisem povolují či schvalují v případě svých podřízených:  

a. cestovní příkazy,  

b. výkazy odpracovaných hodin,  

c. doklady k nařízené práci,  

d. žádosti o dovolené,  

e. jiné dokumenty na základě přímého pověření ředitele.  

4. Oficiální razítka OMGM (příloha č.2) v počtu šesti kusů jsou rozdělena mezi ředitele (1x), 
vedoucí ekonomického oddělení (2x), hlavního kurátora (1x) a vedoucího provozního oddělení 

(1x).  

5. Speciální razítka OMGM užívají hlavní kurátor a knihovna - ta slouží k označování knih nebo k 

autentizaci sbírkových záznamů (příloha č.2).  

  

6 ULOŽENÍ DOKUMENTŮ  
1. Všechny důležité dokumenty se zařazují do elektronické spisovny.  

2. Dohled nad správným užíváním elektronické spisovny má zástupce ředitele.  

3. Všechny důležité oficiální dokumenty ve fyzické podobě se ukládají v místnosti č. 228, případně 

se archivují v místnosti č. 229 – archivaci koordinuje zástupce ředitele.  

  

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
1. Tento organizační řád vstupuje v platnost dne 1. 6. 2020 a nahrazuje předchozí Organizační 

řád.  

2. Změny organizačního řádu schvaluje porada vedení.  

3. Nedílnými přílohami tohoto organizačního řádu jsou Organizační schéma (příloha č.1) a 

Seznam razítek OMM s podpisy osob, které je převzaly (příloha č.2).  

  
  

V Mostě dne 25. 05. 2020            Mgr. Michal Soukup,  

                  Ředitel OMGM  
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Příloha č.1 – S účinností od 1. 6. 2020 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  

  

Ředitel, statutární zástupce 

Michal Soukup  
  

  Zástupce ředitele 

Miluše Spurná  

  

 Ekonomické oddělení vedoucí Miluše Spurná 

(Hlavní účetní, ekonom)  
Pavla Hortigová (Recepce) – záskok za mateřskou dovolenou  
Blanka Křivánková (Muzejní pedagogika)  
Jana Lomozová (Účetnictví, majetek)  
Jaroslava Matysová (Mzdová a personální agenda)  
Jaroslava Pausová (Recepce)  
Radka Stehlíková (Recepce)  
Jaroslava Trunschková (Recepce) – záskok za mateřskou dovolenou  

  

 Provozní oddělení vedoucí Luboš Kindl 

(Provoz, IT, hlavní údržba)  
Pavel Kindl (Výstavnictví, údržba, IT)  
Václav Štěpan (Výstavnictví, elektřina, údržba)  
Josef Rédl (Zahradník)  
Irena Schejbalová (Úklid)  
Monika Schejbalová (Úklid)  
Zdena Němcová (Vrátnice, hlídání)  
Milena Nosková (Vrátnice, hlídání)  
Karel Sokolovský (Vrátnice, hlídání) 

Petr Vomáčka (Vrátnice, hlídání)  

  

 Přírodovědné oddělení vedoucí Pavel 

Krásenský (Entomologie)  
Jaroslav Bažant (Zoologie, ornitologie, preparace)  
Pavel Dvořák (Geologie, paleontologie)  
Vít Joza (Botanika)  

  

 Oddělení knihovny a dokumentace vedoucí 

Diana Kvapilová (Knihovna)  
Alena Kvapilová (Knihovna)  
Jan Setvák (Dokumentace, fotografický fond) 

Jarmila Procházková (Restaurování papíru)  
  

 Galerijní a společenskovědní oddělení 

vedoucí Olga Kubelková (Galerijní činnost)  
Dagmar Čechová (Konzervace, dokumentace archeologie)  
Milan Černý (Muzikologie)  
Vasil Gešev (Konzervace, restaurování - kovy)  
Lucie Marková (Konzervace, restaurování)  
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Dagmar Pícová (Konzervace, restaurování – umění a umělecké řemeslo)  
Miroslav Růžek (Dokumentace, militaria, technika)  
Jiří Šlajsna (Historie, archeologie, militaria)  
Jitka Šrejberová (Umění středověku a raného novověku)  
Petr Vágner (Archeologie)  
Radek Vejřík (Galerijní průvodce)  
Miroslav Vrba (Konzervace, restaurování - nábytek)  

  

   Útvar ředitele  
Jitka Klímová (Propagace)  

 Ludvík Lejsek (Hlavní kurátor)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


