ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ KULTURY ZA ROK 2017
MUZEUM V BRUNTÁLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 7, 792 01 BRUNTÁL

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál (dále jen
„Muzeum v Bruntále“) sídlí na zámku v Bruntále (národní kulturní památka) a má další
pobočky – kosárnu v Karlovicích (národní kulturní památka) a hrad Sovinec (kulturní
památka).
Muzeum v Bruntále plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, pečuje o památkové objekty ve své správě na základě zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a je veřejnou
specializovanou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů.
B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE
Plněné úkoly v oblastech, pro které byla organizace zřízena
a) Plněné stěžejní úkoly
– práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a digitalizace,
implementace nového programu na evidenci sbírek Museion, depozitární režimy,
hlášení do CES, inventarizace řádná, lokační seznamy, konzervace sbírek, zápůjčky)
(viz bod 3.b.I.)
– provozování celkem 19 expozic – viz bod 4. Plnění poslání organizace
– úpravy a doplnění stávajících expozic, reinstalace expozice „Lesnická škola“ na Sovinci
– provozování 2 návštěvnických okruhů na hradě Sovinci
– příprava a realizace výstav – nově realizováno celkem 16 výstav – viz bod 4. Plnění
poslání organizace
– příprava a realizace 44 doprovodných kulturních akcí – viz bod 4. Plnění poslání
organizace
– příprava a realizace 46 přednášek, 8 komentovaných prohlídek a 22 odborných
výkladů v expozicích a na výstavách (bod 3.b.IV.)
– příprava a realizace „Muzea pro seniory“ (8 x) a 2 příměstských táborů (bod 3.b.IV.)
– odborná a výzkumná činnost (bod 3.b.II.)
– ediční a publikační činnost (bod 3.b.III.)
– služby badatelům (bod 3.b.IV.)
– služby muzejní knihovny
– žádosti o dotace z programů vypisovaných MK ČR, MSK, realizace přiznaných
b) Zpráva o plnění úkolů
3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost – muzejní sbírky, památkový fond
a) Muzejní sbírka
Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (přírůstky), konzervování a restaurování,
výpůjčky a zápůjčky – viz tabulka „Oborové ukazatele“
– akvizice: v roce 2017 Muzeum v Bruntále získalo do své sbírky celkem 273 kusy
sbírkových předmětů, které byly do sbírkové evidence zapsány pod 161 přírůstkovým
číslem (viz tabulku Oborové ukazatele)
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– evidence v Centrální evidenci sbírek MK ČR:
– celkem 24 212 evidenčních záznamů, z toho
– podsbírka jiná-společenskovědní: 22 798 evidenčních záznamů
– podsbírka jiná-přírodovědní: 1 414 evidenčních záznamů
Hlášení změn do CES MK ČR vedena od června 2016 formou „CES on-line“
– evidence muzejních sbírek 1. stupně – chronologická
– pod 161 přírůstkovým číslem zapsány 273 kusy sbírkových předmětů (viz
tabulku Oborové ukazatele)
V chronologické evidenci k 31. 12. 2017 evidováno celkem pod 18 485 přírůstkovými
čísly 48 078 sbírkových předmětů

(podklady: Málková, Mezerová, Svobodová, Hornišer, Niesner; zápis: Čapka)
– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracovány celkem 592 karty
druhostupňové evidence

(Málková, Svobodová, Niesner; podklady: Mezerová)
– odborná práce se sbírkami – zpřesňování popisů, doplňování dalších údajů o sbírkových
předmětech; odborné určení pro druhostupňovou evidenci; oceňování půjčovaných sb.
předmětů; kompletace, popis a zařazení archeologického materiálu z hradu
Fürstenwalde
– inventarizace sbírkového fondu: v roce 2017 (23. 1. – 14. 12.) bylo zinventarizováno
1 753 př. č. sbírkových předmětů fondů Historie – skupiny textil, plakety a polygrafie,
Umělecká historie – skupiny grafika, kresba, varia a Etnografie. Provedeny záznamy
o provedené inventarizaci do přírůstkových knih a na katalogizační karty.
Po inventarizaci nařídila ředitelka organizace nápravná opatření s termínem plnění do
31. 3. 2018.
Nápravná opatření nařízená ředitelkou po inventarizaci z roku 2016 byla provedena
a zkontrolována 7. 4. 2017.
b) Památkové fondy
– Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů: 1 742 ev. jednotek předmětů
c) EES, digitalizace, pohyb sbírek , depozitární režimy, péče o sbírky

– elektronická evidence sbírek
V průběhu roku 2017 pokračovala implementace a vkládání dat do programu Museion
firmy MUSOFT (sbírková evidence vedena v programu od 4. 10. 2016)
V programu MUSEION byly provedeny 2 403 evidenční záznamy, k záznamům 3 734
sbírkových předmětů bylo vloženo 8 027 digitálních snímků a 238 digitálních snímků
konzervátorských zásahů:
– v evidenci 1. stupně – proveden celkem 1 291 záznam: zaevidovány všechny
akvizice roku 2017 (161 záznam), doplněny záznamy z přírůstkových let 1991–1996
(971 záznam), provedena kontrola 159 záznamů z let 1990–1991 a doplňovány
seznamy předmětů
(Málková, Čapka)
– v evidenci 2. stupně byl proveden celkem 731 záznam: 592 karty nově
katalogizovaných předmětů (viz výše „evidence muzejních sbírek 2. stupně“) a 139
karet dříve zkatalogizovaných sbírkových předmětů, přepsaných do Museionu

(Málková, Svobodová, Hornišer, Niesner)
– evidence konzervátorských zásahů v programu Museion – všechny nové zásahy
byly evidovány v programu Museion, k zásahům připojována fotodokumentace; do
programu byly přepisovány / digitalizovány karty konzervátorských zásahů

2

z předchozích let: do programu přidán 381 záznam o konzervátorských zásazích
(Balarinová, Kahoun)
a vloženo 238 digitálních snímků
– digitalizace sbírek – digitální snímky byly přidány k 3 734 sbírkovým předmětům
(8 027 snímků), z toho k 2 765 sbírkovým předmětům v 1. stupni evidence (5 853
snímky) a k 969 sbírkovým předmětům ve 2. stupni evidence (2 174 snímky)

(Málková, Mezerová, Svobodová, Čapka)
– pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky: počet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související
výkony – výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré evidenční
záznamy včetně záznamů v Museionu, smlouvy atd.

– kontrola sbírkových předmětů – instalovaných ve stálých muzejních i památkových
expozicích a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným subjektům – pravidelné kontroly
stavu sbírkových předmětů na počátku a konci sezóny (únor, březen; listopad, prosinec)

(správci expozic, kurátoři sbírkových fondů, konzervátoři)
– konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem
112 předmětů kulturní povahy, u 18 zahájena konzervace; dále čištěn a konzervován
archeologický materiál z hradu Fürstenwalde

– restaurování sbírek externí – 9 sbírkových předmětů muzejního fondu, 5 předmětů
památkového fondu;
– pro externí restaurování (předpoklad v roce 2018) připraveny podklady pro žádost
o dotaci z programu ISO MK ČR (2 prapory), pro možné další dotační tituly připravovány
podklady k žádostem na restaurování podmaleb na skle (evidovány pod 12 př. č.)
a předměty památkového fondu
– depozitární režimy – označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, uložení
praporů do nových obalů, vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích
a jejich zpětné uložení, aktualizace lokačních seznamů, kontroly stavu sbírek za účasti
konzervátora, předávání vytipovaných ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření,
úklidy depozitářů, kontroly depozitářů apod.
d) muzejní knihovna: celkem 12 697 knihovních jednotek
přírůstky – 57 knihovních jednotek
výpůjčky – 488
počet čtenářů – 59
– doplňován katalog Portaro s on-line přístupem ke katalogu muzejní knihovny
3.b.II. Odborná činnost
– výzkumné a odborné úkoly – v průběhu roku 2017 řešeno:
– Terénní dokumentace důlních děl a archeologických lokalit – Andělskohorský rudný revír
– vodní kanály Bílá Opava a Javorový vrch –závěrečná zpráva, dokumentace
(Hornišer)
– Lexikon osob a osobností Bruntálska – základní heuristika, průběžně
(Hornišer)
– úprava a doplnění expozic muzea – zámecké expozice Bruntál, na hradě Sovinci
(Mezerová), v kosárně Karlovice (Mezerová, Svobodová), na Sovinci reinstalace
expozice Lesnické školy (Svobodová).
Příprava nové expozice v patře purkrabství na hradě Sovinci na sezónu 2018
(Mezerová)
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– příprava výstav – obsahově-scénaristická, příprava odborných textů, exponátů a výst.
prostředků, organizační a instalace – viz přehled výstav v bodě 4. Plnění poslání
organizace (autoři a garanti: Garncarzová, Lesáková, Málková, Nováková, Svobodová,
Hornišer, Koutný, Niesner, Nováková)

– příprava kulturních akcí – obsahová, programová, organizační – viz přehled akcí v bodě
4. Plnění poslání organizace (Garncarzová, Mezerová, Koutný, Lesáková, Svobodová,
Nováková)
– příprava pracovních listů a edukačních programů: připraveny pracovní listy
a edukační programy k výstavám „Krajina starých sídel. veduty F. A. Kunikeho“ a „Kouzlo
myslivosti“ (Lesáková), pracovní listy hrad Sovinec (Koutný)
– příprava programů Muzea pro seniory a pro příměstské tábory
– příprava publikací (viz bod „3.b.III. Prezentační činnost“):
– L. Kafka – K. Málková. Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále (katalog sbírky) –

texty, fotografie exponátů, grafická a redakční příprava (Málková, Čapka)
– Sborník bruntálského muzea 2017: soustředění a posouzení příspěvků, stylistické,
gramatické a redakční úpravy, grafické práce (Čapka, Niesner; externě Vojtal)
– příprava odborných i popularizačních textů, přednášek a odborných výkladů – viz
níže bod „3.b.III.Prezentační činnost“
– zpracovávání odborných posudků: 12 (11 Mezerová, 1 Niesner)
– vedení 2 odborných studentských prací (Slezská univerzita v Opavě, Ostravská
univerzita) (Mezerová)

– příprava a organizace konferencí, seminářů, workshopů viz IV. konference,
semináře, workshopy
– péče o zámecký park v Bruntále (Svobodová) a zahradu v Karlovicích (Svobodová,

Miketová)
– spolupráce s Asociací muzeí a galerií ČR (odborní pracovníci v příslušných komisích),
Národním památkovým ústavem, Akademií věd ČR, Archaí Olomouc, městskými a
obecními úřady v regionu, Národní galerií v Praze, Slezským zemským muzeem v Opavě,
Muzeem Beskyd ve Frýdku, Muzeem Těšínska v Českém Těšíně, Muzeem Novojičínska
v Novém Jičíně, Vlastivědným muzeem v Šumperku, Vlastivědným muzeem v Jeseníku,
Středočeským muzeem v Roztokách, městskými muzei v Krnově a Rýmařově, Zemským
archivem v Opavě, Klubem za Starý Bruntál, spolkem Staré Sovinecko, OPS zámek
Hošťálkovy, Klubem českého pohraničí
3.b.III. Prezentační činnost
– ediční činnost – vydané:
Kafka, L. – Málková, K.: Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále (katalog sbírky).
Bruntál 2017, 176 s., náklad 300 ks.
Sborník bruntálského muzea 2016. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka, T. Niesner,
P. Vojtal. Bruntál 2016, 90 s., náklad 300 ks.
Sborník bruntálského muzea 2017. Příprava k vydání: redakční rada V. Čapka, T. Niesner,
P. Vojtal. Bruntál 2017, 99 s., náklad 300 ks.
Hrad Sovinec. Propagační leták, 2 s., náklad 6 000 ks.
Kosárna Karlovice. Propagační leták, 2 s. , náklad 2 000 ks.
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Zámek Bruntál. Propagační leták, 2 s. , náklad 4 000 ks.
Kalendářík 2018 – 3 typy: Bruntál // Sovinec // Karlovice. Celkový náklad 450 ks
PF 2018. Náklad 250 ks.
Koutný, M.: Hrad Sovinec. Pracovní listy. Interní tisk, 6 s.
Koutný, M.: Hradní kufřík. Průvodce po zajímavostech hradu. Interní tisk, 6 s.
Lesáková, J.: Pracovní listy pro výstavu Krajina starých sídel, veduty F. A. Kunikeho.
Interní tisk, 4 s.
Lesáková, J.: Pracovní listy pro výstavu Kouzlo myslivosti. Interní tisk, 4 s.
15 pozvánek výstav
25 pozvánek akcí
– odborné texty publikované:
Hornišer, I.: Kurátoři Městského muzea v Bruntále. Sborník bruntálského muzea 2016,
s. 5–28.
Hornišer, I.: „Wehrschildy“ ve sbírkách muzea v Bruntále. Sborník bruntálského muzea
2017, s. 61–74.
Lesáková, J.: Muzeum v Bruntále a edukační činnost. Sborník bruntálského muzea 2017,
s. 90–98.
Mezerová, Ľ.: Francesco da Ponte, zv. Francesco Bassano (1549–1592). Ecce Homo!
(Tupení Krista). In: Jemelková, S. (ed): Pod kůží Marsya. Restaurátor a malíř
František Sysel (1927–2013). Kroměříž 2017, s. 104–106.
(Štěpán, V.: Umělecká litina z ludvíkovských železáren. Sborník bruntálského muzea 2016,
s. 29–58: obrazový katalog plaket na s. 39–58 zpracovali K. Málková a V. Čapka)
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Část 112–131. 20 textů ve čtrnáctideníku Náš
domov, s. 7–8
– odborné texty zpracované
Hornišer, I.: Mezi orlem a orlicí. Bruntálsko 1914–1938. Katalog výstavy. Plánované vydání
v říjnu 2018. V roce 2017 příprava a základní heuristika (literatura, prameny)
Hornišer, I.: Terče bruntálských ostrostřelců. Sbírkový katalog, předpokládané vydání
v roce 2019.
– propagace: – v tisku 79 textů o muzeu (z toho 13 textů pracovníků muzea)
– propagace na vlastních i cizích www. stánkách a na facebooku
– propagační letáky muzea (Mezerová)
– televizní a rozhlasové relace – celkem 61 (12 pro TV, 49 pro rozhlas)
3.b.IV. Realizace přednášek, služby badatelům, konference, semináře, workshopy
– přednášky – 46 přednášek, 1 272 posluchači
Málková: 3 přednášky, 43 posluchači
Mezerová: 14 přednášek, 490 posluchačů
Svobodová: 2 přednášky, 29 posluchačů
Hornišer: 16 přednášek, 462 posluchači
Niesner: 11 přednášek, 248 posluchačů
– odborné výklady v expozicích a na výstavách – 22 (18 Mezerová, 3 Hornišer, 1 Niesner)

– komentované prohlídky – 8 (4 Mezerová, 2 Svobodová, 1 Hornišer, 1 Niesner)
– „Muzeum pro seniory“ – v roce 2017 zahájený program pro seniory, spojující přednášku
s kreativní činností. Realizováno 8 programů, 143 účastníci
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– edukační programy pro školy – realizovány v průběhu prohlídek expozic a výstav
– Příměstský tábor – v roce 2017 organizován poprvé. Pod názvem Malý muzejník
proběhly 2 turnusy – první v termínu 10. 7. – 14. 7. 2017 pro 15 dětí, druhý v termínu
28. 8. –1. 9. 2017 pro 14 dětí.
– badatelé – 134, z toho 57 ve sbírkách, 77 badatelů sděleny faktografické informace
z oborů v muzeu zastoupených (Málková 14/0, Mezerová 14/21, Nováková 0/33,
Svobodová 4/0, Čapka 14/0, Hornišer 0/12 Niesner 11/11)
– Konference, semináře, workshopy – spolupořadatelství Muzea v Bruntále:
– 16. mezinárodní workshop orální historie na hradě Sovinci, organizovaný Ústavem pro
soudobé dějiny Akademie věd ČR, Archivem UP v Olomouci, Českou asociací orální
historie, Fakultou humanitních studií UK v Praze a Českým národním komitéte orální
historie, hrad Sovinec, 2. 6.–3. 6. 2017, 31 referujících (3 zahraniční), 49 účastníků
– Setkání sběratelů panenek, zámek Bruntál, 11. 2. 2017, 8 účastníků
– Metodický den výkonných památkářů MS kraje, hrad Sovinec, 31. 8. 2017
– Konference, semináře – aktivní účast zaměstnanců Muzea v Bruntále:
– Letní seminář o lidové kultuře, Čadca, Kysucké múzeum, 22. 8.–24. 8. 2017, Mezerová
– Seminář k problematice lidového stavitelství „Krajina“, Hořovice, 13. 9.–15. 9. 2017,
Mezerová
– Slovenská lidová hmotná kultura. XIII. pražská konference středoškoláků, Domus,
Praha 7. 12.–9. 12. 2017, Mezerová – předseda poroty
Oborové ukazatele
OBOROVÉ UKAZATELE
sbírkových předmětů v CES (centrální
24 212
evidence sbírek)
161 ev. č. / 273 ks
přírůstky sbírek celkem
85 ev. č. /195 ks
-přírůstky sbírek (nákup)
167 650,- Kč
-přírůstky sbírek (v Kč)
-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar,
37 ev. č. / 37 ks
dědictví,…)
39 ev. č. / 41 ks
-přírůstky sbírek (vlastní činnost)
konzervované
a
restaurované
126
předměty (ks)
804 předměty
počet výpůjček jinému subjektu
A) SBÍRKY (POČTY)
484 předměty
počet výpůjček od jiného subjektu
24
odborné texty (články)
propagační články psané zaměstnancem
13
PO
79
články v tisku týkající se PO
B) PUBLIKAČNÍ ČINNOST počet vydaných publikací, letáků,…
54
5
počet podaných přihlášek
C)GRANTOVÉ PROJEKTY
(nad 20.tis. Kč)
5*
z toho počet úspěšných
* granty úspěšné (mimo krajské): v roce 2017 poskytnuty dotace z těchto 5 grant. programů MK ČR:
Program restaurování movitých kulturních památek“, „Program záchrany architektonického dědictví“,
„Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“ – podprogramy A a D, program „Podpora projektů
zaměřených na poskytování standardizovaných služeb muzeí a galerií“. Celkem poskytnuto 2 128 tisíc Kč.
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4. Plnění poslání organizace:
ČINNOST ORGANIZACE:
4.1 počet výstav celkem
z předešlého období):

v rámci

PO

(i

pokračující
17

z toho převzaté výstavy

3

z toho počet nově otevřených výstav

16

4.2 počet expozic celkem

19 (+ 2*)

z toho počet nově otevřených expozic

0

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené

44 (37+7)

* muzeum dále provozuje dva návštěvnické okruhy na hradě Sovinci, které zahrnují všechny hradní expozice

NÁVŠTĚVNOST EXPOZIC, VÝSTAV A AKCÍ
počet expozic, výstav a
akcí
počet návštěvníků*
výstavy a expozice = body 4.1 + 4.2

36

79 788

ostatní akce se vstupným (k bodu 4.3)

37

38 183

ostatní akce volné vstupné (k bodu 4.3)

7

1 749

xxx

753

knihovna

* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí
v daném objektu návštěvníky nepočítat 2 x
* NEZAPOČÍTÁNI posluchači 46 realizovaných přednášek = 1 272 osoby a účastníci 30 svatebních obřadů =
1 824 osoby

Body 4.1, 4.2, 4.3 stručně rozepsat – konkretizace jednotlivých činností PO v průběhu
hodnoceného období včetně poboček (jednotlivé výstavy, expozice, popis realizovaných akcí
– koncerty, přednášky,… obsah, termíny, apod.):
Další výstavy realizované mimo objekty Muzea v Bruntále (zapůjčené výstavy Muzea
v Bruntále jinému vystavovateli):
– Ořechy – Muzeum Vyškovska ve Vyškově – výpůjčka z roku 2016 do ledna 2017
– Čokoláda – Muzeum v Nové Pace, výpůjčka trvá
Zámek Bruntál – expozice

Název expozice: ZÁMECKÁ EXPOZICE BRUNTÁL
celoroční provoz
Obsah: sály slavnostního 1. patra zámku Bruntál s původním mobiliářem ze 16. až
19. století, schodiště a kaple v přízemí

Název expozice: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
celoroční provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů
jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka

Název expozice: PŘÍRODA BRUNTÁLSKA
celoroční provoz
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé
šíři, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka
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Zámek Bruntál – výstavy

Název výstavy: PANENKY A VŠECHNO KOLEM NICH
termín: 24. 11. 2016 – 19. 2. 2017
Obsah: Výstava ze sbírek Ludmily Schovajsové a Muzea v Bruntále. Prezentace soukromé
sbírky panenek a s nimi souvisejících předmětů (kočárky, šatičky,...), doplněna o panenky
ze sbírky Muzea v Bruntále

Název výstavy: JOZEF DANYI: MEZI DVĚMA SVĚTY
termín: 23. 1. – 26. 2.
Obsah: Výstava fotografií významného bruntálského fotografa
Název výstavy: KRAJINA STARÝCH SÍDEL
termín: 2. 3. – 23. 4.
Obsah: Krajina starých sídel přináší výběr vedut významných míst Moravy a Slezska z dílny
„otce rakouské litografie“ Friedricha Adolfa Kunikeho

Název výstavy: JOZEF JANKOVIČ: GRAFIKA A KRESBA
termín: 2. 3. – 26. 3
Obsah: Výstava slovenského sochaře, malíře a grafika
Název výstavy: REFLEXE JESENICKÉ PŘÍRODY. DANA RYGAROVÁ – DRSNÉ ŠPERKY
A PLASTIKY, JIŘÍ M. DOLEŽEL – FOTOGRAFIE
termín: 6. 4. – 7. 5.
Obsah: Výstava fotografií a šperků inspirovaných jesenickou přírodou

Název výstavy: BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2017
termín: 8. 4. – 30. 4.
Obsah: Výstava výrobků s velikonoční tématikou.
Název výstavy: TERČE BRUNTÁLSKÝCH OSTROSTŘELCŮ
termín: 19. 5. – 30. 7.
Obsah: Výstava střeleckých terčů z fondu bruntálského muzea související s činností
nejstaršího bruntálského střeleckého spolku.

Název výstavy: KOUZLO MYSLIVOSTI
termín: 19. 5. – 27. 8.
Obsah: Výstava sbírkových předmětů vztahujících se k myslivosti, což je soubor oborů,
které se týkají péče o zvěř a les.

Název výstavy: SOPKY V GEOLOGICKÉ HISTORII MORAVY A SLEZSKA
termín: 7. 9. – 5. 11.
Obsah: Interaktivní výstava mapující vývoj sopečné činnosti Moravy a Slezska
Název výstavy: NEJMOHUTNĚJŠÍ PAMÁTNÉ STROMY ČR
termín: 1. 8. – 30. 9.
Obsah: Výstava fotografií Pavla Hössla a kreseb Jaroslava Turka
Název výstavy: UŽITÉ UMĚNÍ Z DRÁTŮ. DRÁTENICTVÍ MINULÉ I SOUČASNÉ
termín: 14. 9. – 7. 10.
Obsah: Výstava drátenických amatérů i profesionálů, kteří se věnují výtvarnému zpracování
užitných i dekorativních předmětů z drátu. Součástí výstavy jsou kreativní dílny.

8

Název výstavy: HRY A SNY. PRÁCE NA PAPÍŘE
termín: 7. 11. – 10. 12.
Obsah: Výstava předních autorů, koláže, kresby, vše co se týká výtvarné práce na papíře.
Název výstavy: KOUZLO VÁNOC ANEB VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ
termín: 30. 11. – 28. 1. 2018
Obsah: Vánoční výstava o historii tradičních vánočních symbolů bohatě doprovázená
ukázkou vánočních zvyků, které si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.

Název výstavy: VÁNOČNÍ OZDOBA 2017
termín: 8. 12. – 28. 1. 2018
Obsah: Výstava výrobků s vánoční tématikou.
Zámek Bruntál – akce

Název akce: SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PANENEK
termín: 11. 2.
Obsah: setkání sběratelů panenek, výměna zkušeností
Neplacená akce
Název akce: VELIKONOCE NA ZÁMKU
termín: 8. 4.
Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark,
soutěž „Bruntálská kraslice 2017“

Placená akce
Název akce: JANA BOUŠKOVÁ – HARFA
termín: 12. 4.
Obsah: koncert v Audienčním sále zámku Bruntál
Pořadatelem Město Bruntál, placená akce
Název akce: KONCERT NA SCHODECH
termín: 21. 4.
Obsah: koncert na schodech schodišťového traktu zámku Bruntál
Pořadatelem ZUŠ Bruntál, neplacená akce
Název akce: MUZEJNÍ NOC
termín: 19. 5.
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstav „Kouzlo myslivosti“ a „Terče
bruntálských ostrostřelců“, doprovodný program (akce pro děti, besedy o myslivosti
a loveckých chatách, lovecké fanfáry sokolníci, pasování na myslivce)

Neplacená akce
Název akce: DNY MĚSTA BRUNTÁLU 16. – 18. ČERVNA 2017
termín: 16. 6. – 18. 6.
Obsah: zámecký park: nesoutěžní prohlídka tanečních skupin, soutěže pro děti, divadelní
pohádky pro děti, taneční večer; zámecké nádvoří: Limonádový Joe – divadelní představení

Pořadatelem Město Bruntál, neplacená
Název akce: KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRUNTÁL
termín: 21. 6.
Obsah: koncert v Audienčním sále zámku Bruntál
Pořadatelem ZUŠ Bruntál, neplacená akce,
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Název akce: ZÁMECKÁ NOC 2017
termín: 26 8.
Obsah: netradiční večerní prohlídky zámku Bruntál
Placená akce
Název akce: JAZZFEST
termín: 29. 7.
Obsah: 8. ročník jazzového festivalu, sala terrena v zámeckém parku
Pořadatelem Město Bruntál, placená akce
Název akce: BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO
termín: 9. 9.
Obsah: 15. ročník hudebního festivalu folk-country-bluesgrassových skupin, sala terrena
v zámeckém parku

Pořadatelem Město Bruntál, placená akce
Název akce: VÝLETY DO MINULOSTI 2017
termín: 16. 9.
Obsah: komentovaná prohlídka zámeckého parku u příležitosti Dnů evropského kulturního
dědictví

Neplacená akce
Název akce: VÁNOCE NA ZÁMKU
termín: 16. 12.
Obsah: vánoční prodejní jarmark s tradiční soutěží „O nejkrásnější vánoční ozdobu roku
2017“ (výstava soutěžních exponátů) a vánočním programem

Placená akce
Název akce: ŠEST ŹEN JINDŘICHA VIII.
termín: 16. 12.
Obsah: pseudohistorická hudební revue – evergreeny J. Suchého a J. Šlitra. Komorní
hudební divadlo Ostrava,

Vstupné v rámci vstupného na akci Vánoce na zámku
Návštěvnost expozic, výstav a akcí zámku v Bruntále celková: 34 298; včetně
návštěvníků knihovny 35 051

Svatební obřady konané na bruntálském zámku: 27 obřadů, 1 704 osoby
Muzeum Karlovice – expozice

Název expozice: ČLOVĚK A LES. Expozice lesnictví.
Obsah: Expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou
činnost od pěstování lesa až po jeho hospodářské využití.

Název expozice: DOMÁCNOST Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ
Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem
Název expozice: OBYDLÍ LESNÍKA
Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka
Název expozice: ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, NÁŘADÍ A NÁČINÍ
Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí
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Název expozice: CHLÉV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva instalace původního využití
Název expozice: BYLINKOVÁ PŮDA
Obsah: na patře stodoly instalace léčivých bylin
Muzeum Karlovice – akce

Název akce: VELIKONOČNÍ KOSÁRNA
termín: 1. 4. – 23. 4.
Obsah: připomínka velikonočních tradic a lidových zvyků
V rámci prohlídek.
Název akce: TECHNOTRASA – FAJNE LÉTO 2017
termín: 29. 7.
Obsah: v rámci Technotrasy v areálu kosárny v Karlovicích ukázky řemeslných činností
spojenými se životem na vesnici, zábavné a sportovní aktivity, vystoupení dětských
tanečních skupin, ochutnávky krajských specialit.
Neplacená akce. Nadregionální

Název akce: VÁNOČNÍ KOSÁRNA
termín: 26. 12. – 30. 12.
Obsah: vánoční připomínka tradic a lidových zvyků, vánoční výzdoba
V rámci prohlídek.
Návštěvnost kosárny v Karlovicích celková: 2 679

Hrad Sovinec – návštěvnické okruhy

Název okruhu: KRÁTKÝ OKRUH
Obsah: součástí okruhu je výklad průvodce o historii hradu a prohlídky hradních interiérů
s památkovými a muzejními expozicemi (viz níže) a realizovanými sezónními výstavami

Název okruhu: DLOUHÝ OKRUH
Obsah: okruh vede unikátním barokním opevněním hradu, jehož součástí je umělý příkop
i 82 metrů dlouhá podzemní chodba, bastiony i parkány a renesanční dlouhá bašta zvaná
Kočičí hlava. Součástí okruhu je Krátký okruh (viz výše)
Hrad Sovinec – expozice

Název expozice: ZLOMKY MINULOSTI (archeologické nálezy na hradě)
Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě
a unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích

Název expozice: STŘÍPKY Z HISTORIE HRADU
Obsah: v hradních konírnách – historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií,
plánů, map

Název expozice: HISTORIE LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ NA HRADĚ SOVINCI
Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách
Název expozice: ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA V BRUNTÁLE
Obsah: v patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea
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Název expozice: RYTÍŘSKÝ SÁL
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru
Název expozice: KANCELÁŘ
Obsah: v budově 6. brány zařízena kancelář dobovým mobiliářem z konce 19. století
Název expozice: HRADNÍ POKOJ
Obsah: v budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým dobovým mobiliářem
z konce 19. století

Název expozice: PRÁVO ÚTRPNÉ NA HRADĚ
Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství s replikami mučících nástrojů
Název expozice: VINNÝ SKLEP
Obsah: nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou
Název expozice: JÍDELNÍ SKLEP (spižírna)
Obsah: nová expozice ve sklepě Jižního paláce
Hrad Sovinec – výstavy

Název výstavy: SVEN KRAUS: BOKUSHO (KALIGRAFIE)
termín: 2. 4. – 28. 5.
Obsah: Výstava mladého autora inspirovaná různými kaligrafickými styly.
Název výstavy: JINDŘICH ŠTREIT: TICHÁ NEMOC. FOTOGRAFIE
termín: 16. 8. – 30. 9. 2018
Obsah: Tvorba světově proslulého českého fotografa a pedagoga, fotografie na téma
rakovina prostaty

Název výstavy: PAĽO MACHO A JANA HOJSTRIČOVÁ
termín: 3. 6. – 1. 10
2018
Obsah: Výstava slovenského výtvarníka a fotografky.
Hrad Sovinec – akce

Název akce: NOVOROČNÍ PROCHÁZKA HRADEM
termín: 7. 1.
Obsah: novoroční prohlídka hradu
Placená akce
Název akce: VELIKONOCE NA SOVINCI
termín: 14. 4. – 17. 4.
Obsah: komentované prohlídky hradu, šermíři a divadelníci, tanečnice
Placená akce
Název akce: SRNČÍ STEZKOU
termín: 22. 4. – 23. 4.
Obsah: vítání jara se sokolníky – lidové řemeslo, netradiční prohlídky, sokolnictví
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
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Název akce: KMOTRA SMRT
termín: 39. 4. – 30. 4.
Obsah: vojenská historie
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: POCTA VETERÁNŮM
termín: 6..5. – 8. 5
Obsah: vojenská historie, komentované prohlídky hradu
Placená akce
Název akce: NOČNÍ PROHLÍDKY
termín: 13. 5.
Obsah: netradiční noční prohlídky hradu
Placená akce
Název akce: KOLOTOČ PRIMA POHÁDEK
termín: 20. 5. – 21. 5.
Obsah: pohádkové dni na hradě
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: SLAVNOSTI PÁNŮ ZE SOVINCE
termín: 27. 5. – 28. 5
Obsah: gotika raná renesance na hradě, historicko-řemeslný jarmark
Placená akce
Název akce: SOVINECKÝ RÉBUS
termín: 3. 6. – 4. 6
Obsah: Vědomostní testy, hádanky, rébusy, luštění šifer. Doprovodný program.
Placená akce
Název akce: MYSLIVECKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
termín: 10. 6. – 11. 6.
Obsah: myslivost, trofeje, kynologie, sokolnictví
Placená akce
Název akce: ÚTĚK Z ŘÁDU – POVÍDKY Z KLÁŠTERA
termín: 17. 6. – 18. 6.
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: BUBOFEST
termín: 24. 6 – 25. 6.
Obsah: malý divadelně hudební festival
Placená akce
Název akce: PAST NA MEDVĚDA
termín: 1. 7. – 2 7
Obsah: lesnické slavnosti, sokolníci
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK
termín: 8. 7. – 9. 7.
Obsah: šperky, historická hudba a šerm
Placená akce
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Název akce: NA PŘÍKAZ CÍSAŘE
termín: 15. 7. – 16 7.
Obsah: gotický rytířský turnaj, lidové řemeslo
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: NOC NA HRADĚ
termín: 21. 7.
Obsah: netradiční noční prohlídky hradu
Placená akce
Název akce: HRADNÍ BESTIE
termín: 22 7. – 23 7.
Obsah: kostýmy a hry, lidové řemeslo
Placená akce
Název akce: ZA ČEST KRÁLE
termín: 29. 7. – 30. 7.
Obsah: Sovinec v temné době války třicetileté, souboje, lidové řemeslo
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: POSLEDNÍ VZDOR
termín: 5. 8. – 6. 8.
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky
Placená akce
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY
termín: 12. 8. – 13. 8.
Obsah: lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE
termín: 19. 8. – 20. 8.
Obsah: přízrak z temné věže, gotická bitva
Placená akce
Název akce: HRADNÍ NOC S NETOPÝRY
termín: 26. 8.
Obsah: netradiční noční prohlídky hradu s mušketýrskou jednotkou Salva quardia
a přednáškou o netopýrech

Placená akce
Název akce: ZÁHADA PROKLETÉ TRUHLY
termín: 26. 8 – 27. 8.
Obsah: lapkové a kati, festival práva útrpného
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017
termín: 10. 9.
Obsah: Veteráni na Sovinci. Pořadatel FEMININE s.r.o.
Placená akce
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Název akce: VRAŤ SE DO POHÁDKY
termín: 16. 9. – 17. 9.
Obsah: pohádkové dni na hradě – loučení s prázdninami
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: SOKOLNICKÉ LOVY
termín: 30. 9. – 1. 10.
Obsah: sokolníci na hradě, netradiční prohlídky
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ
termín: 28. 10. – 29. 10.
Obsah: slavnostní ukončení sezóny, lidové řemeslo, historický šerm, netradiční prohlídky
Pořadatelem Dědictví, Špinavci; placená akce
Název akce: VÁNOČNÍ SOVINEC
termín: 26. 12. – 30. 12.
Obsah: vánoční prohlídky hradu
Placená akce
Návštěvnost expozic, okruhů, výstav a akcí na hradě Sovinci celková: 82 743

Svatební obřady konané na hradě Sovinci: 3 obřady, 120 osob

ROZDĚLENÍ NÁVŠTĚVNOSTI DLE POBOČEK
PO
a
pobočky

120473*
35 051
82 743
2 679

Celkem
- z toho Zámek Bruntál
- z toho Hrad Sovinec
- z toho Kosárna Karlovice

* NEZAHRNUTI účastníci 30 svatebních obřadů = 1 824 osoby (Bruntál – 27 obřadů, 1 704 osoby;
Sovinec – 3 obřady, 120 osob)

Péče o nemovité kulturní památky
A. provoz a využití zpřístupněných památek
pobočka 1. - Zámek Bruntál
pobočka 2. - Kosárna Karlovice
pobočka 3. - Hrad Sovinec
Všechny objekty a areály jsou otevřeny a veřejnosti zpřístupněny formou výstav, expozic
a veřejné zeleně. Nezpřístupněné části plní funkci odborného, administrativního,
hospodářského a provozního zázemí, některé kvůli havarijnímu stavu (zámek Bruntál – sala
terrena, protiletecký kryt, bašta, opevnění; hrad Sovinec – parkány a bastiony, 6. nádvoří,
lesnická škola, severní palác a zbrojnice). Úkoly spojené s jejich správou, provozem,
opravami a údržbou se plní.
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace. Převážná část zámku
je využita jako expozice a depozitáře. Zámecké prostory slouží také k výstavním účelům.
Další služby návštěvníkům nabízí informační centrum. Ostatní prostory jsou využívány jako
zázemí muzea. Samostatně stojí sala terrena, podzemní kryt, zbytky městského opevnění
s baštou, „bašta“, budova dílen a skladů, sklad řeziva a garáže.
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Celý areál kosárny v Karlovicích (kromě bytu správce) slouží k expozičním účelům a je
zpřístupněn veřejnosti.
Na hradě Sovinci jsou zpřístupněny opravené prostory a jsou v nich muzejní a památkové
expozice: sklep a obě patra purkrabství, konírny, obě patra tzv. remtru, interiéry 5., 6. a
7. brány, sklep jižního paláce a sklep v hradní skále. Jižní palác slouží k sezónním výstavám.
Přízemí 6. brány a zbrojnice slouží jako zázemí pro kulturní akce. V 1. bráně je prodejna
s pokladnou a informačním centrem. Podkroví 1. brány a koníren a celá 4. brána slouží jako
ubytovny pro průvodce a účinkující. Ve 3. bráně je byt kastelána. Jako technické zázemí jsou
využívány některé prostory purkrabství, 2., 3. a 4. brány a zbrojnice u 5. nádvoří. Sociální
zařízenípro veřejnost jsou umístěna na 1., 2. (velkokapacitní) a 4.( bezbariérové) nádvoří.
Budova Zámecké nám. 3/9 je určena k bydlení (2 bytové jednotky), potřebám
regionálního knihovnického centra, inspekčnímu ubytování a k pronájmu nebytových prostor.

B. opravy, obnova, restaurování
Práce na objektech (drobné opravy, údržbové práce budov a zeleně, nátěry konstrukcí
a mříží, výroba laviček a vedení brigádníků na hradě Sovinci, …) byly prováděny
dodavatelsky i vlastními pracovníky. Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výběrová
řízení (zámek Bruntál – restaurování zámecké kaple; Bruntál budova Zámecké nám. 3/9 –
zateplení stropů 2. NP; kosárna Karlovice – oprava krovu; hrad Sovinec – oprava vnějšího
opevnění západní a jižní hradba, dělostřelecká bašta).
Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozařízení, spotřebičů, nářadí
a přístrojů včetně příslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV)
a kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné nedostatky byly ihned
odstraněny.

1. zámek Bruntál – areál
1.1. projekční práce
- doplnění PD revitalizace saly terreny
- revitalizace zámeckého parku – doplnění podkladů a kompletace projektu, rozpočet
pro KÚ MSK
- plán údržby zámeckého parku
- restaurátorské záměry na restaurování :
- štukové výzdoby, maleb, zlacení, dřevěných a kovových prvků v zámecké kapli
- parket v pianu nobile zámku
- obrazů z kapitulního sálu (součást expozice)
- zlacení v kapitulním audienčním sále
1.2. stavební a restaurátorské práce
- restaurování zámecké kaple
1.3. údržba a opravy
- oprava sklepních oken a dveří směrem do parku
- oprava laviček v parku
- oprava střešních krytin po zimním období
- odstranění závad elektro – přezbrojení rozvaděčů
- opravy a nátěry oplocení objektu
- údržba a ošetření parku, přesadby
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-

doplnění EZS (kamery, čidla,...)
elektrifikace zadní brány areálu
výsadba a kácení stromů
modernizace a rozšíření EZS

1.4. expozice
- doplnění a změny v zámecké expozici (kaple, římský salon, holandský salon,
přípravna jídel, hlavní sál, orientální sál, byt velmistra)
- restaurování obrazu Pasování
- restaurování nábytku – paravan, stůl, 3 židle
2. kosárna Karlovice - areál
2.1. projekční práce
podpora technických atraktivit MSK – 2. část: opravy
návrh doplnění expozic
2.2. stavební a restaurátorské práce
- oprava oplocení
- oprava krovu II. etapa
2.3. údržba a opravy
odstranění závad elektro
drobné údržbářské práce (nátěry dřeva, kování, …)
příprava dřeva na topení v expozicích
péče o zahradu a travnaté plochy, odstranění pařezů
2.4. expozice
- doplnění expozic v obytné budově, chlévě i stodole
- oprava poliček a stojanů
3. hrad Sovinec
3.1. projekční a přípravné práce
- restaurátorský záměr na restaurování erbu velmistra Maxmiliána Josefa na 1. bráně
- návrh nových expozic v purkrabství a úprav stávajících
3.2. stavební a restaurátorské práce
- oprava vnějších hradeb západní hradba a parkán - dokončení
- oprava vnějších hradeb jižní hradební zeď I. etapa
- střelecká bašta – dokončení
- restaurování litinového erbu velmistra Maxmiliána Josefa na 1. bráně
3.3. údržba a opravy
- opravy střech po zimním období
- nátěry střech a komínů
- údržba čističky, rozbor vzorků
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, čistička) odstranění závad
z elektro
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně
- nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (zámky, kování, zábradlí…)
- drobné opravy dlažeb, hradeb, fasád, stříšek, zprovoznění WC...
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3.4. expozice
- obnova expozice Lesnické školství na hradě
- doplnění obnova expozic (konírny, tzv. remter, 7. brána)
- výroba lavic pro návštěvníky
3.5. ostatní
- oprava lafety děla
- výroba lavic pro návštěvníky - dřevo
- realizace doplňků a změn v expozicích – 6. brána, purkrabství, 7. brána
- opravy mobiliáře a podlahy v pokladně a 4. bráně
- údržba zeleně v areálu hradu (během celé sezony)
- nátěry kovaných mříží, zábradlí a kování
- nátěry dřevěných poklopů na cisternách a odpadkových košů
- oprava oken a dveří (el. rozvodna, Klippelova bašta, garáž, WC)
4. budova Zámecké nám. 3/9, Bruntál
-

opravy bytu v patře (podlahy, omítky, elektro, výměna topení, sporák)

5. pravidelné kontroly, revize a údržba
(zámek Bruntál, dílny, budova Zámecké nám. 3/9, hrad Sovinec, Karlovice) - dodavatelsky:
– EZS, EPS, CCTV
– elektrozařízení
– komínů
– plynu
– spotřebičů, nářadí a přístrojů včetně příslušenství
– tlakových nádob
opravy elektro na všech objektech (externí pracovník)
Výběrová a nabídková řízení na restaurování a dodavatelské stavební práce:
Zámek Bruntál
– restaurování zámecké kaple - 3 sály
- obnova zlacení v audienčním a kapitulním sále
- restaurování obrazů v audienčním sále (2 ks – Pasování a Konkláve)
- restaurování paravanu
- restaurování nábytku (11 ks)
Hrad Sovinec
- oprava jižní hradební zdi
- restaurování erbu na 1.bráně
V oblasti ochrany kulturních památek byly v roce 2017 realizovány akce s pomocí programů
MK ČR (2), KÚ MSK (5) a z vlastních zdrojů.
Byly podány žádosti na dotace z programů MK ČR (4), KÚ MSK (6).
Na rok 2018 byly podány žádosti na finanční prostředky z programů MK ČR (2), KÚ MSK (2).

18

5.1. Vzdělávání zaměstnanců
Balarinová:
– 8. 3.: AMG, seminář sanační konzervace, Vlastivědné muzeum v Olomouci
– 14. 6. – 15. 6.: AMG, konference „Textil v muzeu – nejstarší textilní sbírky pohledem
archeologie i historie“, Technické muzeum v Brně
Bílková:
– 21. 9. : Akreditovaný seminář Veřejnosprávní kontrola hospodaření v p. o. vykonávaná
zřizovatelem, Econom Press Olomouc
Garncarzová:
– 30. 11.: Podpora technických atraktivit v MSK. Školení k dotačnímu programu
Technostrasy, KÚ MSK Ostrava
Kahoun:
– 8. 3.: AMG, seminář sanační konzervace, Vlastivědné muzeum v Olomouci
– 19.9. – 21. 9.: AMG, konference konzervátorů a restaurátorů, Litomyšl
Lesáková:
– 20. 3. – 21. 3.: AMG, seminář Muzeum a škola, Zlín
– 4. 5. – 5. 5.: AMG, kolokvium Aktuální trendy v muzejní prezentaci edukaci, Opava
Málková:
– 4. 5. – 5. 5.: AMG, kolokvium Aktuální trendy v muzejní prezentaci edukaci, Opava
– 20. 6.. MSK, Jednotný sbírkový evidenční a prezentační systém, Ostrava
Mezerová:
– 30. 11.: Podpora technických atraktivit v MSK. Školení k dotačnímu programu
Technostrasy, KÚ MSK Ostrava
Niesner:
– 15. 2. – 16. 2.: COH ÚSD AV ČR, V. mezinárodní konference orální historie, Brno
– 20. 6. – MSK, Jednotný sbírkový evidenční a prezentační systém, Ostrava
– 2. 6.: COH ÚSD AV ČR – 16. mezinárodní workshop orální historie na hradě Sovinci
– 26. 9. – 27. 9.: AMG, KRHMaS, odborný seminář muzejních historiků - autorské právo,
digitalizace sbírek, Uherské Hradiště
Nováková:
– 29. 5.: AMG, krajská komise muzejních knihovníků, Nový Jičín
– 21. 6.: porada knihovníků okresu Bruntál – zámek Bruntál
– 5. 9. – 7. 9.: AMG, seminář muzejních knihovníků, Plzeň
– 23. 11.: AMG, krajská porada muz. knihovníků, Olomouc
– 15. 11.: školení Verbis, Praha
– 27. 11.: školení CASLIN, NK Praha
Svobodová I.:
– 20. 6.: MěÚ Krnov, seminář Památné stromy, Krnov
– 17. 10. – 18. 10.: AMG, setkání muzejních botaniků, Brno
Dále bylo realizováno školení řidičů referentských vozidel a školení zaměstnanců BOZPaPO
Organizační, administrativa a jiné
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C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného
výsledku hospodaření
Závazné ukazatele na rok 2017, které byly zřizovatelem stanoveny, byly dodrženy.
Organizace hospodařila s celkovým objemem 35.422,47 tis. Kč. Výnosová položka byla
tvořena neinvestičním příspěvkem od zřizovatele a vlastními výnosy neboli vlastními zdroji.
Celkový neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl rozlišen na přípěvek z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, který obsahoval příspěvek na provoz
a neinvestiční účelové příspěvky na jednotlivé tituly akcí v celkové výši 25.414,91 tis. Kč
včetně účelového příspěvku na odpisy. Druhou část z celkového neinvestičního příspěvku
tvořily účelové příspěvky, které jsme na základě našich žádostí získali
z Ministerstva kultury, a to v celkové výši 1.928,00 tis. Kč. Další částkou byly získané
vlastní zdroje v celkové výši 8.079,56 tis. Kč. Všechny účelové příspěvky byly využity
v plné výši, organizace nic nevracela, naopak se na financování jednotlivých akcí podílela
vlastními finančními zdroji.
Celkové náklady v hlavní činnosti převyšovaly nad výnosy, za hlavní činnost je vykazována
ztráta ve výši -116,56 tis. Kč. V doplňkové činnosti výnosy převyšovaly nad náklady, za
doplňkovou činnost byl vykazován zisk ve výši 209,40 tis. Kč. Za organizaci jako celek
byl dosažen hospodářský výsledek kladný ve výši 92,84 tis. Kč.
Celkové náklady v hlavní činnosti jsou ve výši 34.793,51 tis. Kč a jsou oproti roku
předcházejícímu o 3.339,73 tis Kč vyšší, což vyjadřuje také stoupající index 10,47%. Zde
můžeme konstatovat, že i celkové náklady byly ovlivněny tím, že jsme měli možnost využití
většího objemu účelových příspěvků než v roce předcházejícím (o cca 4.602,7 tis.Kč). Byly
realizovány stavební a restaurátorské akce, na kterých jsme se podíleli i vlastním finančním
podílem, proto se vše projevilo na celkových vyšších nákladech. Některé stavební
a restaurátorské práce navazovaly na práce z předchozího roku. V doplňkové činnosti tvořily
celkové náklady částku 536,12 tis. Kč, a ta je ve srovnání s rokem předcházejícím o 9,06 tis.
Kč vyšší (téměř na stejné úrovni). V oblasti doplňkové činnosti jsme se snažili postavit proti
výnosům možné skutečné náklady dle kalkulací všech tří okruhů doplňkové činnosti a každý
ze tří okruhů byl ziskový.
Spotřeba materiálu celkem byla vyšší oproti minulému roku o 172,89 tis. Kč, (index
srovnání 17,02%). Na celkové navýšení spotřeby materiálu měly vliv některé zvýšené
položky analytické evidence nákladů, např. tonery, materiál na opravu nemovitostí a materiál
na propagaci při snižování zásob skladu. Tato vyšší spotřeba materiálu byla částečně
kompenzována úspory nákladů v jiných nákladových položkách.
Spotřeba energií byla nižší oproti minulému roku o 151,81 tis. Kč , což vyjadřuje index 9,74 % . Ve srovnání s ročním plánem je tato položka ve sníženém indexu -17,78 %.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – v roce hodnoceném byla položka
nulová, ale v předešlém roce zde byl účtován výdej propagačních nástěnných kalendářů na
rok 2017, které byly finančně podpořeny zřizovatelem a byly určeny i pro jeho potřeby
v částce 100.430 Kč. V porovnání se zmiňovaným rokem je tedy index -100%.
Ve srovnání položek prodeje zboží za hlavní činnost je pokles nákladů oproti roku
předcházejícímu o 149,04 tis. Kč, ale za vedlejší činnost jsou náklady za prodej zboží vyšší
o 45,91 tis. Kč. V hlavní činnosti byly uvedené náklady v předešlém roce vyšší z důvodu
zaúčtování vyřazení dlouhodobých zásob vlastních publikací na propagaci a tím se stav zboží
na skladě částečně snížil, ale SU 504 Prodej zboží byl vyšší. Na konci sledovaného roku byla
opět část vlastních publikací, která byla považovány za dlouhodobě skladované zboží,
převedena na náklad propagačního materiálu. Za vedlejší činnost byl zaznamenán nárůst,
a ten se projevil také ve výnosech.
Opravy a udržování v hlavní činnosti jsou ve výši 12.324,39 tis. Kč a jsou oproti roku
předcházejícímu o cca 4.858,97 tis. Kč vyšší (zvýšený index 65,24%). Je to dáno tím, že
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v roce 2017 byly realizovány tři stavební a restaurátorské akce pokračující z minulého roku,
na které jsme získali finanční příspěvky v celkové výši 8.589 tis. Kč. Na předmětných akcích
jsme se finančně podíleli vlastními zdroji, a to z provozních prostředků a také čerpáním
financí z fondu investic. Realizace a financování velkých i menších akcí je popsáno v kapitole
6. Péče o spravovaný majetek.
V doplňkové činnosti byly výdaje na opravy v celkové výši 157,06 tis. Kč, což bylo o 7. tis.
Kč více než loni. Opravy byly převážně prováděny na objektech, z kterých plynou výnosy
z pronájmů.
Cestovné je ve výši 43,87 tis. Kč, což je oproti roku minulému je nižší o 14,41 tis. Kč
(snížený index činí -24,72%).
Ostatní služby jsou v hodnoceném roce ve výši 2.190,25 tis. Kč a oproti roku
předcházejícímu jsou nižší o 1.977,67 tis. Kč (snížený index -47,44%), bylo to dáno tím, že
do této položky zasáhly položky spojené s restaurováním v interiérech zámku, na které jsme
dostali finanční příspěvek z MSK 1.924,65 tis. Kč, podle skutečnosti bylo účtováno do položky
oprav a údržby nemovitého majetku na SU 511. Na restaurování sbírkových předmětů bylo
vynaloženo celkem 678,99 tis. Kč. Na pokrytí těchto nákladů byly použity příspěvky
z Ministerstva kultury a z MSK. Podrobněji je tato skutečnost popsána v odstavci 2. čerpání
účelových dotací.
Mzdové náklady celkem v hodnoceném roce činily celkem 10.368,48 tis. Kč, z toho ostatní
osobní náklady (OON) 506,52 tis. Kč. V hlavní činnosti jsou v těchto nákladech zahrnuty
prostředky na platy hrazené z provozních prostředků ve výši 9.824,57 tis. Kč a náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost ve výši 37,39 tis. Kč. V roce 2017 jsme nečerpali fond
odměn, veškeré odměny byly vyplaceny z provozních prostředků. Oproti plánovanému
předpokladu nám vznikla úspora 90,98 tis. Kč. Celkové mzdové náklady v hlavní činnosti jsou
o 976,39 tis. Kč vyšší oproti příslušnému roku (zvýšený index 10,44%). Na zvýšené mzdové
náklady mělo vliv navýšení platových tarifů podle nařízení vlády od 1. 7. 2017 a od
1. 11. 2017. Dále navýšení souvisí se skutečností, že došlo k otevření nového návštěvního
okruhu podzemní chodby na hradě Sovinci máme již druhý rok zvýšený úvazek o 1,88. Na
tomto návštěvním okruhu je sledována udržitelnost projektu.
Objem ostatních osobních nákladů (OON) byl v porovnání s minulým rokem vyšší
o 18,43 tis. Kč.
Platy v doplňkové činnosti jsou ve výši 53,16 tis. Kč, které jsou v největší míře
vypláceny za okruh prodeje zboží a suvenýrů a jsou na stejné úrovni jako v roce
předcházejícím.
Výše zákonného sociálního pojištění je odvozeno od objemu mzdových nákladů.
Jiné sociální pojištění - pojištění za zaměstnance u Kooperativy je zvýšené, úměrně
odvozeno od objemu mzdových nákladů.
Zákonné sociální náklady jsou ve výši 574,63 tis. Kč. Zde se projevila tvorba přídělu do
fondu kulturních a sociálních potřeb a příspěvek na stravování pro zaměstnance.
Jiné sociální náklady jsou nižší o 14,14 tis. Kč. Jedná se o položku nákupu ochranných
pracovních prostředků, které byly nakoupeny pro zaměstnance v předchozím roce a některé
mají dobu použitelnosti delší než jeden rok. Ochranné prostředky jsou přidělovány podle
vnitřní směrnice o poskytování ochranných osobních pracovních prostředků. Jiné daně
a poplatky jsou ve výši 131,94 tis. Kč, zde se účtují poplatky obci Jiříkov dle smlouvy
o provozování kulturně historických akcí pro veřejnost na hradě Sovinci podle objemu
celkových tržeb za akce.
Odpisy dlouhodobého majetku jsou v hlavní činnosti ve výši 1.384,29 tis. Kč
a v doplňkové činnosti 12,75 tis. Kč.
Rozpouštěním investičního transferu ve věcné a časové souvislosti byla zúčtovaná částka ve
výši 1,44 tis. Kč ve výnosech z transferů, tím se snižuje podíl na financování odpisů
z účelových prostředků od zřizovatele.
Náklady z DDHM jsou nákupy majetku v kategorii od 1.000 do 40.000 Kč. Organizace
nakoupila DDHM v celkové částce 454,03 tis. Kč. Je to srovnatelná částka jako v roce
předcházejícím. Nákupy majetku byly realizovány dle potřeb jednotlivých muzejních útvarů:
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výpočetní technika za 62,17 tis. Kč, fotoaparáty s dalším příslušenstvím za 72,12 tis. Kč,
nábytek za 20,30 tis. Kč, tiskárny, kopírky, skenery za 59,61 tis. Kč, SW za 6,3 tis. Kč
a ostatní majetek za cca 221,19 tis. Kč.
V rámci programu Podpora technických atraktivit byl nakoupen DDHM v částce 18,64 tis. Kč
pro akci Fajne léto v kosárně.
Ostatní náklady z činnosti jsou náklady, které byly hrazeny pořadatelům za kulturní
a historické akce pořádané na hradě Sovinci a v hodnoceném roce byly tyto náklady ve výši
1.323,33 tis. Kč, což je o 644,14 tis. méně než v předcházejícím roce. Na toto snížení
nákladů měla vliv pozměněná organizace konaných kulturně historických akcí na hradě
Sovinci. Dodavatelsky bylo zajištěno méně akcí a více akcí bylo zajištěno vlastními silami.
Výnosy z těchto akcí byly srovnatelné s výnosy předchozího roku.
Ostatní finanční náklady jsou také vyšší než v předchozím roce o 5,18 tis. Kč, což vzniklo
také díky většímu objemu bezhotovostních plateb přes terminál návštěvníků na našich
objektech. Z objemu těchto zasílaných plateb tvoří poplatky bankovnímu ústavu ve 2,1%
(zvýšený index 40,96%).
Daň z příjmů je zde účtována pouze srážková daň z úroků předepsaná peněžním ústavem.
Celkové výnosy v hlavní činnosti jsou ve výši 34.676,95 tis. Kč a jsou oproti
předcházejícímu roku o 3.482,29 tis. Kč vyšší. V doplňkové činnosti jsou výnosy ve výši
745,52 tis. Kč, a to je méně o 70,58 tis. Kč než v roce minulém (celkový zvýšený index za
obě činnosti je 10,66%). Výnosy v hlavní činnosti byly v hodnoceném roce velmi příznivé,
jednak z toho důvodu, že se nám podařilo získat finanční příspěvky s účelovým použitím za
více než 9,732 tis. Kč, jak z Ministerstva kultury, tak také od našeho zřizovatele.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků - v minulém roce byl výnos z vlastních publikací
20.780,- Kč, v roce hodnoceném byl výnos 13.635,- Kč. V minulém roce byl značný zájem
veřejnosti o vydanou publikaci "Sousedství na hranici", v roce 2017 byl výnos z prodeje
vlastních publikací již menší.
Výnosy z prodeje služeb - hodnocený rok byl oproti roku předcházejícímu o něco slabší
z pohledu vlastních výnosů (pokles o 272,53 tis. Kč, snížený index 5,10%). Jedná se o tržby
za denní vstupné, vstupné za další kulturní akce a poskytované služby pro návštěvníky na
jednotlivých objektech (službami jsou zde poplatky za fotografování, kameru nebo tlumočení
pro cizince). V doplňkové činnosti jsme zaznamenali nižší výnosy ze svatebních obřadů
(oproti roku 2016 o 33,5 tis. Kč).
Výnosy z pronájmu - v hlavní činnosti sledujeme jednorázový pronájem za stánková místa
při akcích Velikonoc a Vánoc. V doplňkové činnosti sledujeme výnosy z pronájmů bytových
a nebytových prostor a ostatní menší pronájmy. V hodnoceném roce jsme měli nižší výnosy
z pronájmů oproti roku 2016 o 98,31 tis. Kč. Pokles u pronájmů byl způsoben ukončením
pronájmu bytu v nájemním domě od 1. 11. 2016. Ve volném bytě byly provedeny opravy
topení, podlah a malování a byl nabízen k pronájmu prostřednictvím místní inzerce, ale
doposud se nenašli žádní zájemci.
Výnosy z prodeje zboží - suvenýrů a upomínkových předmětů byly v hlavní činnosti na
úrovni minulého roku a u prodeje cizího zboží jsme měli prodej vyšší o 61,13 tis. Kč. Celkový
objem tržeb za prodej zboží má rok od roku zvyšující se tendenci (v roce 2016 468,34 tis. Kč;
v roce 2017 531,42 tis. Kč), což je příznivě ovlivněno umožněním návštěvníkům platit za
nákup přes platební terminál.
Výnosy za smluvní pokuty a penále - smluvní pokuta 27.300,- Kč vznikla za pozdní
dokončení projektové dokumentace dodavatelem. V minulém roce byly úroky z prodlení ve
dvou případech vyčísleny na 500 Kč (zvýšený index 5480,00%).
Čerpání fondů bylo ve výši 1.483,16 tis. Kč. Ve sledovaném roce byl čerpán pouze
investiční fond jako posílení oprav a udržování nemovitého majetku a dále na modernizaci
stávajícího zabezpečovacího systému, které se neprojevilo v nákladech, ale v investicích. Ve
srovnání s minulým rokem jsme čerpali fond investic v menší míře o 797,42 tis. Kč než v roce
předcházejícím. Zřizovatel poskytl v roce 2017 účelové prostředky na
akce oprav
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a restaurování v objemu 7.088,22 tis. Kč a Ministerstvo kultury poskytlo účelově 1.500,00 Kč,
proto prostředky na investičním fondu byly ponechány pro financování akcí pro rok 2018.
Výnosy z transferů - celkové dotační příspěvky od vybraných místních institucí jsou
v celkové výši 27.342,91 tis. Kč. V předcházejícím roce jsme obdrželi celkově 22.817,96 tis.
Kč, což dělá rozdíl o 4.524,95 tis. Kč více (zvýšený index 19,83%).
Z toho provozní dotace od zřizovatele byla meziročně navýšena o 1.187,65 tis. Kč. Účelové
finanční příspěvky budou dále popsány v části neinvestiční účelové prostředky poskytnuté
přes rozpočet zřizovatele a mimo rozpočet zřizovatele.
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 92,84 tis. Kč, který
je navržen k rozdělení do jejich fondů .
Výsledek hospodaření za rok 2017
Text
Hlavní činnost
Doplňková činnost
CELKEM

náklady
34.793.506,24
536.119,18
35.329.625,42

v Kč
výnosy
Výsledek hospodaření
34.676.948,26
-116.557,98
745.519,00
209.399,82
35.422.467,26
92.841,84

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Dosažený výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 92.841,84 Kč navrhujeme rozdělit
následovně: část převést do fondu odměn 60.000 Kč část do rezervního fondu 32.841,84 Kč.
V minulém
roce jsme dosáhli v hlavní činnosti záporného VH ve výši -259.123,66 Kč
a v doplňkové činnosti naopak kladného VH ve výši 289.043,23 tis. Kč. VH za organizaci
v minulém roce byl 29.919,57 Kč. Pokles výnosů v doplňkové činnosti byl způsoben nižšími
výnosy z pronájmů, jak je popsáno v odstavci Výnosy z pronájmů.
2. Čerpání účelových dotací
Na základě vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 Ministerstvem kultury
a Moravskoslezským krajem, následuje zpracování dotační žádosti a na základě rozhodnutí
o přiznání dotace máme možnost získat finanční prostředky nad rámec provozního příspěvku.
Tyto prostředky jsou čerpány účelově a za určitých podmínek. K některým dotacím je
povinná také finanční účast příjemce dotace. Organizace tak získala pět dotačních titulů
z Ministerstva kultury a sedm od zřizovatele Moravskoslezského kraje. Níže uvedené finanční
příspěvky (kromě dvou titulů) měly použitelnost v roce 2017 a podléhaly ročnímu zúčtování
dotací se zřizovatelem a poskytovatelem. Organizace všechny tyto účelové příspěvky použila
a žádné nevracela. Veškeré dokumenty dokladující realizace jednotlivých akcí jsou uloženy na
ekonomickém úseku, restaurátorské zprávy jsou uloženy na muzejním a památkovém útvaru.

Neinvestiční účelové finanční příspěvky poskytnuté z Ministerstva kultury přes
rozpočet zřizovatele:
2. 1. Průtoková neinvestiční dotace z MK - obnova NKP - soubor nábytku, rej. č.
ÚSKP 13416/28-7626 z mobiliáře zámku v Bruntále, obec Bruntál, okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský (trojdílný paravan BR-948, intarzovaný kabinet BR-973,
židle 3 ks BR-1534,1535,1150)
Výše dotace: 230.000,- Kč (podíl na CN 87%)
Celkové náklady: 263.185,- Kč
Vlastní podíl: 33.185,- (podíl na CN 13%)
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s příslušnými právními předpisy

23

a v souladu se stanovenými podmínkami pro užití a čerpání finančního příspěvku. Celkové
náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně podle UZ 34341 a UZ 5 vlastní zdroje.
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo odesláno na Ministerstvo kultury dne
4. 1. 2018 datovou schránkou.
2. 2. Průtoková neinvestiční dotace z MK - Program "Podpora projektů
zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií"
- Katalog sbírky "Podmalby na skle".
Výše dotace: 80.000,- Kč (podíl na CN 60%)
Celkové náklady: 132.990,- Kč
Vlastní podíl: 52.990,- (podíl na CN 40%)
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši jako nemateriálový náklad - služba při tisku
a zpracování katalogu. Při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, efektivně
a v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro
užití a čerpání finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně
podle UZ 34017 a UZ 5 vlastní zdroje.
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno v termínu do 30. 1. 2018.
2. 3. Průtoková neinvestiční dotace z MK - Program PZAD - obnova NKP hrad
Sovinec, zřícenina, rejstř.č.39923/8-177, k.ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres
Bruntál, kraj Moravskoslezský (obnova jižního opevnění zříceniny hradu a s tím
související stavební práce)
Výše dotace: 1.500.000,- Kč
Celkové náklady akce obnovy v roce 2017 na objektu: 5.860.662,- Kč
Podíl vlastníka (MSK): 4.163.572,- Kč
Podíl Muzea v Bruntále: 197.090,- Kč
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu se stanovenými
podmínkami pro užití a čerpání finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány
v účetnictví odděleně podle UZ 34341, podíl vlastníka (MSK) UZ 1 a UZ 5 vlastní zdroje
(MvB). Vyúčtování a vyhodnocení akce bylo Ministerstvu kultury zasláno dne 14. 12. 2017.
2. 4. Průtoková neinvestiční dotace z MK ISO/D z programu "Preventivní ochrana
před nepříznivými vlivy prostředí - restaurování sbírkových předmětů (soubor
2 kostelních praporů, prapor podpůrného spolku)
Výše dotace:118.000,- Kč (podíl na CN 69%)
Celkové náklady: 170.200,- Kč
Vlastní podíl:52.200,- Kč (podíl na CN 31%)
Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu se stanovenými
podmínkami pro užití a čerpání státního finančního příspěvku. Celkové náklady jsou
evidovány v účetnictví odděleně podle UZ 34013 státní příspěvek a UZ 5 vlastní zdroje (MvB).
Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno v termínu do 31. 1. 2018.
2. 5. Průtoková INVESTIČNÍ dotace z MK ISO/A z programu 13451 -Integrovaný
systém ochrany movitého kulturního dědictví, akce "Modernizace a rozšíření
systému PZTS a CCTV - zámek Bruntál
Výše dotace: 200.000,- Kč (podíl na celkových investičních nákladech 49%)
Celkové inv. náklady: 405.502,30,- Kč
Vlastní podíl: 205.502,30 Kč (podíl na celkových investičních nákladech 51%)
Investiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně,
účelně, efektivně a v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu se stanovenými
podmínkami pro užití a čerpání státního finančního příspěvku. Pořízení technického
zhodnocení - modernizace PZTS bylo zařazeno do majetku organizace v odpisové skupině
3 s podílem investičního transferu. Na vlastní podíl financování byly použity finanční
prostředky z fondu investic. Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno
v termínu do 31. 1. 2018.
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Neinvestiční účelové finanční příspěvky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele
Akce: Zámek Bruntál - Restaurování v interiérech zámecké expozice
Výše příspěvku:
3.000.000,00 Kč
Využito v roce 2017:
2.924.649,50 Kč
Použitelnost pro rok 2018:
75.350,50 Kč
Finanční příspěvek byl použit na restaurování v interiérech zámecké expozice - zámecké
kaple, zlacení v audienčním a kapitulním sále, restaurování obrazu "Pasování Karla Ludvíka
na konkláve Německého řádu". Část příspěvku 75.350,50 Kč bude použita v roce 2018, což
bylo schváleno Radou MSK usnesením č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 jako zvýšený závazný
ukazatel "příspěvku na provoz" s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Restaurování bylo realizováno dle restaurátorského záměru v souladu s podmínkami
pravomocného rozhodnutí, které vydal odbor územního plánovaní, stavebního řádu a kultury
KÚ MSK dne 10. 3. 2017 pod č.j. MSK 15923/2017. Kopie faktur byly průběžně odesílány na
investiční oddělení KU MSK ke schválení a následně potom muzeum obdrželo finanční
prostředky ve výši jednotlivých faktur. Úhrady faktur probíhaly v termínech splatnosti. Výpisy
potvrzující úhrady faktur byly doloženy. Restaurátorská zpráva bude doložena až po ukončení
restaurování.
Akce: Hrad Sovinec - Oprava vnějšího opevnění jižní hradby
Výše příspěvku:
3.300.000,00 Kč
Využito v roce 2017:
1.663.572,00 Kč
Použitelnost pro rok 2018:
1.636.428,00 Kč
Finanční příspěvek v roce 2017 byl použit na opravu vnějšího opevnění jižní hradby. Část
příspěvku 1.636.428,00 Kč bude použita v roce 2018, což bylo schváleno Radou MSK
usnesením č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 jako zvýšený závazný ukazatel "příspěvku na
provoz" s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Oprava byla realizována
v souladu s investičním záměrem a jeho dodatky a v souladu s projektovou dokumentací.
Kopie faktur byly průběžně odesílány na investiční oddělení KU MSK ke schválení a následně
potom muzeum obdrželo finanční prostředky ve výši jednotlivých faktur. Úhrady faktur
probíhaly v termínech splatnosti. Výpisy potvrzující úhrady faktur byly doloženy.
Výše uvedená oprava vnějších jižních hradeb byla v roce 2017 také podpořena finančním
příspěvkem od Ministerstva kultury v rámci programu PZAD ve výši 1.500.000,00 Kč.
Akce: Hrad Sovinec - Oprava vnějšího opevnění západní hradby
Výše příspěvku:
2.500.000,00 Kč
Využito v roce 2017:
2.500.000,00 Kč
Finanční příspěvek byl využit v plné výši, předmětná akce navazovala na stavební práce
realizované v předchozích letech a v roce 2017 byla stavba dokončena. Oprava byla
realizována v souladu s investičním záměrem a jeho dodatky a v souladu s projektovou
dokumentací. Kopie faktur byly průběžně odesílány na investiční oddělení KU MSK ke
schválení a následně potom muzeum obdrželo finanční prostředky ve výši jednotlivých faktur.
Úhrady faktur probíhaly v termínech splatnosti. Výpisy potvrzující úhrady faktur byly
doloženy.
Akce: Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby na hradě Sovinci"
Výše příspěvku:
280.000,00 Kč
Využito v roce 2017:
280.000,00 Kč
Podíl vlastních zdrojů:
137.777,00 Kč
Celkové mzdové náklady:
417.777,00 Kč
Finanční příspěvek byl použit na hrazení části mzdových nákladů (bez zákonných odvodů).
Ukazatelem udržitelnosti projektu je průměrný evidenční počet zaměstnanců, kteří
obstarávají chod, údržbu a propagaci podzemní chodby na hradě Sovinci. Část mzdových
nákladů a zákonné odvody byly hrazeny z provozního příspěvku.
Akce: Restaurování sbírkových předmětů
Výše příspěvku:
236.600,00 Kč
Využito v roce 2017:
236.600,00 Kč
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Podíl vlastních zdrojů:
9.000,00 Kč
Celkové náklady na restaurování:
245.600,00 Kč
Finanční příspěvek byl použit na:
* restaurování svitku Tóry, fragmentu, 19. století, pergamen 206x57 cm sign. HZ5KL
(191/66); restaurátor Bohumil Šimeček, Kyjov
* restaurování 2 podmaleb na skle E107LU (E2/81) a E52LU (H67/2016); restaurátorka
Mgr. Dana Modráčková, Slatiňany;
* restaurování psacího sekretáře 22/66, 19. století, střední Evropa, dřevo, intarzie;
restaurátor Josef Macek, Mezina
* restaurování 2 korouhví - třásní pro církevní korouhve H8VE (2476/63) a H9VE (2497/63);
restaurátorka Martina Motyková, Šumperk
Restaurátorské zprávy a protokoly o převzetí díla jsou založeny u účetních dokladů v Muzeu
v Bruntále.
Akce: Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM v hlavní činnosti
Výše příspěvku:
1.382.854,00 Kč
Využito v roce 2017:
1.382.854,00 Kč
Podíl vlastních zdrojů:
14.190,00 Kč
Celkové náklady na krytí odpisů:
1.397.044,00 Kč
Finanční příspěvek byl využit na financování krytí odpisů DHM v hlavní činnosti dle
schváleného odpisového plánu na rok 2017 na základě měsíčního zúčtování dokladů jako
tvorba a čerpání investičního fondu a jako náklad na SU 551 0400.
Akce: Projekt "Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury"
Výše příspěvku:
199.800,00 Kč
Využito v roce 2017:
199.800,00 Kč
Podíl vlastních zdrojů:
31.675,00 Kč
Celkové náklady akce:
231.675,00 Kč
Realizace akce proběhla v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017. Vyhodnocení
a vyúčtování, kopie dokladů, fotografie z akce, bylo předloženo odboru regionálního rozvoje
a cestovního ruchu KÚ MSK dne 3. 11. 2017. Financování proběhlo ve dvou splátkách 1. záloha ve výši 99.900 Kč a 2. doplatek 99.900 Kč po ukončení akce a předložení
závěrečného vyúčtování projektu. K závěrečnému vyúčtování nebyly z daného odboru
vzneseny žádné připomínky.
Neinvestiční a investiční účelové finanční příspěvky poskytnuté přes rozpočet
zřizovatele jsou shrnuté v následující tabulce:

ÚZ
0

Text
Příspěvek na provoz (včetně navýšení MP o
483 tis.Kč)

Průtoková
Účelové
neiv. dotace prostředky
Použitelnost z MK přes
od
zřizovatele zřizovatele
v roce

Skutečně
čerpáno v
roce 2017

2017

16 220 146,00 16 220 146,00
1 382 854,00 1 382 854,00

205

Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM a
DNHM

2017

249

Udržitelnost projektu "Zpřístupnění
podzemní chodby na hradě Sovinci"

2017

280 000,00

280 000,00

110

Restaurování sbírkových předmětů

2017

236 600,00

236 600,00

697

Projekt "Fajné léto v kosárně a
modernizace její infrastruktury"

od 1.6.2017
do 31.10.2017

199 800,00

199 800,00

1

Restaurování v interiéru zámecké expozice
(zámecká kaple)
do 31.12.2018

3 000 000,00 2 924 649,50

1

Hrad Sovinec, oprava vnějšího západního
opevnění

2 500 000,00 2 500 000,00
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do 31.12.2017

1

34017

34341

34341

34013

Hrad Sovinec, oprava vnějšího jižního
opevnění
do 31.12.2018
3 300 000,00 1 663 572,00
Průtoková neinv. dotace z Ministerstva
kultury Podpora projektů zaměřených na
poskytování standardizovaných veřejných
služeb muzeí a galerií (podmalby na skle
sbírek MvB) katalog sbírky)
2017
80 000,00
80 000,00
Průtoková neinv. dotace z Ministerstva
kultury Obnova NKP- soubor nábytku,rej.č.
ÚSKP 13416/28-7626ze zámku Bruntál,
230 000,00
k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál
2017
230 000,00
Průtoková neinv. dotace z Ministerstva
kultury na obnovu kulturní památky - hrad
Sovinec, zřízenina, rejstř. Č. 39923/8-177,
k.ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres Bruntál,
kraj Moravskoslezský (obnova opevnění
zříceniny hradu vč. Statického zajištění a
další s tím související stavební práce vnější záp. hradba)
2017
1 500 000,00
1 500 000,00
Průtoková neinv. dotace z Ministerstva
kultury ISO/D Preventivní ochrana před
nepříznivými vlivy prostředí -restaurování
sbírkového předmětů - Tóra židovská,
Soubor 2 kostelních praporů, soubor 3
malovaných truhel, prapor podpůrného
spolku
2017
118 000,00
118 000,00

Průtoková INV. dotace z Ministerstva
kultury ISO/A Na zabezpečení movitého
34940 kulturního dědictví (PZTS a CCTV)

2017

200 000,00

200 000,00

3. Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje
financování
Mzdové náklady v roce 2017 činily celkem 10.368.482 Kč, z toho na platy zaměstnanců
9.861.958 Kč a na OON činily 506.524 Kč.
Platy zaměstnanců byly hrazeny z provozních prostředků ve výši 9.771.411 Kč, náhrady
pracovní neschopnosti činily 37.391 Kč, z doplňkové činnosti bylo hrazeno 53.156 Kč. Mzdové
náklady na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ činily 417.777Kč, z toho 280.000 Kč bylo
financováno z příspěvku MSK. Z fondu odměn finanční prostředky čerpány nebyly, odměny
byly hrazeny z provozních prostředků. OON byly hrazeny z provozních prostředků v celé výši.
Plán na platy a ostatní platby celkem pro rok 2017 činil 10.459.457 Kč. Na platy bylo
plánováno 9.287.304 Kč, na čerpání fondu odměn ve výši 170.000 Kč, doplňkovou činnost
59.500 Kč, na OON 495.000 Kč, na udržitelnost projektu 476.815 Kč a na náhrady pracovní
neschopnosti 32.731 Kč. Vyčíslené rozdíly oproti plánu:
Plán

Skutečnost

Rozdíl

9.353.634
417.777
--53.156
37.391
506.524
10.368.482

66.330
2.855
-170.000
-6.344
4.660
11.524
-90.975

(úprava k 27.10.2017)

Provozní prostředky (platy)
9.287.304
Udržitelnost projektu (chodba)
414.922
Fond odměn
170.000
Doplňková činnost
59.500
Náhrady za PN
32.731
OON
495.000
Součty
10.459.457
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U platů zaměstnanců došlo k vyššímu čerpání oproti plánu (včetně zohlednění náhrad za
pracovní neschopnost), což bylo způsobeno dvojím zvýšením mzdových tarifů od 1. 7. 2017
a od 1. 11. 2017.
U OON jsme zaznamenali nepatrné přečerpání. Jelikož jsme u mzdových nákladů
zaznamenali úsporu, byly odměny zaměstnancům na konci roku vyplaceny také z provozních
prostředků a nikoliv z fondu odměn. Odměny z fondu budou čerpány v příštím roce.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl plánován v celkové výši 35,25, z toho
na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ 1,5. Skutečnost činila 35,68 úvazku, z toho na
udržitelnost projektu 1,88. U průměrného evidenčního počtu zaměstnanců jsme zaznamenali
mírné zvýšení o 0,43 úvazku. To se částečně projevilo zvýšenými pracovními úvazky na
hradě v souvislosti s udržitelností projektu.
Průměrná mzda plánovaná pro rok 2017 činila 23.557 Kč (podle poslední úpravy
plánu k 27. 10. 2016), skutečnost byla 23.033 Kč. Přičemž ukazatel plnění podílu
mimotarifních složek platu činil 22,83%.

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření
Finanční plán byl předložen naší organizací zřizovateli 18. 5. 2017. Po tomto datu byly
následně zřizovatelem schváleny další finanční příspěvky, které nám poskytl v rámci
rozpočtového roku 2017 s použitelností v roce 2017 a později u dvou titulů byla použitelnost
prodloužena do konce roku 2018. Výnosy z transferů (dotace) jsou obsaženy již v tabulce
neinvestiční a investiční účelové finanční příspěvky, z nichž převážná část podléhá finančnímu
vypořádání s poskytovateli dotací na konci daného roku. Na základě úpravy tarifních složek
platů příslušnými vládními nařízeními zřizovatel posílil provozní prostředky na zvýšené tarifní
platy, které byly v roce 2017 realizovány ve dvou fázích, první k 1. 7. 2017 a druhá k
1. 11. 2017. Plán potřeby mzdových prostředků byl upravován ke konci října 2017.
Náklady celkem za organizaci jsou ve výši 35.329,63 tis. Kč, s porovnání s plánem
nákladů celkem jsou skutečné náklady v hlavní činnosti nižší o 3.520,11 tis. Kč. V doplňkové
činnosti jsou skutečné náklady o 124,54 tis. Kč vyšší (celkový snížený index za obě činnosti
je -8,77%). Celkové náklady vycházely v plánu z předpokladu, že velké akce oprav
a udržování majetku budou v určité výši financovány z vlastních zdrojů. Z fondu investic byla
původně plánována výše čerpání 6.070,29 tis. Kč, přičemž ve skutečnosti bylo čerpáno jen
1.483,16 tis. Kč. Financování akcí na Sovinci a restaurování v interiérech zámku bylo ve
skutečnosti realizováno z příspěvku zřizovatele, což se promítlo i do čerpání investičního
fondu, jehož finanční zdroje budou využity až v roce 2018 pro další plánované akce oprav
majetku. Proto ve vývojovém ukazateli u nákladů celkem je rozdíl oproti plánu -3.520,11 tis.
Kč a u výnosů celkem je rozdíl oproti plánu -3.391,02 tis. Kč. Mnohé nákladové položky
vykazují oproti plánu úsporu, kromě SU 501 a SU 558. Položky, které vykazovaly oproti plánu
úsporu:
SU 502 Spotřeba energií - úspora 303,76 tis. Kč. Přestože byl v průběhu roku odběr
elektrické energie oproti roku 2016 větší, příznivějšími cenami bylo dosaženo úspory.
SU 504 Prodané zboží - úspora 125,70 tis. Kč. V předcházejícím roce byla převedena ze
skladu část málo prodejného vlastního zboží (publikace) na propagaci a to se promítlo ve
zvýšených nákladech účtu 504. V roce 2017 byla vyskladněna další část tohoto zboží
a proúčtována na účtu 501 jako materiál na propagaci.
V doplňkové činnosti bylo prodáno více zboží než bylo v plánu, proto je náklad na SU 504
v doplňkové činnosti vyšší. Následně jsou vyšší i výnosy za prodej zboží.
SU 511 Opravy a udržování - úspora oproti plánu 1.194,83 tis. Kč. Některé akce oprav
nemovitého majetku se podle původního plánu nerealizovaly a jsou přeřazeny v souladu se
smluvními podmínkami dodavatele stavby do plánu realizace na rok 2018, např. akce opravy
vnějšího jižního opevnění na hradě Sovinci (objem prací za cca 1.636 tis. Kč) a restaurování
v interiérech zámku bylo dokončeno až na začátku roku 2018.
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SU 518 Ostatní služby - úspora oproti plánu 1.236,75 tis. Kč. V tomto případě jde o další
návaznost účtu oprav na využití fondu investic na opravy a udržování majetku, s ohledem na
skutečnost, že lze restaurování vlastně považovat za opravu. Běžné provozní služby byly
srovnatelné s nastaveným plánem.
SU 521 Mzdové náklady – podle srovnávací tabulky zde máme úsporu 348,97 tis. Kč, ale
ve skutečnosti byl plán upraven v říjnu 2017 v návaznosti na navyšování platových tarifů
a v souvislosti s přípravou plánu na rok 2018 byly znovu plány na potřebu mzdových nákladů
přepočítány. Skutečné mzdové náklady ve srovnání s tímto upraveným plánem vykazují
úsporu jen 99. tis. Kč. Mzdové náklady jsou popsány v odstavci 3.
SU 549 Ostatní finanční náklady – jsou další položkou, která vykazuje úsporu oproti
plánu 316,67 tis. Kč. Náklady představují platby za smluvní pořadatelskou činnost na hradě
Sovinci při pořádání víkendových kulturně historických akcí pro návštěvníky hradu.
V hodnoceném roce jsou náklady nižší z důvodu reorganizace zajišťovaných akcí.
Výnosy celkem za organizaci jsou ve výši 35.422,47 tis. Kč, s porovnáním s plánem
výnosů jsou výnosy v hlavní činnosti nižší o 3.391,02 tis. Kč a v doplňkové činnosti jsou
výnosy nižší oproti plánu o 55,12 tis. Kč (snížený index za obě činnosti -8,51%). Z výše
uvedených čísel můžeme konstatovat, že výše uvedené náklady se snížily přímo úměrně
k výnosům, čímž tyto dva ukazatele byly zhruba vyrovnané a dané poklesy příliš neovlivnily
výši výsledku hospodaření za organizaci.
Výsledek hospodaření za organizaci je kladný ve výši 92,84 tis. Kč, oproti
plánovanému (33,17 tis. Kč) je vyšší o 59,67 tis. Kč, než bylo v plánu, což vyjadřuje
zvýšený index 179,90%. Za hlavní činnost jsme vykázali záporný VH -116,56 tis. Kč, za
doplňkovou činnost je vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 209,40 tis. Kč. V přiznání
k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 byla na celkové dani uplatněna sleva podle
§ 35 odst. 1, § 35a a §35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů do celé výše částky vypočtené daně. Celková daň je nula.
Stanovený závazný ukazatel, který ukládá výši mírně přebytkového výsledku
hospodaření, od zřizovatele byl splněn.

5. Péče o spravovaný majetek
V uplynulém roce byla péče o spravovaný majetek opětovně soustředěna na opravy,
udržování a restaurování nemovitého a movitého majetku za použití neinvestičních
i investičních prostředků jak z vlastních zdrojů, tak i z účelově poskytnutých příspěvků z MK
ČR a od zřizovatele MSK.
Celkové vynaložené prostředky na opravy a udržování byly v hodnoceném roce ve výši
12.324,39 tis. Kč. Naše organizace přijala účelové finanční prostředky na akce oprav
v celkové výši 10.300 tis. Kč. Na hradě Sovinci byla realizovaná akce obnovy západního
opevnění v celkovém objemu nákladů 2.500 tis. Kč, která byla financována z příspěvku
MSK, opravy vnějšího opevnění pokračovaly na vnějším jižním opevnění za přispění
příspěvku z MK z programu PZAD ve výši 1.500 tis. Kč, od zřizovatele jsme na tuto akci
dostali 3.300 tis. Kč s tím, že část příspěvku bude použita v roce 2018. Z provozních zdrojů
byla hrazena investiční činnost a autorský dozor. Dále z vlastních zdrojů byla na hradě
financována oprava vnějšího opevnění střelecké bašty ve výši 189,49 tis. Kč.
Na zámku v Bruntále byla realizována velká akce restaurování a oprav v interiérech
zámecké expozice, převážně restaurování a zlacení v zámecké kapli
a v audienčním a kapitulním sále v celkové výši 2.924,65 tis. Kč. Restaurátorské práce
byly dokončeny počátkem roku 2018. Další akcí byla oprava krovu v kosárně
v Karlovicích, v celkovém objemu nákladů 1.660,69 tis. Kč, částečně byly tyto náklady
hrazeny z fondu investic. V péči o majetek byly také realizovány akce restaurování
a opravy sbírkových předmětů a obnova MKP v celkovém objemu 67788,99 tis. Kč,
z toho zřizovatel poskytl příspěvek ve výši 236,6 tis. Kč, Ministerstvo kultury ČR z programu
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ISO/D poskytlo příspěvek ve výši 118 tis. Kč a z programu obnovy MKP 230 tis. Kč. Na výše
uvedeném restaurování se organizace podílela také vlastními zdroji. Nemalou částku jsme
vynaložili z fondu investic v roce 2017 na opravy elektrických rozvaděčů 315,33 tis. Kč.,
dále byly prováděny opravy na elektrozařízení 99,36 tis. Kč, opravy vozového parku
25,04 tis. Kč, opravy a údržba výpočetní techniky cca 94,84 tis. Kč. Na hradě probíhaly
během roku menší provozní opravy a údržba celkem za 175,96 tis. Kč a v kosárně byla
realizována oprava oplocení a značení objektu za 69,01 tis. Kč v rámci projektu Fajne léto.
V rámci doplňkové činnosti byly provedeny některé opravy na služebních bytech a na
nájemním domě v celkové částce 157,03 tis. Kč.
V doplňkové činnosti plyne organizaci příjem za pronájem bytových a nebytových prostor.
Prodej movitého majetku v roce 2017 uskutečněn nebyl. Byly realizovány pouze nákupy
drobného dlouhodobého majetku v kategorii od 50 do 1000 Kč v částce 80,74 tis. Kč.
Vyřazení z důvodu opotřebení nebo nefunkčnosti bylo provedeno v částce 9.21 tis. Kč na
základě inventarizace majetku a likvidačního protokolu. V kategorii od 1001 do 40 tis. Kč byl
nakoupen majetek v celkové částce 515,26 tis. Kč a vyřazení z důvodu opotřebení nebo
nefunkčnosti bylo provedeno na základě inventarizace a likvidačního protokolu ve výši
261,43 tis. Kč. Byla pořízena výpočetní technika v hodnotě 97,15 tis. Kč a fotoaparáty včetně
příslušenství v hodnotě 70,08 tis. Kč. V roce 2017 byl pořízen pouze drobný dlouhodobý
nehmotný majetek - software v částce 6,34 tis. Kč (MS Officce 2016). V hodnoceném roce
bylo realizováno technické zhodnocení majetku, a to ve dvou případech, první
elektrifikace zadní příjezdové brány do areálu zámku v hodnotě 107,27 tis. Kč a na konci
roku bylo provedeno technické zhodnocení jako investiční akce za podpory Ministerstva
kultury ČR s názvem "Modernizace a rozšíření zabezpečovacího systému PZTS a CCTV
v areálu zámku Bruntál" za 405,50 tis. Kč.
Inventarizace majetku k 31. 12. 2017 proběhla v souladu s platnými předpisy a v souladu
s příkazem ředitelky muzea. Dílčí komise zpracovaly za svůj inventarizovaný úsek jednotlivé
dílčí inventarizační zprávy. Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku, zásob zboží
a materiálu muzea k 31. 10. 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Následně ani
v rozdílové inventarizaci majetku k 31. 12. 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, které
by podléhaly zúčtování. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na
ekonomickém úseku včetně všech příloh.

6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
Doplňková činnost podporuje hlavní činnost a v závěru má zásadní podíl na výsledku
hospodaření organizace jako celku. Hospodaření doplňkové činnosti skončilo
s kladným výsledkem ve výši 209,40 tis. Kč a částečně vyrovnalo hospodaření hlavní
činnosti, které bylo ztrátové. Celkové náklady činily 536,12 tis. Kč, celkové výnosy 745.52 tis.
Kč. Na základě zřizovací listiny provádí organizace kromě své hlavní činnosti další doplňkovou
činnost v rámci tří okruhů, které měly v hodnoceném roce kladný hospodářský výsledek.
6.1. V oblasti poskytování krátkodobých pronájmů bytových a nebytových prostor
jsou předmětem činnosti pronájmy uskutečňované na základě smluv o pronájmu nebo na
základě objednávky. Jedná se o 3 pronájmy bytů pro zaměstnance a pronájmy nebytových
prostor v nájemním domě a další nebytové krátkodobé pronájmy. Dosáhli jsme výnosů
299,69 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím to bylo o 102,82 tis. Kč méně (důvodem
bylo ukončení pronájmu jedné bytové jednotky). Skutečné náklady vynaložené na tuto oblast
byly 179,42 tis. Kč vycházející z kalkulovaných nákladů dle položek oprav a udržování, podílu
platů zaměstnanců a zákonných odvodů a podílu odpisů. V tomto kruhu činnosti bylo
dosaženo kladného VH ve výši 120,27 tis. Kč.
6.2. V oblasti prodeje cizího a komisního zboží, suvenýrů a upomínkových
předmětů jsme dosáhli výnosů 362,23 tis. Kč. Oproti minulému roku se tyto tržby zvýšily
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o 61,13 tis. Kč, což je pozitivní a má to vliv i na celkový HV v tomto okruhu doplňkové
činnosti. Přínosem vyššího prodeje byla možnost prodeje suvenýrů a upomínkových
předmětů bezhotovostním stykem - přes platební terminál, který návštěvníci ve velké míře
využívají. Skutečné náklady jsou ve výši 334,05 tis. Kč a obsahují kromě hlavní položky
prodané zboží, podíl nákladů na platy, podíl na zákonné pojištění a podíl na odpisy. V tomto
okruhu činnosti bylo dosaženo kladného VH ve výši 28,17 tis. Kč.
6.3. V oblasti spolupráce s obcemi při zajišťování svatebních obřadů jsme dosáhli
výnosů ve výši 83,60 tis. Kč, což je o 28,90 tis. méně než v roce 2016. Skutečné náklady
vynaložené pro tuto oblast byly ve výši 22,64 tis. Kč a týkají se spotřeby materiálu, podílu
mzdových nákladů při přípravě obřadů a podílu odpisů. V tomto okruhu činnosti bylo
dosaženo kladného VH ve výši 60,95 tis. Kč.

7. Peněžní fondy
Fond odměn (SU 411) vykazoval k 1. 1. 2017 stav 720.000 Kč , v daném roce nebylo
z tohoto fondu bylo čerpáno. Konečný stav k 31. 12. 2017 je tedy ve stejné výši 720.000 Kč,
je krytý peněžními prostředky na běžném účtu.
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) vykazoval k 1. 1. 2017 stav
141.410,02 Kč. Průběžně během roku byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši
2%, a to celkovou částkou 197.240,-Kč (v minulém roce byl základní příděl tvořen dle
vyhlášky pouze ve výši 1,5%). Fond byl čerpán na základě plánu čerpání a na základě zásad
pro čerpání FKSP následovně: na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 71.520,- Kč, na
penzijní připojištění zaměstnancům bylo čerpáno 71.850,- Kč, což bylo o 13.700,- Kč více než
v roce předcházejícím. Příspěvek od zaměstnavatele na jednoho zaměstnance byl povýšen
z 250,- Kč na 350,- Kč. Na nepeněžité poskytnutí darů při životních jubileí zaměstnancům
bylo čerpáno celkem 12.000 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2017 je 183.280,02 Kč. Tento stav je
plně krytý na samostatném běžném účtu FKSP.
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) k 1. 1. 2017 vykazoval
stav 4.876.143,74 Kč. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o část zlepšeného
výsledku hospodaření z roku 2016 ve výši 9.919,57 Kč a konečný stav k 31. 12. 2017
vykazujeme ve výši 4.886.063,31 tis. Kč. Rezervní fond je finančně krytý.
Fond investic (SU 416) k 1. 1. 2017 vykazoval stav 5.737.683,27 Kč. Tvorba fondu byla
tvořena z příspěvku od zřizovatele na krytí odpisů dlouhodobého majetku v celkové výši
1.382.854,- Kč. Další tvorbou fondu byla investiční dotace 200.000 Kč od Ministerstva kultury
ČR na modernizaci zabezpečovacího systému. Při financování reprodukce majetku bylo
plánované čerpání fondu ve výši 5.900.000 tis. Kč, ale ve skutečnosti byl čerpán ve výši
1.995.923,80,- Kč (z toho na financování údržby a oprav majetku bylo čerpáno celkem
1.483.155,- Kč
a
na technické zhodnocení majetku a modernizaci bylo čerpáno
512.768,80,- Kč). Konečný stav na fondu investic k 31. 12. 2017 je 5.324.613,47 tis. Kč.
Fond investic je plně krytý.

8. Pohledávky
Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2017 jsou ve výši 1.932.720,83 Kč, z toho na jednotlivých
účtech je stav:
311 - Odběratelé 20.968,- Kč - jsou to běžné pohledávky z odběratelských vztahů v době
splatnosti,
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314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 25.300,- Kč, týká se běžné provozní zálohy v době
splatnosti
348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi 1.711.778,50 Kč, týká se pohledávky za
zřizovatelem, na základě závazného ukazatele přechází část pohledávky do roku 2018,
335 - Pohledávky za zaměstnanci 5.409,- Kč, týká se průběžných pohledávek v době
splatnosti
381 - Náklady příštích období 144.716,85 Kč, týká se časového rozlišení provozních nákladů
385 - Příjmy příštích období 1.189,48 Kč, týká přijatých finančních prostředků na účet
v lednu za nákupní transakci přes platební terminál uskutečněnou v prosinci.
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 23.359,- Kč, týká se přeplatků od dodavatele energií
v době splatnosti

9. Závazky
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2017 jsou ve výši 3.056.991,49 Kč, z toho na jednotlivých
účtech je stav:
321 - Dodavatelé 181.562,745 Kč, týká se dodavatelských závazků v době splatnosti
331 - Zaměstnanci 658.781,- Kč, týká se mezd vyplacených v lednu 2018 za prosinec 2017
336 - Sociální pojištění 266.457,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu
následujícího roku
337 - Zdravotní pojištění 114.205,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu
následujícího roku
342 - Ostatní daně 97.810,- Kč, týká se odvodu zálohové a srážkové daně u zaměstnanců se
splatností v lednu následujícího roku
384 - Výnosy příštích období 1.723.778,98 Kč, týká se časového rozlišení výnosů
389 - Dohadné účty pasivní 12.193,77 Kč, týká se dohadných položek časového rozlišení
výnosů
378 - Ostatní krátkodobé závazky 2.203,- Kč, týká se exekučních srážek zaměstnanců se
splatností v lednu následujícího roku
Výše uvedené závazky jsou předepsané ve lhůtě splatnosti.
D) Výsledky kontrol
V roce 2017 proběhla v naší organizaci následující veřejnosprávní kontrola:
Kontrola provedena: Moravskoslezským krajem, Krajským úřadem, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava
Předmět kontroly: Veřejnosprávní kontrola s veřejnými prostředky dle pověření ke
kontrole č. 759/03/2017
Termín provedené kontroly: 25. 9. - 4. 10. 2017
Kontrolované období: rok 2016, 2017
Závěr kontroly: Z provedených kontrolních zjištění nebyly vyvozeny žádné finanční sankce
za porušení rozpočtové kázně.
Protokol o kontrole provedené na základě pověření ke kontrole č. 759/03/2017 ze dne
1. 11. 2017 je uložen na ekonomickém úseku.
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

dle

zákona

č.

435/2004

Sb.

Organizace za rok 2017 splnila povinnost uloženou zákonem
č. 435/2004 Sb.
o zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu
zaměstnanců a doložila tuto skutečnost Úřadu práce v Bruntále. Průměrný roční přepočtený
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počet zaměstnanců za rok 2017 činil 35,68 osob z toho povinný podíl (4%) činí 1,42 osob.
Organizace zaměstnává celkem 5,03 osob se zdravotním postižením a tím splňuje zákonem
předepsaný podíl více než trojnásobně.
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - údaje dle
odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace - žádné
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou
d) výsledek řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - nejsou
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou
G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců p.o. se zprávou
o činnosti
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále bude
zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea, kde se
s tímto materiálem mohou podrobně seznámit.
Doplňující informace:
Způsob zajištění stravování
- náhradní způsob (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené
strávníkem)
Organizace poskytuje svým zaměstnancům poukázky na stravování za zvýhodněnou cenu.
Na cenu stravenky, která je v nominální hodnotě 80,- Kč, přispívá organizace částkou
44,- Kč, (což činí 55% provozních nákladů z celkové ceny stravenky), z FKSP je přispíváno
částkou 12,- Kč a zaměstnanec přispívá částkou 24,- Kč.

V Bruntále dne 15. března 2018

Ing. Jitka Koščáková
ředitelka
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