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1 Základní údaje o organizaci 
 

Název organizace:  Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 

Sídlo:    Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál 

IČ:    00095354 

Registrace: organizace je registrována v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ostravě, spisová značka Pr 909 

Statutární orgán:  Ing. Ema Havelková, MBA – ředitelka 

Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj  

Odloučená pracoviště:  hrad Sovinec, kosárna v Karlovicích 

 

Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace (dále také jen „Muzeum v Bruntále“, „muzeum“  

nebo „organizace“), je odborným pracovištěm pro výkon muzejní práce. Je poskytovatelem 

standardizovaných veřejných služeb ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Organizace byla zřízena za účelem: 

• poskytovat veřejně prospěšné služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, 

vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti, 

• získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, vědecky zpracovávat, 

ošetřovat, konzervovat, ochraňovat, bezpečně uchovávat a prezentovat sbírky hmotných 

dokladů o vývoji přírody, společnosti, kultury i jiných druhů lidské činnosti. 

Muzeum v Bruntále vykonává dále funkci správce nejvýznamnějších památkových objektů regionu: 

• zámku Bruntál s areálem (národní kulturní památka, rejstříkové číslo 45628/8-11) a zámeckou 

expozicí – instalovaný objekt částečně s původním mobiliářem, 

• hradu Sovinec (kulturní památka, rejstříkové číslo 39923/8-177) – částečně instalovaný objekt 

s muzejními a výstavními expozicemi, 

• kosárny v Karlovicích (národní kulturní památka, rejstříkové číslo 38652/8-116) – instalovaný 

objekt s expozicemi. 
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2 Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace 

zřízena 
 

Muzeum v Bruntále plnilo v roce 2021 úkoly, které mu vyplývají ze zřizovací listiny (ev. č. ZL/343/2003) 

platné ke dni 12. září 2019.  

 

2.1 Manažerské zhodnocení činnosti Muzea v Bruntále, vč. akcí reprodukce majetku 
 

V polovině roku 2021 došlo v muzeu k personální změně na pozici ředitelky, což s sebou následně 

přineslo i drobné změny organizační struktury. Hlavním cílem dočasně pověřené ředitelky  

Mgr. Květoslavy Málkové, Ph.D. bylo udržet běžný provoz muzea a pokračovat ve spolupráci se 

zřizovatelem v přípravách velkých investičních akcí. Velice pozitivním jevem je, že i přes turbulentní 

změny byl stabilizovaný počet zaměstnanců a nedocházelo ke zvýšení fluktuace. Naopak byl tým 

stálých zaměstnanců rozšířen o další stálou průvodkyni (s úvazkem 0,75) a konzervátorku (s úvazkem 

1,0). 

Přestože rok 2021 poznamenala trvající koronavirová pandemie, podařilo se zrealizovat řadu 

významných aktivit. Jednou z nich bylo v první polovině roku úspěšné dokončení projektu „Světlo 

památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí“, který byl realizován v rámci operačního 

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Díky tomuto projektu došlo v předchozím roce 

k restaurování 17 ks obrazů a soch ze sbírek Muzea v Bruntále, v roce 2021 byla zrealizována úspěšná 

výstava v partnerském muzeu Muzeum Ziemi Prudnickej, a v neposlední řadě došlo i k vzájemné 

výměně know-how v oblasti výstavnictví a propagace. Další významnou aktivitou muzea bylo 

dokončení revitalizace zámeckého parku v Bruntále, která byla realizována v rámci projektu „Zlepšenie 

dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“. Projekt byl spolufinancován  

z operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. V rámci investičních aktivit 

byly opraveny komunikace a zpevněné plochy parku, dobudovány nové bezbariérové cestičky, 

oplocení, stěny hradeb, bašta se schodištěm, jezírko, sochy a mobiliář zahrady, obnoveny byly  

i vegetační prvky. Cílem bylo v maximální míře zpřístupnit tuto národní kulturní památku pro obyvatele 

regionu, návštěvníky i turisty. Díky ukončení tohoto projektu došlo také k opětovnému zpřístupnění 

objektu sala terreny, do kterého neměli návštěvníci z bezpečnostních důvodů souvisejících s okolním 

staveništěm přístup. Nejvýznamnější aktivitou druhé poloviny roku 2021 pak bylo otevření nové 

SMART expozice přírody na bruntálském zámku. Tato expozice představovala pilotní projekt 

Moravskoslezského kraje na poli virtuální a rozšířené reality. Nová SMART expozice nám umožňuje 

velice zajímavým způsobem rozšířit nabídku muzea a přilákat k návštěvě mladší návštěvníky. Je vhodné 

zdůraznit, že jde i o důležitý počin v rámci odstraňování bariér pro návštěvníky se zrakovým postižením, 

jelikož expozice je doplněna o důležité audiální výstupy. Provoz této expozice, nezbytnost dohledu  

nad návštěvníky a jejich častější požadavky při asistenci s provozem aplikace na tabletech s sebou 

přinesla potřebu zajištění dalšího průvodce na každé pracovní směně. SMART expozice v menším 

měřítku byla zrealizována také na kosárně v Karlovicích. Její otevření a zpřístupnění veřejnosti 

proběhne se startem nadcházející návštěvnické sezóny. S ohledem na časovou náročnost této 

prezentace lze v roce 2022 očekávat navýšení potřeby dalšího průvodce na kosárně, případně k úpravě 

časovaných prohlídek. 
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V průběhu roku spolupracovali zaměstnanci muzea se zástupci zřizovatele na přípravě řady 

významných investičních akcí. Jedná se zejména o novostavbu depozitářů či rekonstrukci bruntálského 

zámku, během níž dojde k výměně oken, kompletní opravě střechy a renovaci fasády. V druhé polovině 

roku 2021 byly také upraveny plány na komplexní rekonstrukci a úpravu celého 3. NP zámku, 

které bude do doby výstavby nových depozitářů stále využíváno pro účely uložení muzejních sbírek  

a památkového fondu. Současně s úpravou 3. NP by mělo dojít k rekonstrukci a změně dispozice 

pokladny zámku Bruntál, mělo by dojít k vybudování výtahu a tím k zajištění bezbariérového přístupu 

do zámecké expozice i 3. NP. 

Bezpochyby je třeba zmínit i spolupráci našich kurátorek se zástupci zřizovatele v rámci přípravy 

podkladů pro výběrové řízení na JSES (jednotný systém evidence sbírek) pro muzea a galerii spadající 

pod odbor kultury a památkové péče a při následném zahájení implementačního procesu. 

Akviziční činnost muzea za rok 2021 dokládá získání 417 ks sbírkových předmětů, které organizace 

nabyla koupí, převodem i vlastní výzkumnou činností. Nejvýznamnějšími předměty, které organizace 

v roce 2021 získala, je soubor cínařského nářadí a náčiní z 1. poloviny 20. století nebo olejomalba Lesní 

krajina, Heinrich Böhmer, Düsseldorf, 1916. 

V oblasti spolupráce s dalšími muzejními organizacemi v zahraničí byla kromě dovršeného společného 

grantu s prudnickým muzeem navázána spolupráce s německým muzeem v Memmingenu.  

Toto muzeum bylo založeno německým obyvatelstvem odsunutým z Bruntálska po roce 1945. 

Muzeum v Memmingenu má vlastní expozice věnované městu Bruntál a jeho historii. Na osobní 

návštěvě německých muzejníků v Bruntále bylo předběžně dohodnuto vzájemné sdílení informací  

a poskytování fotografií sbírkových předmětů. V roce 2021 proběhlo rovněž jednání s Museum MORE 

v nizozemském Gorsselu týkající se zápůjčky obrazu ze Sbírky Muzea v Bruntále. Byly vyjednány 

podmínky zápůjčky, převozu a získáno povolení k vývozu od MK ČR. Výstava Nové Realismy, 

Czechoslovak Realism 1918-1945 probíhá od 6. 2. 2022 do 8. 5. 2022. 

V oblasti marketingu byly v roce 2021 realizovány veškeré kroky k tomu, aby mohly být z počátku  

roku 2022 spuštěny nové webové stránky organizace. Kromě této, pro muzeum významné aktivity,  

se podařilo muzeu recertifikovat kosárnu v Karlovicích u Svazu venkovské turistiky a agroturistiky  

jako „Zážitek v regionu“. 

Z hlediska společenské odpovědnosti lze rok 2021 taktéž považovat za velice úspěšný. Muzeu 

v Bruntále se podařilo navázat spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých  

a zrealizovat výstavu slabozraké grafičky Markéty Evjákové. Současně se muzeum již podruhé v řadě 

zapojilo do akce Dny rodin, která proběhla na hradě Sovinci a byla realizována Moravskoslezským 

krajem. Neopomenutelné je také vybudování bezbariérového přístupu do malé výstavní síně  

na bruntálském zámku, který nyní umožňuje důstojnou návštěvu výstav i pohybově handicapovaným 

osobám. 

Koncem roku se podařilo navázat na obnovu pracovního zázemí z předchozích let. Novým nábytkem, 

který nahradil původní vybavení z osmdesátých let minulého století, byly vybaveny dvě kanceláře 

odborných pracovníků a administrativní referentky. Taktéž bylo dokoupeno další IT vybavení,  

které umožňuje odborným pracovníkům tzv. práci z domu, což vedlo nejen k lepšímu slaďování 

soukromého a pracovního života, ale hlavně umožnilo online jednání se zřizovatelem i dalšími subjekty 

a poskytlo možnost flexibilně reagovat na vládní opatření a doporučení v souvislosti s koronavirovou 

pandemií.  
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Rok 2021 se bohužel nenesl jen v duchu úspěšně dokončených a plánování nových projektů. Na hradě 

Sovinci došlo k havarijní situaci s čističkou odpadních vod (zkr. ČOV), která již kapacitně nedostačuje 

při množství návštěvníků. Situace je aktuálně řešena a je vyvíjeno veškeré úsilí k tomu, aby během roku 

2022 proběhla výstavba zcela nové ČOV. 

Z ekonomického hlediska je nutné vyzdvihnout, že Muzeum v Bruntále bylo v roce 2021 úspěšné  

při získávání finančních prostředků z dotací. Z dotačních programů Ministerstva kultury získalo 

muzeum např. 500.093 Kč na obnovu dřevěných oken na lesnické škole na hradě Sovinci, 215.259 Kč 

na analýzu rizik a zabezpečení historických objektů ve správě Muzea v Bruntále jako míst potenciálního 

napadení měkkého cíle, 132.000 Kč na restaurování šesti děl Karla Schary, nebo 90.000 Kč na upgrade 

knihovnického systému Verbis a katalogu Portaro. Z dotačních programů Moravskoslezského kraje  

pak organizace získala 220.000 Kč na projekt „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2021". 

Činnost organizace za rok 2021 lze z celkového pohledu hodnotit pozitivně, docházelo k plnění úkolů  

i průběžných cílů. 

 

2.2 Zhodnocení dopadů protiepidemiologických opatření 
 

Muzeum v Bruntále se v roce 2021 řídilo všemi nařízeními a doporučeními zřizovatele,  

stejně jako dotčených státních orgánů.  

Pro veřejnost byly památkové objekty ve správě muzea zcela uzavřeny do 31. 5. 2021 včetně.  

Od 1. 6. 2021 došlo k otevření všech památkových objektů, resp. prohlídkových okruhů s tím,  

že byla dodržována veškerá hygienická pravidla (rozestupy, respirátory, desinfekce apod.), v souladu 

s vládními nařízeními byly omezeny počty návštěvníků v prohlídkových skupinách a na akcích a byla 

kontrolována potvrzení o testech, očkování či o prodělání onemocnění COVID-19 tak, jak se požadavky 

vyvíjely v čase. Veškerá protiepidemiologická opatření s sebou nesla výrazný pokles návštěvnosti  

na všech našich objektech, a to nejen ve skupině individuálních návštěvníků, ale hlavně ve skupině 

organizovaných zájezdů, školních skupin a seniorských spolků, kdy pokles návštěvnosti těchto 

organizovaných skupin přesáhl 95 %.  

Koronavirová omezení bohužel ukázala na nepřipravenost muzea v oblasti online poskytování služeb 

pro veřejnost. Organizace nebyla schopna zcela flexibilně začít poskytovat online výstavy, online 

prohlídky apod. Jedná se tak o oblast, kterou bude do budoucna třeba rozvíjet. 

Protiepidemiologická opatření měla nepříznivý vliv i na vlastní provoz organizace, což se projevovalo 

častými absencemi pracovníků postižených onemocněním COVID 19, podléhajících nařízené karanténě 

či izolaci a taktéž absencí zaměstnanců, kteří se v rámci tzv. „ošetřovného” starali o nemocné členy 

rodiny či děti, které měly uzavřenou škol(k)u. Vedení muzea se snažilo o sladění pracovní činnosti 

zaměstnanců s jejich osobními omezeními ve smyslu vládních nařízení. Zaměstnancům, u nichž to 

povaha práce dovolovala, byla dokoupena nezbytná IT technika za účelem umožnění práce formou 

„homeoffice” a docházelo ke kombinaci práce z domu a práce na pracovišti tak, aby se zaměstnanci  

co nejméně setkávali a v určité rotaci se na pracovišti prostřídali. Protiepidemiologická nařízení  

tak měla v souvislosti se zaměstnanci řadu důsledků jako např. navýšení provozních nákladů  

na desinfekci, antigenní testy, apod. 
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V neposlední řadě se na činnosti organizace negativně podepsala protiepidemiologická opatření  

v kontaktu s jinými subjekty, ať už státní správou či spolupracujícími organizacemi. Jednalo se zejména 

o časté odklady termínů, složitější formu komunikace způsobující zdržení apod. Všechny tyto důsledky 

kladly zvýšené nároky na čas a flexibilitu zaměstnanců muzea. Je nutné zdůraznit, že většina 

zaměstnanců, ať už ti zasažení nemocí přímo, v karanténě, nebo pečující o blízké, byli ochotni a schopni 

řešit neodkladné záležitosti formou práce přes webová rozhraní (online schůzky) a to nad rámec svých 

obvyklých pracovních povinností. Ve svém důsledku tak lze říci, že koronavirová pandemie měla  

i pozitivní vliv, a to na rozvoj zaměstnanců, kteří se naučili lépe pracovat s výpočetní technikou  

a novými nástroji pro online komunikaci. 

 

2.3 Návštěvnost 
 

Objekty ve správě Muzea v Bruntále byly v roce 2021 pro veřejnost otevřeny od 1. června, v případě 

hradu Sovince a kosárny v Karlovicích do 31. října (následně ještě od 26. do 30. prosince), v případě 

zámku v Bruntále do 30. prosince. I přes veškerá omezení a vládní nařízení v souvislosti 

s koronavirovou pandemií dosáhla návštěvnost Muzea v Bruntále v roce 2021 celkem 69.410 

návštěvníků, z čehož přes 90 % návštěvníků bylo platících, ostatním byly umožněny vstupy zdarma 

(slevové vouchery, výhry v soutěžích, děti do 4 let věku apod.). Návštěvnost jednotlivých památkových 

objektů upřesňuje následující tabulka: 

Památkový objekt 
Počet evidovaných 

návštěvníků 
 

Zámek Bruntál 14 855  

Hrad Sovinec 52 387  

Kosárna Karlovice 2 168  

CELKEM 69 410  

 

Je nutno poznamenat, že výše uvedená návštěvnost je návštěvnost vycházející ze vstupenkového 

systému Colosseum, tzn. nezohledňuje návštěvníky ve veřejně přístupných částech areálů 

památkových objektů. Počet těchto neevidovaných návštěvníků odhadujeme na cca 100 osob  

na kosárně v Karlovicích, cca 500 osob na hradě Sovinci a více než 13.000 osob na zámku v Bruntále, 

jehož nově zrevitalizovaný park a kavárna v sala terreně lákaly k návštěvě nejen turisty, ale i místní 

obyvatele.  

I přes skutečnost, že památkové objekty ve správě muzea byly veřejnosti uzavřeny až do konce května, 

zrealizovalo Muzeum v Bruntále v roce 2021 v roli pořadatele či spolupořadatele na svých pobočkách 

celkem 27 kulturních akcí, 10 výstav, 2 koncerty a 1 samostatné divadelní představení. 

 

Kulturní akce 

Lesk a bída dávných časů  5. – 6. června 2021   hrad Sovinec  

Myslivecké letní slavnosti   12. – 13. června 2021   hrad Sovinec  
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Škrhola a lotři ze mlýna   19. – 20. června 2021   hrad Sovinec 

Slavnosti pánů ze Sovince   26. – 27. června 2021   hrad Sovinec 

Sovinecký šperk    3. – 6. července 2021   hrad Sovinec 

Přízrak temné věže    10. – 11. července 2021   hrad Sovinec 

Hradní bestie     17. – 18. července 2021   hrad Sovinec 

Za čest krále     24. – 25. července 2021   hrad Sovinec 

Fajne léto    31. července 2021   kosárna Karlovice 

Na příkaz císaře    31. července – 1. srpna 2021  hrad Sovinec  

Poslední vzdor     7. – 8. srpna 2021   hrad Sovinec 

Hodokvas rytíře Kobylky   14. – 15. srpna 2021   hrad Sovinec 

Velký lukostřelecký turnaj   21. – 22. srpna 2021   hrad Sovinec 

Zámecká noc    28. srpna 2021    zámek Bruntál 

Tajemný hrad Sovinec    28. - 29. srpna 2021   hrad Sovinec  

Škola kouzel na Sovinci    4. – 5. září 2021    hrad Sovinec 

Sovinecké šelmování    11. – 12. září 2021   hrad Sovinec  

Muzejní noc    15. září 2021    zámek Bruntál 

Kašpárek na skalním hradě   18. – 19. září 2021   hrad Sovinec 

Hradní hodování    25. – 26. září 2021   hrad Sovinec 

Jak se lidem žilo    28. září 2021    hrad Sovinec 

Na stráži     9. – 10. října 2021   hrad Sovinec  

Den archeologie   16. října 2021    zámek Bruntál 

Balady zbojnické   16. – 17. října 2021   hrad Sovinec  

Sokolnické lovy    28. a 30. – 31. října 2021  hrad Sovinec  

Halloween    31. října 2021    zámek Bruntál 

Vánoce na Sovinci    26. – 30. prosince 2021   hrad Sovinec 

 

Z akcí pořádaných na bruntálském zámku byla nejúspěšnější akce „Halloween“, pořádaná ve spolupráci 

se Střediskem volného času v Bruntále. Pro děti byl připraven bohatý a „strašidelný“ program 

v zámeckém sklepení. Akce se zúčastnilo 628 návštěvníků.  

Tradiční akce Muzejní a Zámecká noc byly konány v náhradních termínech a vzhledem  

ke koronavirovým opatřením byla návštěvnost nižší než obvykle. Obě akce navštívilo 288 návštěvníků.  
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Svou premiéru měla v roce 2021 akce s názvem „Archeologický den“, na které se návštěvníci díky 

přednáškám a workshopům seznámili s archeologií zajímavou formou. První ročník navštívilo  

108 návštěvníků. 

K nejúspěšnějším akcím na hradě Sovinci patřily jako obvykle akce konané v letních měsících. Jednou 

z nich je tradiční řemeslný jarmark, který v roce 2021 navštívilo 4 124 návštěvníků. Velký úspěch navíc 

měly i speciální prohlídky pro děti, tzv. „Prohlídky pro práčata“, kde je historie prezentována zábavnou 

a interaktivní formou. Prohlídek se zúčastnilo 2 155 dětí a rodičů. 

V areálu kosárny v Karlovicích se poslední víkend v červenci konala akce „Fajne léto“, která je 

realizována v rámci projektu „TECHNOTRASA – surová krása“. Pro návštěvníky všech věkových 

kategorií byl připravený bohatý program plný her a soutěží. Akce se zúčastnilo 511 návštěvníků. 

 

Výstavy 

Hanna Bakuła    10. září 2020 – 31. března 2021  zámek Bruntál  

Svět Viktora Heegera    17. října 2020 – 13. června 2021 zámek Bruntál             

Perníkové formy   15. prosince 2020 – 23. května 2021 zámek Bruntál 

Jindřich Štreit Jubilující   21. května – 5. září 2021  zámek Bruntál 

Jindřich Štreit – Ohlédnutí  13. června – 31. října 2021  hrad Sovinec 

Zapomenuté kouzlo cínu  1. července – 3. října 2021  zámek Bruntál  

Z nových muzejních sbírek   30. září 2021 – 27. března 2022  zámek Bruntál  

Markéta Evjáková   4. – 30. října 2021   zámek Bruntál  

„Přijďte se ohřát“    19. října 2021 – 3. ledna 2022  zámek Bruntál 

Mattioliho herbář neboli bylinář  21. října 2021 – 2. ledna 2022  zámek Bruntál 

 

Nejvýznamnější výstavou v roce 2021 byla výstava „Jindřich Štreit Jubilující“ mapující tvorbu 

významného fotografa Jindřicha Štreita. Výstava byla uspořádána k jeho životnímu jubileu.  

Šíře životního díla byla dokumentována obrazovými publikacemi a fotografiemi z různých životních 

situací obyvatel regionu i zemí celého světa. Byly vystaveny také plakáty k výstavám, které pocházejí 

se sbírek Muzea v Bruntále. Ve vitrínách byly k nahlédnutí také osobní věci Jindřicha Štreita. Výstavu 

navštívilo 459 návštěvníků. Také na Sovinci patřila výstava k životnímu jubileu fotografa Jindřicha 

Štreita k nejúspěšnějším. Na hradě byly vystaveny fotografie z jeho díla, a to ve formě obrazů. V rámci 

prohlídky ji zhlédlo 14 655 návštěvníků. 

Další zajímavou výstavou realizovanou ze sbírek muzea byla výstava „Zapomenuté kouzlo cínu“.   

Ta přinesla pohled na specifické a zapomenuté užívání cínu. Návštěvníci se seznámili s historickým 

získáváním a využíváním kovu, z bohatých muzejních sbírek si mohli prohlédnout stolní a nápojové 

soupravy, předměty spojené s liturgií a okázalé konvice cechovních mistrů. Výstavu navštívilo  

195 návštěvníků.  
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Laickou i odbornou veřejností byla velmi dobře přijata výstava „Mattioliho herbář neboli bylinář“. 

Výstava představila soukromou sbírku historických herbářů, zejména vzácné tisky unikátního 

Mattioliho herbáře. Součástí výstavy byl i příběh herbáře MUNI Brno, který připravilo Mendelovo 

muzeum Masarykovy univerzity Brno. K výstavě byl připraven i doprovodný program, v rámci něhož si 

návštěvníci mohli vyzkoušet své znalosti bylinek či koření. Zajímavým prvkem byly rostliny v haptickém 

provedení od T. Axmanové. Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, během kterých si vyzkoušely 

vytvořit katalogový list do herbáře. Výstavu navštívilo 124 návštěvníků. 

V rámci spolupráce s organizací SONS byla v hlavním sále zámecké expozice uspořádána výstava 

obrazů slabozraké grafičky Markéty Evjákové. Výstavu v rámci prohlídkové trasy vidělo  

752 návštěvníků. 

V říjnu 2021 byla také otevřena nová expozice přírody. Projekt nahradil dosavadní muzejní expozici 

„Příroda Bruntálska“, která prostřednictvím dioramat přibližovala jesenickou přírodu již téměř 20 let. 

Prostředky k prezentaci informací byly v této expozici zvoleny naprosto jiné, záměrně cílené především 

na mladší návštěvníky. Naplno jsou zde využity nejmodernější technologie blízké současné mladé 

generaci, a to především augmentová a virtuální realita. Expozici do konce roku navštívilo  

217 návštěvníků.  

 

Ostatní 

Lotz Trio     koncert     zámek Bruntál 

Udělej mi dítě, prosím   divadelní představení   zámek Bruntál  

Chantal Poullain   koncert     zámek Bruntál 

K obohacení kulturní nabídky pro návštěvníky Muzea v Bruntále přispěly také koncerty a divadelní 

představení. Tyto akce navštívilo 181 návštěvníků. 

 

2.4 Zhodnocení práce organizace s jednotlivými cílovými skupinami 
 

Muzeum v Bruntále se dlouhodobě zaměřuje na tyto cílové skupiny: děti, resp. rodiny s dětmi, seniory 

a handicapované osoby. Celý rok 2021 se bohužel nesl více či méně v duchu koronavirové pandemie, 

vládních nařízení a dalších omezení. I přes tuto skutečnost se pro zmíněné cílové skupiny podařilo 

zachovat a připravit řadu zajímavých aktivit. 

a) Práce s dětmi 

V roce 2021 byly realizovány 2 turnusy příměstských táborů pro 14 dětí: 

• příměstský tábor 12. – 16. 7. 2021, 7 dětí 

• příměstský tábor 16. – 20. 8. 2021, 7 dětí 

Téma příměstského tábora: Cesta kolem světa. 
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Edukační programy pro školy: 

• „Dějiny Malé Morávky“, ZŠ Malá Morávka – 21 dětí 

• komentovaná prohlídka zámeckého parku – 217 dětí 

• „Projektový den na zámku“, ZŠ a MŠ Huzová – 50 dětí 

• expozice „Řemeslo má zlaté dno“ – komentované prohlídky pro školy – 254 dětí 

• komentované prohlídky „Pro práčata“ - 1494 dětí 

Realizace 12 komentovaných prohlídek v expozicích a na výstavách pro 211 dětí 

Přednášky v celkovém počtu pro 280 osob 

• 29. 5. 2021 – Řád německých rytířů (Sovinec, 26 osob) 

• 29. 5. 2021 – Historie hradu Sovince (Sovinec, 26 osob) 

• 22. 6. 2021 – Pověsti Bruntálska (MŠ Malá Morávka, 12 osob) 

• 23. 6. 2021 – Básník Viktor Heeger (Bruntál – komentovaná prohlídka, 15 osob) 

• 14. 7. 2021 – Osvícenství na Bruntálsku (26 osob) 

• 14. 7. 2021 – Depozitář zbraní (Bruntál – příměstský tábor, 7 osob) 

• 16. 7. 2021 – CHKO Jeseníky (Nová Ves – integrační tábor, 26 osob) 

• 29. 7. 2021 – Osvětlování v minulosti (Nová Ves – integrační tábor, 36 osob) 

• 15. 9. 2021 – Osobnosti Bruntálu (Muzejní noc, 18 osob) 

• 15. 9.  2021 – Řád německých rytířů (Muzejní noc, 18 osob) 

• 15. 9.  2021 – Konzervace (Muzejní noc, 18 osob) 

• 27. 9. 2021 – Střelecké terče (Oborná, 20 osob) 

• 28. 9. 2021 – Stravování (Sovinec, 20 osob) 

• 22. 10. 2022 – Řád německých rytířů (Břidličná, 10 osob) 

Komentované prohlídky zámeckého parku: počet prohlídek - 16; počet osob – 217 

Fajné léto (kosárna Karlovice) – 511 osob 

Akce pro rodiče s dětmi: 

• Hurá na prázdniny (30. 6. 2021), 30 osob  

• Tajemný hrad Sovinec (28. - 29. 8. 2021), 932 osob 

• Škola kouzel na Sovinci (4. - 5. 9. 2021), 1453 osob 

• Den archeologie (16. 10. 2021), 108 osob 

• Halloween (31. 10. 2021), 628 osob 

 

b) Práce se seniory 

Příprava a realizace byla ovlivněna koronavirovou situací a program v tomto roce byl realizován jen 

částečně: 

• 16. 9. 2021 – Zapomenuté kouzlo cínu, 4 osoby 

• 11. 10. 2021 – Z nových muzejních sbírek, 20 osob 

• 8. 11. 2021 – „Přijďte se ohřát“ – novověké kachle se sbírek Muzea v Bruntále, 15 osob 
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c) Práce s lidmi s handicapem 

• příprava a realizace přednášky CHKO Jeseníky pro 26 osob (Kroužek sluchově postižených) 

• příprava a realizace přednášky Osvícenství na Bruntálsku pro 26 osob (děti s narušenou 

komunikační schopností) 

• příprava a realizace přednášky Osvětlování v minulosti pro 36 osob (děti s narušenou 

komunikační schopností) 

• příprava a realizace přednášky Soubor kachlů ve sbírkách Muzea v Bruntále pro 21 osob  

(Den archeologie, komentovaná prohlídka) 

• příprava a realizace 1 komentované prohlídky výstavy Básník Viktor Heeger pro 8 osob (Sagapo 

Bruntál) 

 

2.5 Výsledky odborné činnosti 
 

Vědeckovýzkumná činnost odborných pracovníků Muzea v Bruntále se v roce 2021 odehrávala  

v několika rovinách. Především byly plněny dlouhodobé úkoly, které navazují na zadání z předchozích 

let. Takové byly například institucionální úkoly terénního mapování důlní činnosti v podhůří Jeseníků – 

mapování pozůstatků technického zázemí důlní činnosti, archivní výzkum dokladů o uměleckém 

působení malíře Karla Schary, nebo botanický výzkum Rozšíření invazivních rostlin na Bruntálsku 

s přihlédnutím k širšímu regionu českého Slezska a severní Moravy. Dále se odborní pracovníci muzea 

podíleli na úkolech, které byly zpracovávány ve spolupráci s jinými institucemi (Muzeum Prudnicka - 

Polsko, Městské muzeum v Memmingenu - SRN, Slezské zemské muzeum v Opavě, Národní památkový 

ústav v Ostravě, Vlastivědné muzeum v Šumperku a Muzea Těšínska). 

Tradiční a nedílnou součástí vědeckovýzkumné činnosti Muzea v Bruntále tvořily publikační výstupy 

(více viz článek 2. 6. této zprávy).  

Samostatně řešeným úkolem všech odborných pracovníků muzea byla příprava textových podkladů 

pro plánovanou novou expozici ve 3.NP zámku v Bruntále, příprava textových podkladů pro novou 

expozici na hradě Sovinci, podklady pro textovou část expozice v sala terreně a podklady pro realizaci 

3D modelu panského pivovaru. Byla dokončena další část kompletního soupisu Sovinecké zámecké 

knihovny a samostatnými výstupy byly dílčí SHP přízemní části bruntálského zámku a 3.NP zámku 

v Bruntále, vstupní části zámku a popis erbovní výzdoby zámku v Bruntále a sala terreny. V roce 2021 

pokračovala práce na interní pomůcce Koncepce preventivní péče o sbírky 2022-2026. 

Některé z úkolů byly v průběhu roku 2021 ovlivněny situací koronavirové pandemie. Výrazně omezený 

kontakt s návštěvníky muzea byl odbornými pracovníky částečně průběžně nahrazován například 

podklady pro elektronickou prezentaci muzejních sbírek, částečně terénními odbornými besedami, 

jakou byly např. komentované prohlídky zámeckého parku. Je nutno zdůraznit, že i přes ztíženou situaci 

byla převážná část odborných úkolů během uplynulého roku splněna a zakončena konkrétními 

výstupy. 

Témata výzkumných a odborných úkolů Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace: 

• Terénní mapování důlní činnost v podhůří Jeseníků – mapování pozůstatků technického zázemí 

důlní činnosti (k. ú. Malá Morávka). Institucionální úkol. 
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• Rozšíření invazních rostlin na Bruntálsku s přihlédnutím k širšímu regionu českého Slezska a severní 

Moravy. Pokračování výzkumu – základní prameny a literatura, excerpta. Institucionální úkol.  

• Karel Schara. Archivní výzkum, překlady cizojazyčných textů, digitalizace fotografických podkladů, 

písemný výstup. Institucionální úkol. 

 

2.6 Propagační činnost organizace včetně odborné publikační činnosti 
 

V roce 2021 byla realizovaná ucelená marketingová a PR komunikace, která sestávala z kampaní 

v rádiu, v tištěných i online médiích. 

V průběhu celého roku probíhala marketingová spolupráce, která byla založena na finančním  

nebo barterovém plnění, s řadou médií: 

• rádia: Impuls (hlavní mediální partner eventů na Sovinci), Čas, Orion, Rubi, Haná, Český rozhlas, 

Radiožurnál; 

• noviny: Mafra, a.s. (Moravskoslezský a Olomoucký Deník, 5+2), Borgis, a.s. (Právo),  

Náš venkov, Rýmařovský horizont; 

• TV: TV Polar, Česká televize Ostrava, TV Fabex. 

Další marketingové nástroje využívané v roce 2021: 

• výlep plakátů (prostřednictvím společností Rengl a SVČ Rýmařov); 

• facebook: Muzeum v Bruntále se v roce 2021 prezentovalo prostřednictvím tří facebookových 

profilů: Muzeum v Bruntále, Zámek Bruntál a Hrad Sovinec – oficiální stránky správy hradu.  

Již standardně nejúspěšnějším profilem co do počtu fanoušků a organického dosahu příspěvků 

byl profil Hradu Sovince. Nejúspěšnější příspěvky s jejich dosahem jsou uvedeny níže.  

Nutno poznamenat, že veškerý dosah je organický, v roce 2021 nebyla realizována žádná 

placená reklama. 
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Na facebooku probíhala úzká spolupráce s profilem Kultura a památky Moravskoslezského 

kraje (spravován odborem kultury a památkové péče KÚ MSK) a také Morava a Slezsko 

(spravován krajskou destinační společností); 

• Instagram: úkolem Muzea v Bruntále byla správa a rozvoj profilů Muzeum v Bruntále a Hrad 

Sovinec. Instagramové účty však zdaleka nemají takový dosah jako facebookové profily; 

• profily spravovaných objektů na Seznam.cz a Google – komunikace se zákazníky 

prostřednictvím těchto kanálů tvořila nejvýznamnější část hlavně v době vládních 

protikoronavirových opatření (týdně byly zodpovězeny desítky dotazů a byly získány stovky 

nových recenzí na nejpoužívanějších vyhledavačích v ČR) 

• spolupráce s turistickými informačnímu centry v MSK; 

• kulturní měsíčník města Bruntál; 

• webové stránky -  v roce 2021 byly vytvořeny nové webové stránky Muzea v Bruntále,  

spolupracovali jsme však i s portály www.kudyznudy.cz; www.severnimorava.travel;  

• spolupráce s destinačním managementem turistické oblasti Jeseníky – Euroregion Praděd  

a s krajskou destinační společností Moravian Silesian Tourism s.r.o.; 

• zapojení se do projektů: Dny rodin 2021; Trofeo Niké. 

Významným úspěchem z pohledu PR byla recertifikace kosárny v Karlovicích u Svazu venkovské 

turistiky.  

Zaměstnanci naší organizace se podíleli na přípravě publikací, zpracování odborných textů 

samostatných monografií a jinde publikovaných studií. Publikované texty, ať již spoluautorské  

nebo publikované samostatně, představují ve většině uvedených případů výstupy a závěry odborné 

činnosti uvedené v čl. 2. 5. této zprávy. 

Odborné příspěvky: 

• I. Hornišer: Zajatci a padlí Velké války na stránkách Freudenthaler Zeitung. (příspěvek do SBM 

2021-2022) 

• P. Vojtal: Supplementum ke sbírkovému katalogu cínu v historických sbírkách Muzea 

v Bruntále (článek do SBM 2021-2022) 

Samostatné publikace: 

• I. Hornišer: Pod horami prostřeno. Bruntál 2021, 112 s. (grafická příprava V. Čapka) 

Popularizační texty: 

• T. Niesner: Osobnosti nejstarší historie města: Karel Alexandr Lotrinský, Maxmilián Xaver  

z Riedheimu, Maxmilián František Rakouský, František Josef z Thürheimu. Náš domov,  

27. 1. 2021, s 9–10. 

• T. Niesner: Osobnosti nejstarší historie města: Karel Ludvík Rakouský, Anton Viktor Rakouský, 

Karel Josef z Bourscheidu a Burgbrölu. Náš domov, 24. 2. 2021, s 9–10. 

• T. Niesner: Osobnosti nejstarší historie města: Maxmilián Josef ďEste, Vilém František Karel 

Rakouský, Evžen Rakouský. Náš domov, 24. 3. 2021, s 7–8. 

• I. Hornišer - spoluautorský podíl na publikaci Čti Jeseníky - část Údolí Moravice. Jeseník 2021. 

Ed.: Lukáš Abt. 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.severnimorava.travel/
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• I. Hornišer: Hradby města Bruntálu. Panský pivovar. (texty pro propagační leták Muzea 

v Bruntále) 

• I. Svobodová: Historie zámeckého parku (texty pro propagační leták Muzea v Bruntále) 

Ostatní: 

• K. Málková: on-line přednáška pro veřejnost – Prudnik, Polsko, 24. 6. 2021 (na stránkách 

Muzea Prudnicka a youtube) 

• Kalendář 2022 – sala terrena. (Podklady a grafická příprava V. Čapka) 

 

2.7 Ochrana sbírek, péče o sbírky 
 

Posláním muzea je získávat, uchovávat a zhodnocovat své sbírky a přispívat tak k uchování přírodního, 

kulturního a vědeckého dědictví. Tato činnost v sobě zahrnuje množství specializovaných kroků  

od vlastní tvorby sbírky, přes její odborné zpracování a ochranu v podobě konzervace a restaurování 

až po výstupy v podobě výstav, odborných publikací, přednášek, spolupráce se školami a jinými muzei 

a institucemi. Muzeum v Bruntále svou činností na regionální úrovni naplňuje podstatu tohoto poslání. 

a) MUZEJNÍ SBÍRKA 

Sbírka Muzea v Bruntále je zapsána v CES pod č. MBR/002-05-07/155002. Tvoří ji 2 oborové části: jiná-
společenskovědní a jiná-přírodovědní. Obě části sbírky jsou pravidelně systematicky rozšiřovány  
a doplňovány. Zároveň je pečlivě vedena evidence v obou zákonem předepsaných úrovních – 
chronologické a systematické. Jako informační systém pro práci se sbírkou je používán program 
Museion, v němž jsou v současnosti zapsány veškeré přírůstkové knihy a zpracovávány karty 
systematické evidence. 

• CES 

Sbírka Muzea v Bruntále č. MBR/002-05-07/155002. 

Počet evidenčních čísel v CES MK ČR: 25 512 

− podsbírka jiná-společenskovědní: 24 081 

− podsbírka jiná-přírodovědní: 1 431 
 

Hlášení změn do CES MK ČR jsou vedena formou „CES on-line“. 
 

• Chronologická evidence 

Celkový počet sbírkových předmětů zapsaných v 1. stupni evidence (chronologické)1: 
21 093 přírůstkových čísel (z toho 1 708 vyřazených) 
53 109 kusů sbírkových předmětů (z toho 4 133 vyřazených) 

 
Akvizice v roce 2021: 

− pod 232 přírůstkovými čísly zapsáno 421 kusů sbírkových předmětů, které v roce 2021 Muzeum 
v Bruntále získalo do své sbírky  

  

 
1 Data aktualizována podle sbírkového evidenčního systému Museion. 
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Akvizice dle oborových částí sbírky: 

− jiná-společenskovědní: 226 přírůstkových čísel, 415 kusů sbírkových předmětů 

− jiná-přírodovědní: 6 přírůstkových čísel, 6 kusů sbírkových předmětů  
 
Akvizice podle způsobu nabytí: 

− koupě: 43 předmětů, zapsaných pod 34 přírůstkovými čísly, pořizovací hodnota: 25.900 Kč 

− převod: 124 předmětů, zapsaných pod 82 přírůstkovými čísly, v hodnotě: 898.806,48 Kč 
▪ z toho 70 ks uměleckých děl zapsaných pod 70 přírůstkovými čísly jako bezúplatný převod 

od ÚZSVM v hodnotě 519.706 Kč a 50 ks fotografií J. Štreita včetně licenční smlouvy 
zapsaných pod 8 přírůstkovými čísly jako převod z evidence drobného hmotného majetku 
uvnitř organizace v hodnotě 120.000 Kč, 4 ks plastik zapsaných pod 4 přírůstkovými čísly 
jako bezúplatný převod majetku od zřizovatele v hodnotě 259.100, 48 Kč 

− vlastní výzkumná činnost: 254 předmětů zapsaných pod 116 přírůstkovými čísly 
 

• Systematická evidence 

Evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická 

− nově zkatalogizováno 301 sbírkových předmětů (301 inv. č.) 
  

• Elektronická evidence sbírek, digitalizace 

V průběhu roku 2021 pokračovalo vkládání dat do sbírkového evidenčního systému (SES) Museion firmy 
Axiell (dříve MUSOFT). Sbírková evidence Muzea v Bruntále je v tomto programu vedena od 4. 10. 2016. 
V rámci inventarizace, výpůjček a při nových akvizicích jsou sbírkové předměty průběžně foceny  
a fotografie vkládány do SES Museion: 

− v evidenci 1. stupně do SES Museion zavedeny všechny nové přírůstky (232 přírůstkových čísel); 
v SES Museion jsou vedeny všechny evidenční záznamy chronologické evidence, to je 21 093 
přírůstkových čísel 

− v evidenci 2. stupně nově do SES Museion přibylo 847 karet druhostupňové evidence  
(z toho 301 nově zpracovaných a určených karet systematické evidence a 546 karet 
systematické evidence přepsaných z papírové podoby do digitální databáze). V SES Museion je 
celkem 20 748 inventárních čísel (karet) systematické evidence 

− digitalizace sbírek: do SES Museion bylo v průběhu roku 2021 přidáno celkem 8 006 digitálních 
snímků sbírkových předmětů. V SES Museion je celkem 64 208 digitálních snímků, z toho 37 
470 u sbírkových předmětů v 1. stupni evidence, 22 711 u sbírkových předmětů ve 2. stupni 
evidence a 4 027 u konzervátorských zásahů. Digitální snímky jsou připojeny u sbírkových 
předmětů evidovaných v 1. stupni evidence pod 12 588 přírůstkovým čísly, ve 2. stupni 
evidence pod 10 447 inventárními čísly 

− v rámci spolupráce s GVUO naskenováno ve vysokém rozlišení 101 ks velkorozměrných 
historických map na skeneru Cruse CS 350ST-MS14400-LED 

 

• Inventarizace, pohyb sbírek 

V roce 2021 (8. 2.–13. 12.) bylo zinventarizováno 10 % všech přírůstkových čísel (1 764 př. č.). Jednalo 
se o sbírkové předměty fondu historie – skupina pohlednice, objekt kosárny Karlovice, depozitáře 
historického fondu A a B, sb. předměty v konzervátorské dílně. Byly provedeny záznamy o realizované 
inventarizaci do přírůstkových knih a na katalogizační karty. 
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Po inventarizaci nařídila ředitelka organizace nápravná opatření s termínem plnění do 30. 4. 2022.  

Nápravná opatření nařízená ředitelkou po inventarizaci z roku 2020 byla provedena a zkontrolována 

5. 5. 2021. 

Pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky: V roce 2021 mělo Muzeum v Bruntále vypůjčeno od jiných 

subjektů celkem 353 předmětů kulturní povahy (na základě 14 smluv) jako exponáty do svých expozic 

a na realizované výstavy. V roce 2021 Muzeum v Bruntále zapůjčilo jiným subjektům 473 sbírkových 

předmětů (na základě 25 smluv). 

S pohybem sbírek souvisí i pravidelná kontrola sbírkových předmětů instalovaných ve stálých 

muzejních i památkových expozicích Muzea v Bruntále a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným 

subjektům na počátku a konci sezóny (únor, březen; listopad, prosinec). 

• Konzervace a restaurování, ochrana sbírek a depozitární režimy 

Muzeum v Bruntále provozuje vlastní konzervátorské pracoviště, které ošetřuje sbírkové předměty  
ve správě muzea. Konzervátorské zásahy jsou pak vedeny v SES Museion: 

− konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem  
138 předmětů kulturní povahy 

− externí restaurování a konzervace sbírek – celkem restaurováno 15 předmětů  
(z toho 6 předmětů z grantu MK ČR ISO II – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí) 

− externí preparace – celkem preparováno 6 předmětů 

− evidence konzervátorských zásahů v programu Museion – všechny nové zásahy byly evidovány 
v programu Museion, k zásahům připojována fotodokumentace 

− nahrávání fotodokumentace ze starých papírových karet konzervátorské dokumentace od roku 
1970 

− ve sbírkovém evidenčním systému je 3 385 záznamů o konzervátorských zásazích, ke kterým je 
připojeno 4 027 obrazových příloh 

− čištění, sušení a dezinfekce vytipovaných sbírkových předmětů 

− balení předmětů k uložení do depozitáře nebo k transportu 

− rozmístění monitorovacích lapačů hmyzu v depozitářích a expozici 

− kontroly stavu sbírek v expozicích, na výstavách a depozitářích za účasti konzervátora, 
předávání vytipovaných ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření 
 

• Odborná práce se sbírkami, služby badatelům 

− tvorba autorských výstav ze sbírek Muzea v Bruntále: Zapomenuté kouzlo cínu (malá výstavní 
síň Muzea v Bruntále), Přijďte se ohřát (zámecká kaple), Z nových muzejních sbírek (velká 
výstavní síň Muzea v Bruntále), Z pokladnice sbírek Muzea v Bruntále (Polsko, Prudnik), 
obnova, doplnění a reinstalace stodoly u objektu kosárny v Karlovicích, příprava libreta  
pro plánovanou muzejní expozici ve 3. NP zámku v Bruntále 

− zpřesňování popisů, odborných určení a doplňování dalších údajů o sbírkových předmětech 
v evidenčních záznamech (přírůstkové knihy, katalogizační karty, záznamy v SES Museion) 

− odborné určování pro druhostupňovou evidenci 

− oceňování půjčovaných sb. předmětů 

− odborné určování pro výstavy a publikace 

− označování sbírkových předmětů evidenčními čísly a jejich ukládání 

− vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení 
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− aktualizace lokačních seznamů 

− úklidy depozitářů, kontroly depozitářů s konzervátory apod. 

− poskytnuty služby 62 badatelům (osobně nebo prostřednictví emailů) 
 

b) PAMÁTKOVÝ FOND A ZÁMECKÁ KNIHOVNA 

Muzeum v Bruntále má ve správě kromě vlastní sbírky rovněž mobiliární fond zámku Bruntál a dvě 

zámecké knihovny. 

Mobiliární fond zámku Bruntál je soubor movitých kulturních památek zapsaných v Ústředním 

seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 13406/38-7626. Mobiliární fond zámku Bruntál 

je historicky vzniklý fond evidovaný pod inventárními čísly BR 1 až BR 1619. Fond jako historicky vzniklý 

je uzavřený a nedochází k jeho rozšiřování. 

Mobiliární fond zámku Bruntál: ve fondu spravováno 1619 ev. jednotek předmětů. 

V roce 2021 došlo ve spolupráci s ÚOP NPÚ v Ostravě ke kontrole a revizi správy a způsobu vedení 

mobiliárního fondu zámku Bruntál a byly vydány Interní směrnice Muzea v Bruntále, p. o. ke správě, 

evidenci a ochraně mobiliárního fondu zámku Bruntál. 

Zároveň bylo přikročeno k zahájení vedení elektronické evidence fondu v rámci evidenčního programu 

Museion, v němž byla pro mobiliární fond zřízena vlastní ev. řada. Do evidenčního programu Museion 

bylo zapsáno 179 ev. čísel, z toho 129 doplněno o obrazové dokumenty. 

Mobiliární fond zámku Bruntál byl rovněž v rámci předávací inventarizace inventarizován  

a bylo přikročeno k pořizování digitálních fotografií jednotlivých předmětů. Nafoceno bylo celkem  

550 ev. čísel, pořízeno 2 600 digitálních fotografií. 

Zámecká knihovna ve správě Muzea v Bruntále je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek 
pod rejstříkovým číslem 13309-38-8226. Tvoří ji fond Bruntál a fond Sovinec. Fond Bruntál  
s 18 304 svazky a fond Sovinec s 19 797 svazky. 
 
Muzeum v Bruntále od roku 2019 provádí soupis a katalogizaci fondu Sovinec. 
 
V roce 2021 byl realizován upgrade knihovního systému Verbis a webového katalogu Portaro 
spolufinancovaný z dotačního programu MK ČR pro knihovny VISK3 2021, který rovněž slouží k evidenci 
zámecké knihovny. 
 
K 31. 12. 2021 byl dokončen zápis 6769 svazků, tj. 2787 signatur. Z toho za rok 2021 bylo zapsáno  
2305 svazků, tj. 724 signatur. 
 
Zároveň jsou knihy fondu Sovinec při katalogizaci digitálně fotografovány a fotografie systematicky 
ukládány podle signatur. Za rok 2021 bylo pořízeno 7 419 snímků. 
 

c) MUZEJNÍ KNIHOVNA 

Knihovna Muzea v Bruntále je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním 

fondem. Od roku 2002 je zapsána v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR. Knihovna nabízí 

standardní knihovnické služby. 

Knihovna eviduje celkem 13 141 knihovních jednotek. 
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Přírůstky za rok 2021 – 170 knihovních jednotek. 

Výpůjčky za rok 2021 – 167 knihovních jednotek. 

Počet registrovaných čtenářů – 80. 

 

3 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 

3.1 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku 

hospodaření 
 

V hospodářském roce 2021 jsme se již druhým rokem potýkali s nepředvídatelností ekonomického 

vývoje, protože činnost muzea byla zcela pozastavena z důvodu celorepublikové koronavirové 

pandemie a vládou vyhlášeného nouzového stavu až do konce května. S tím se muzeum muselo 

vypořádat. Vlivem uzavření muzea veřejnosti přišlo muzeum v prvním pololetí o výnosy z tržeb  

ze vstupného. Avšak v letních měsících v červenci a v srpnu muzeum zaznamenalo nebývalý zájem 

návštěvníků o naše objekty a tržby výrazně vzrostly, i když všechny akce a návštěvní okruhy byly 

realizovány v „utlumeném“ režimu co do počtu návštěvníků. Vývoj tržeb za vstupné se vyvíjel velmi 

slibně a doháněl „jarní ztráty“.  

Organizace hospodařila s celkovým objemem 35,46 mil. Kč. Výnosová položka byla tvořena jednak 

neinvestičním příspěvkem od zřizovatele a také vlastními výnosy neboli vlastními zdroji. Celkový 

neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl rozlišen na příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 

který obsahoval příspěvek na provoz a neinvestiční účelové příspěvky na jednotlivé tituly akcí v celkové 

výši   22.520,00 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 712,31 tis. Kč. Účelové příspěvky z Ministerstva kultury se 

nepodařilo využít podle původního záměru a organizace nevyčerpané příspěvky ve dvou případech 

vrátila. Důvodem v prvním případě bylo to, že zhotovitel díla splnil smlouvu jen z části a nedodal okna 

na objekt lesnické školy jako celek a v druhém případě šlo o vrácení části příspěvku z důvodu 

vysoutěžení zhotovitele s nižší cenou zakázky, než jak předpovídal předběžný cenový průzkum.  

Příspěvky na reprodukci majetku byly čerpány dle skutečných prokázaných nákladů z přijatých faktur 

od zhotovitele u akcí „Hrad Sovinec - opravy vnitřního opevnění“, akce „Zámek Bruntál - revitalizace 

objektu“ a akce „Hrad Sovinec - obnova nemovité kulturní památky - obnova oken na objektu lesnické 

školy“. Na celkovém hospodaření se organizace podílela vlastními zdroji v celkovém objemu  

9.122,14 tis. Kč, což bylo ve srovnání s předchozím rokem o 2.728,57 tis. Kč více. 

Hlavním vlastním příjmem z vlastní činnosti jsou výnosy z prodeje služeb (vstupné), prodeje zboží - 

suvenýrů, pronájmy a zapojení vlastních finančních fondů. Celkové náklady v hlavní činnosti 

převyšovaly nad výnosy, za hlavní činnost je vykazována ztráta ve výši -180,58 tis. Kč. V doplňkové 

činnosti naopak výnosy převyšovaly nad náklady, za doplňkovou činnost je tedy vykazován zisk ve výši 

181,44 tis. Kč. Za organizaci jako celek je vykazován hospodářský výsledek mírně přebytkový ve výši  

852,70 Kč. 

Celkové náklady v hlavní činnosti jsou ve výši 34.913,09 tis. Kč, a jsou oproti roku předcházejícímu  

o 15.687,88 tis Kč nižší, což vyjadřuje také klesající index 30,61 %. Zde můžeme konstatovat, že i celkové 
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náklady byly ovlivněny tím, že jsme měli v hodnoceném roce možnost využití menšího objemu 

účelových příspěvků než v roce předcházejícím. Byly realizovány stavební akce a opravy v menší míře 

pokračující z minulého roku, které byly některé dokončeny a další budou pokračovat i v roce 

nadcházejícím.  

Část oprav a stavebních prací na hradě Sovinci byly financovány z vlastních zdrojů a také byl použit 

fond investic, zejména u oprav lesnické školy. V doplňkové činnosti jsou celkové náklady ve výši 

546,02 tis. Kč a ty jsou ve srovnání s rokem předcházejícím o 46,99 tis. Kč vyšší.   

V oblasti doplňkové činnosti jsme se snažili postavit proti výnosům možné skutečné náklady  

dle kalkulací všech tří okruhů doplňkové činnosti (tj. nájmů, pořádání svatebních obřadů a prodeje 

zboží). Každý ze tří okruhů byl ziskový. 

Spotřeba materiálu celkem (963,77 tis. Kč) byla oproti roku přecházejícímu o cca 125 tis. Kč vyšší, 

(index srovnání 14,43 %). Ke konci roku jsme si mohli dovolit uskutečnit potřebné nákupy. Spotřeba 

energií (1.827,56 tis. Kč) byla oproti minulému roku na stejné finanční úrovni (index srovnání 0,43 %).   

Ve srovnání položek prodeje zboží za hlavní činnost jsou náklady také na stejné úrovni roku 

předcházejícího (index srovnání 0,59 %). Opravy a udržování v hlavní činnosti jsou ve výši 6.315,42 tis. 

Kč a jsou oproti roku předcházejícímu o cca 11.886,35 tis. Kč nižší (srovnávací index -64,17 %). Hlavní 

položkou bylo dokončení oprav vnitřního opevnění na hradě Sovinci (2.109,73 tis. Kč). Při další opravě 

na hradě Sovinci jsme museli čelit nesplněnému závazku zhotovitele z nedostatku materiálu na výrobu 

oken pro lesnickou školu a tato oprava bude pokračovat v roce 2022 s příslibem zhotovitele, že práce 

dokončí. Nicméně na tuto akci bylo vynaloženo zatím 510,89 tis. Na náklady pro zlepšení infrastruktury 

muzea - zlepšení zázemí pro zaměstnance na hradě bylo použito celkem 1.368 tis. Kč. Na akci „Zámek 

Bruntál - Revitalizace objektu“ bylo použito na projektovou dokumentaci v přípravné fázi celkem 

1.093,80 tis. Kč. Na některých akcích reprodukce a obnovy majetku jsme se také finančně podíleli 

vlastními zdroji z fondu investic. Opravy - restaurování sbírkových předmětů bylo realizována v celkové 

výši 321,37 tis. Kč. Realizace a financování akcí je popsáno v kapitole 3. 5. Péče  

o spravovaný majetek. Finanční zdroje na výše uvedené akce jsou popsány v kapitole 3. 2. „Čerpání 

účelových dotací.  Na provozní opravy, údržbu a udržování nemovitého a movitého majetku  

a na nehmotného majetku (SW) bylo použito celkem 911,63 tis. Kč. V doplňkové   činnosti   byly výdaje 

na opravy v celkové výši 264,14 tis. Kč, což bylo o 102 tis. Kč více než v předchozím roce. Opravy byly 

převážně prováděny na objektech, ze kterých plynou výnosy z pronájmů.  

Ostatní služby jsou v hodnoceném roce ve výši 6.579,56 tis. Kč a oproti roku předcházejícímu jsou nižší 

o 3.826,44 tis.  Kč (srovnávací index index -57,60 %). V roce 2021 byly do služeb zahrnuty náklady  

na zpracování projektové dokumentace a historické průzkumy související s revitalizací zámku,  

které právě činily 3.706,11 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady za marketingové a reklamní služby, 

náklady za kulturní a společenské programy a v neposlední řadě náklady za SW služby nebo SW 

podporu. 

Mzdové náklady celkem v hodnoceném roce činily celkem 13.932,44 tis. Kč, z toho ostatní osobní 

náklady (OON) 891,58 tis. Kč a náhrady za pracovní neschopnost činily 83,21 tis. Kč. V hlavní činnosti 

jsou v těchto nákladech zahrnuty prostředky na platy hrazené z provozních prostředků ve výši 

13.890,81 tis. Kč. OON a náhrady za pracovní neschopnost jsou uváděny jen v hlavní činnosti. Fond 

odměn byl zapojen ve výši 83 tis. Kč. Objem celkových mzdových nákladů je srovnatelný s rokem 

předcházejícím.  
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Platy v doplňkové činnosti jsou ve výši 41,63 tis. Kč a jsou propočítány poměrnou částí až na konci 

roku za jednotlivé okruhy doplňkové činnosti. Dosahují stejné úrovně jako v roce předcházejícím.  

Výše zákonného sociálního pojištění je odvozena od objemu mzdových nákladů. 

Odpisy dlouhodobého majetku jsou v hlavní činnosti ve výši 1.649,63 tis. Kč a v doplňkové činnosti 

14,08 tis. Kč. Výše odpisů se oproti roku předchozímu zvýšila o odpisy nově zařazených staveb 

v souvislosti s revitalizací zámeckého parku a technického zhodnocení budovy zámku v souvislosti 

s obnovou expozice přírody. Přírůstky nových staveb a technického zhodnocení byly součástí 

bezúplatného převodu majetku k hospodaření od zřizovatele. Rozpouštěním investičního transferu  

ve věcné a časové souvislosti byla zúčtovaná částka ve výši 129,58 tis. Kč ve výnosech z transferů,  

tím se snižuje podíl na financování odpisů z účelových prostředků od zřizovatele. Investiční transfer 

bude zohledňován i v dalších odpisovaných letech. 

Náklady z DDHM jsou nákupy majetku v kategorii od 1.000 do 40.000 Kč. Organizace nakoupila DDHM 

v celkové částce 925,47 tis. Kč. Ve srovnání s rokem minulým to bylo o 737,92 tis. Kč méně. V roce 2021 

byl majetek částečně také pořízen z účelových příspěvků od zřizovatele (859,28 tis. Kč ). V hodnoceném 

roce organizace pořídila například nábytek do kanceláří za 149 tis. Kč, majetek výpočetní techniky  

cca za 178 tis. Kč, běžný SW za 65 tis. Kč, další potřebné odvlhčovače za 148 tis. Kč a jiné.  

Ostatní náklady z činnosti jsou náklady, které byly hrazeny pořadatelům na základě smlouvy  

o spolupráci, za kulturní a historické akce pořádané na hradě Sovinci; v hodnoceném roce byly tyto 

náklady ve výši 948,66 tis. Kč, což je o 149,35 tis. Kč více než v minulém roce. I přesto některé plánované 

kulturní programy nemohly být realizovány vlivem pandemické situace a uzavření objektů veřejnosti. 

Daň z příjmů je zde účtována pouze coby srážková daň z úroků předepsaná peněžním ústavem.  

Daň z příjmů právnických osob byla nula. 

Celkové výnosy v hlavní činnosti jsou ve výši 35.459,96 tis. Kč a jsou oproti předcházejícímu roku  

o 15.861,16 tis. Kč nižší. V doplňkové činnosti jsou výnosy ve výši 727,46 tis. Kč, a to je více o 110,31 

tis. Kč než v roce minulém (celkový snížený index za obě činnosti je -30,61 %).  Jak již bylo uvedeno  

na začátku tohoto hodnocení, výnosy jako takové byly za rok 2021 podporovány příspěvky 

z ministerstva kultury a od zřizovatele. Nad rámec provozního příspěvku jsme dostali od zřizovatele 

příspěvky, které jsme účelově využili, stejně tak z Ministerstva kultury ČR. Využití finančních příspěvků 

ukazuje tabulka v následující části zprávy. Také jsme získali finanční dar v celkové výši 10 tis. Kč, jež byl 

použit na podporu provozu hradu Sovince.  V roce 2020-2021 byl realizován projekt partnerství v rámci 

polsko-českého projektu s názvem „Světlo památkám. Odhalení dědictví česko-polského pohraničí“,  

ve kterém se nám podařilo využít finanční prostředky na restaurování obrazů, které byly v rámci 

projektu vystavovány u našich partnerů. V současné době čekáme na proplacení žádosti o platbu  

ve výši 85 % uznatelných výdajů.  

Výnosy z prodeje vlastních výrobků – v hodnoceném roce byl výnos z vlastních publikací 17.105,00 Kč, 

což bylo téměř dvakrát více než v minulém roce.    

Výnosy z prodeje služeb – za hodnocený rok byly tržby za vstupné oproti roku předcházejícímu,  

který byl více poznamenán pandemickou situací vyšší o 1.635,77 tis. Kč, z pohledu doplňkové činnosti 

výnosů za uskutečněné svatební obřady byl zaznamenám mírný pokles o 20 tis. Kč (zvýšený index  

za obě činnosti 34,90 %). Výnosy z pronájmů – v doplňkové činnosti sledujeme výnosy z pronájmů 

bytových a nebytových prostor a ostatní jednorázové pronájmy. V hodnoceném roce jsme dosáhli 

vyšších výnosů o 128,78 tis. Kč a to především díky otevření objektu saly terreny. Výnosy z prodeje 
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zboží – suvenýrů a upomínkových předmětů zaznamenaly také nárůst oproti roku předcházejícímu 

v hlavní činnosti cca o 35 tis. Kč a v doplňkové o 2 tis. Kč. V letních měsících byla návštěvnost téměř 

dvojnásobná a návštěvníci více utráceli i za suvenýry. Čerpání fondů bylo ve výši 1.753,32 tis. Kč. 

Z rezervního fondu bylo čerpáno 10 tis. Kč, částka na kterou byl přijat ve stejné výši finanční dar.  

Ve sledovaném roce byl čerpán investiční fond jako posílení oprav a udržování nemovitého majetku  

a investiční nákupy majetku. Muzeum například pořídilo universální traktor a zahradní sekačku  

na ošetřování parku, server, rozšíření PZTS k objektu hradu, knihovní SW a kulturní sbírkové předměty. 

Fond odměn byl čerpán ve výši 83. tis. Kč.  

Výnosy z transferů – celkové dotační příspěvky od vybraných místních institucí jsou v celkové výši 

26.467,40 tis. Kč. V předcházejícím roce jsme obdrželi celkové příspěvky ve výši 44.020,14 tis. Kč,  

což dělá rozdíl o 17.552,74 tis. Kč méně (snížený index -39,87 %). Z toho provozní dotace od zřizovatele 

včetně příspěvku na odpisy byla meziročně navýšena o 879,00 tis. Kč.  Účelové finanční příspěvky 

budou dále popsány v části neinvestiční účelové prostředky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele  

a mimo rozpočet zřizovatele (bod.2). 

Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za organizaci ve výši 852,70 Kč, který bude 

navržen k rozdělení do fondu organizace. 

Výsledek hospodaření za rok 2021 (v Kč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Hlavní činnost 34.913.090,17 34.732.505,42 -180.584,75 

Doplňková činnost 546.019,55 727.457,00 181.437,45 

CELKEM 35.459.109,72 35.459.962,42 852,70 

 

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

Dosažený    výsledek    hospodaření    za rok 2021 ve výši 852,70 Kč navrhujeme rozdělit v plné výši  

do rezervního fondu. 

 

3.2 Čerpání účelových dotací 
 

3.2.1 Finanční účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 

2021 
 

Účel: Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM v hlavní činnosti – účelový znak 205 

Výše příspěvku:                                        1.512.979,00 Kč 

Využito v roce 2021:                                1.512.979,00 Kč 

Podíl vlastních zdrojů:                                   150.732,00 Kč 
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Celkové náklady na krytí odpisů:             1.663.711,00 Kč 

Finanční příspěvek byl využit na financování krytí odpisů DHM v hlavní činnosti dle schváleného 

odpisového plánu na rok 2021 na základě měsíčního zúčtování dokladů jako tvorba a čerpání 

investičního fondu a jako náklad na SU 551 0400 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Podíl 

vlastních zdrojů kryje náklady odpisů z doplňkové činnosti a rozpouštění investičních transferů. 

 

Účel: Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby na hradě Sovinci" – účelový znak 249 

Výše příspěvku:                                           280.000,00 Kč 

Využito v roce 2021:                                   280.000,00 Kč 

Podíl z provozního příspěvku:                 284.769,00 Kč 

Celkové mzdové náklady:                          564.769,00 Kč 

Finanční příspěvek byl použit na úhradu 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.    

 

Účel: NKP zámek Bruntál – Revitalizace objektu saly terreny – účelový znak 249 

Výše příspěvku:                                        400.000,00 Kč 

Využito v roce 2021:                                 400.000,00 Kč 

Podíl z provozního příspěvku:                     96.201,32 Kč 

Podíl z vlastních zdrojů:                                32.000,00 Kč 

Celkové náklady střediska:                       541.413,32 Kč 

V souvislosti s revitalizací objektu saly terreny nám zřizovatel poskytl příspěvek na pokrytí zvýšených 

nákladů za elektrickou energii a dalších nákladů souvisejících s provozem saly terreny. Náklady na tento 

objekt sledujeme odděleně z důvodu udržitelnosti projektu.  

 

Účel: Náklady na realizaci akcí pro návštěvníky včetně marketingových a reklamních služeb - účelový 

znak 203 

Výše příspěvku:                                       360.000,00 Kč 

Využito v roce 2021:                                360.000,00 Kč 

Zřizovatel poskytl účelový příspěvek jako finanční podporu na úhradu nákladů vynaložených  

na marketingové služby, reklamu, inzerci a reklamní předměty. Další náklady související s tímto účelem 

muzeum dofinancovalo z provozního příspěvku. 
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Účel: Náklady na realizaci výstavy zaměřené na začlenění osob se zdravotním postižením  

do společnosti – účelový znak 203 

Výše příspěvku:                                       140.000,00 Kč 

Využito v roce 2021:                               140.000,00 Kč 

Tento účelový příspěvek byl využit na pořízení rampy pro vozíčkáře v malé výstavní síni Muzea 

v Bruntále. Tímto způsobem se stal uvedený výstavní prostor trvale bezbariérově přístupným. Dále byl 

tento účelový příspěvek využit k doplnění výstav realizovaných Muzeem v Bruntále v roce 2021  

o haptické prvky vhodné pro zrakově postižené osoby. Jednalo se celkem o 3 výstavy: Z nových 

muzejních sbírek, Přijďte se ohřát, Mattioliho herbář. Všechny tři výstavy navštívili členové oblastní 

pobočky SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) v Bruntále. Byla pro ně 

připravena speciální prohlídka s komentářem. 

 

Účel: Odvody sociálního a zdravotního pojištění 

Výše příspěvku:                                    2.043.000,00 Kč 

Využito v roce 2021:                             2.043,000,00 Kč 

Podíl z provozního příspěvku:                 2.362.994,00 Kč 

Účelový příspěvek byl použit v souladu se stanoveným účelem. 

 

3.2.2 Finanční účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté přes rozpočet zřizovatele  

v roce 2021 
 

Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z "Programu záchrany architektonického 

dědictví 2021" na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8-177,  

k.ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský („Obnova dřevěných oken objektu 

lesnické školy a další s tím související práce") 

Výše dotace:                                             900.000,00 Kč (podíl dotace 54,9 %) 

Celkové náklady akce obnovy v roce 2021:  500.093,00 Kč 

Podíl Muzea v Bruntále:                              225.042,00 Kč (vlastní podíl 45,1 %) 

Neinvestiční dotace byla využita pouze částečně, byla provedena obnova pouze u 1/3 plánovaných 

oken bez zednických prací. Proto nemohl být čerpán celý finanční příspěvek. Dodavateli se nepodařilo 

včas zajistit dostatek materiálu potřebného k obnově oken. Dílo bude dokončeno po dohodě 

s dodavatelem v první polovině roku 2022. Při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, 

efektivně a v souladu s právními předpisy 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 muzea. Nevyužité finanční prostředky byly vráceny přes zřizovatele poskytovateli  

podle stanovených podmínek uvedených v Rozhodnutí poskytovatele v průběhu prosince 2021. 
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Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury ČR dne 13. 12. 2021 

prostřednictvím České pošty. 

 

Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z dotačního programu "Ochrana měkkých cílů 

v oblasti kultury"; název projektu: "Zpracování analýzy rizik a zabezpečení historických objektů  

ve správě Muzea v Bruntále jako míst potenciálního napadení měkkého cíle" (Sovinec, Bruntál) 

Výše dotace:                                             600.000,00 Kč   (podíl na CN 100 %)  

Celkové náklady:                                      215.259,00 Kč 

Vlastní podíl:                                                         0,00 Kč  

Vráceno:                                                    384.741,00 Kč 

Ve veřejné zakázce byla vybrána společnost, která předložila nejlevnější cenovou nabídku. Projekt 

umožnil zpracování analýzy a vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle (zámek Bruntál, hrad Sovinec), 

zpracování návrhu opatření ke zvýšení ochrany měkkých cílů, dále vytvoření rámcové kalkulace 

nákladů realizace navrhovaných opatření a prezentaci výstupů kompetentním pracovníkům muzea.   

Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, 

efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro užití a čerpání 

finančního příspěvku. Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně podle UZ 34026. Nevyužité 

finanční prostředky byly vráceny přes zřizovatele poskytovateli podle stanovených podmínek 

uvedených v Rozhodnutí poskytovatele v průběhu prosince 2021. 

Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury ČR dne 23. 12. 2021 

prostřednictvím České pošty. 

 

Průtoková neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ISO II/D Preventivní ochrana před nepříznivými 

vlivy prostředí – název akce: D II 21 restaurování 6 děl Karla Schary Muzeum v Bruntále,  

Program: 13452 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II  

Výše dotace:                                             132.000,00 Kč  (podíl a CN 68,87 %) 

Celkové náklady:                                      191.649,00 Kč 

Vlastní podíl:                                               59.649,00 Kč  (podíl vlastních nákladů 31,13 %) 

Neinvestiční dotace byla využita v plné výši, při realizaci organizace postupovala hospodárně, účelně, 

efektivně a v souladu s právními předpisy a v souladu se stanovenými podmínkami pro užití a čerpání 

státního finančního příspěvku.  Celkové náklady jsou evidovány v účetnictví odděleně podle ÚZ 34031 

státní příspěvek a UZ 5 vlastní zdroje muzea. 

Finanční prostředky z Programu ISO byly v roce 2021 využity na restaurování 6 ks obrazů děl Karla 

Schary ze sbírek Muzea v Bruntále: 221/66-14 Jan Evangelista Kubelík, olej na plátně; 221/66-7 Portrét 

indické dívky, olej na plátně; 221/66-13 Děvče z Rajputany, tempera na papíře; 221/66-5 Děvče 

z Punjabu, olej na kombinované podložce (papír, plátno); 221/66-6 Gepardi číhající na zvěř, olej  

na kombinované podložce; 221/66-10 Průsmyk do Tibetu, olej na kombinované podložce. 
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Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury dne 29. 11. 2021 

prostřednictvím České pošty. 

 

Průtoková neinvestiční a investiční dotace z Ministerstva kultury z programu Veřejné informační 

služby knihoven; název podprogramu VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI; název 

projektu "Upgrade knihovnického systému Verbis a katalogu Portaro a zajištění technických 

prostředků pro zpracování fondů a sbírek" 

Výše dotace neinvestiční:                             21.000,00 Kč  

Výše dotace investiční:                                 69.000,00 Kč 

Celkové náklady:                                                     134.224,00 Kč 

Vlastní podíl:                                               44.224,00 Kč 

Výše dotačního podílu na celkových nákladech byla 67,05 %, čímž byla jedna z podmínek dotace 

splněna (dotace z MK ČR max. 70 %). Cílem projektu bylo rozšíření stávající kapacity knihovnického 

systému Verbis a webového katalogu Portaro, aby je bylo možné využít pro katalogizaci historických 

památkových knihoven ve správě Muzea v Bruntále (tzv. zámecká knihovna Bruntál – fond Bruntál  

a fond Sovinec) a zlepšení služeb pro badatele a čtenáře.  

Vyúčtování a vyhodnocení státního příspěvku bylo zasláno Ministerstvu kultury ČR dne 6. 12. 2021 

prostřednictvím datové zprávy. 

Vyhodnocení a vyúčtování výše uvedených státních dotací včetně potvrzení o odeslání na MK bylo 

zasláno také odboru kultury a památkové péče Moravskoslezského kraje.  

 

Provozní příspěvek a účelové příspěvky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele a účelové 

příspěvky poskytnuté ze státního rozpočtu v roce 2021 

ÚZ Text 
Použitelnost  

v roce 

Účelové prostředky 

od zřizovatele 

včetně průtokové 

dotace z MK 

Skutečně čerpáno   

k 31. 12. 2021 

0 Příspěvek na provoz   2021 19 297 000,00 19 297 000,00 

0 
Úprava účel. příspěvku dle aktuálního 

odpisového plánu na rok 2021 
2021 -1 512 979,00 -1 512 979,00 

205 Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM a DNHM 2021 1 512 979,00 1 512 979,00 

249 
Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní 

chodby na hradě Sovinci" 
2021 280 000,00 280 000,00 
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249 
Udržitelnost projektu - NKP Zámek Bruntál. 

Revitalizace saly terreny 
2021 400 000,00 400 000,00 

203 
Náklady na marketingové služby a prezentační 

předměty  
2021 360 000,00 360 000,00 

203 
Realizace výstavy zaměřené na začleňování 

osob se zdravotním postižením do společnosti 
2021 140 000,00 140 000,00 

203 Odvody sociálního a zdravotního pojištění 2021 2 043 000,00 2 043 000,00 

0 Vybudování ČOV - hrad Sovinec 2022 700 000,00 0,00 

0 Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění 2021 1 971 692,36 

2 046 351,85 

0 Hrad Sovinec - oprava vnitřního opevnění 2021 700 000,00 

0 Zámek Bruntál - revitalizace objektu 
převod           

z roku 2020 
738 100,00 738 100,00 

0 Zámek Bruntál - revitalizace objektu 2021 45 000 000,00 

205 700,00 

0 Zámek Bruntál - revitalizace objektu 2021 -44 794 300,00 

701 
Projekt "Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 

2021" 
2021 220 000,00 220 000,00 

  Celkem příspěvky od zřizovatele   27 055 492,36 25 730 151,85 

34341 

Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury 

z "Programu záchrany architektonického 

dědictví 2021" na obnovu kulturní památky - 

hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. Č. 39923/8-177, 

k.ú. Sovinec, obec Jiříkov, okres Bruntál, kraj 

Moravskoslezský ("Obnova dřevěných oken 

objektu lesnické školy a další s tím související 

práce") 

  900 000,00 275 051,00 

34026 

Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury 

z dotačního programu "Ochrana měkkých cílů  

v oblasti kultury"; název projektu: "Zpracování 

analýzy rizik a zabezpečení historických objektů 

ve správě Muzea v Bruntále jako míst 

potenciálního napadení měkkého cíle" (Sovinec, 

Bruntál) 

  600 000,00 215 259,00 



 
 

28 
 

 

MUZEUM V BRUNTÁLE 
Zpráva o činnosti za rok 2021 

 

34031 

Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury 

z dotačního programu 13452 Integrovaný 

systém ochrany movitého kulturního dědictví II; 

název projektu "D II 21 restaurování 6 děl K. 

Schary, Muzeum v Bruntále" 

  132 000,00 132 000,00 

34053 

Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury 

z programu Veřejné informační služby 

knihoven; název podprogramu VISK 3 - 

Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI; 

název projektu "Upgrade knihovnického 

systému Verbis a katalogu Portaro a zajištění 

technických prostředků pro zpracování fondů  

a sbírek" 

  21 000,00 21 000,00 

34544 

Průtoková inv. dotace z Ministerstva kultury  

z programu Veřejné informační služby 

knihoven; název podprogramu VISK 3 - 

Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI; 

název projektu "Upgrade knihovnického 

systému Verbis a katalogu Portaro a zajištění 

technických prostředků pro zpracování fondů  

a sbírek" 

  69 000,00 69 000,00 

  Celkem příspěvky z Ministerstva kultury ČR   1 722 000,00 712 310,00 

 

3.3 Mzdové náklady, průměrný plat 
 

Mzdové náklady v roce 2021 činily celkem 13.932.440 Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo čerpáno 

12.957.651 Kč, na OON 891.576 Kč a na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 83.213 Kč. Platy 

zaměstnanců se pohybovaly na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. Nárůst platů oproti roku 

předcházejícímu ve výši 111,49 tis. Kč zohledňuje nástup 3 zaměstnanců v druhém pololetí. 

V nákladech za ostatní osobní náklady jsme zaznamenali oproti roku předchozímu úsporu ve výši 32,52 

tis. Kč. To zohledňuje fakt, že objekty byly uzavřeny až do konce května a nevznikaly výdaje  

na průvodce. Z projektu „Kosárna v Karlovicích - FAJNE LÉTO 2021“ bylo hrazeno 4.000 Kč a z doplňkové 

činnosti byly hrazeny mzdové náklady ve výši 41.629 Kč.  

Plán na platy a ostatní související platby pro rok 2021 činil celkem 14.910.000 Kč. Na platy bylo 

plánováno 13.810.000 Kč, na čerpání fondu odměn 150.000 Kč, na doplňkovou činnost 50.000 Kč,  

na OON 830.000 Kč a na náhrady pracovní neschopnosti 70.000 Kč. Celkový plán byl nastaven na přijetí  

celkem 3 nových zaměstnanců během roku, tedy vyšší celkové čerpání. Nábor zaměstnanců probíhal 

postupně - jeden zaměstnanec byl přijat od září, jeden od listopadu a jeden od prosince.   

Fond odměn jsme v roce 2021 čerpali ve výši 83.000 Kč. Průměrný evidenční přepočtený počet 

zaměstnanců za organizaci byl plánován v celkové výši 42,25 úvazku. Skutečný přepočtený počet 

zaměstnanců byl 36,29 úvazku. U průměrného evidenčního počtu zaměstnanců za organizaci jsme 

zaznamenali oproti plánu nenaplnění plánovaných úvazků, jak již uvádíme výše.  Průměrná mzda 

plánovaná pro rok 2021 činila 27.772 Kč, skutečná 29.946 Kč. Skutečná průměrná mzda vzrostla oproti 
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plánované hlavně z důvodu souběhu 3 měsíčních mzdových nákladů na pozici ředitelky muzea.  

Ukazatel plnění podílu mimotarifních složek platu činil v roce 2021 20,73 %, v roce 2020 byl podíl 

18,61 %, což představuje zvýšení o 2,12 %. 

 

3.4 Plnění plánu hospodaření 
 

Finanční plán byl v rámci rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 schválen zastupitelstvem MSK 

usnesením č. 2/21 dne 14. 12. 2020. Tím byly schváleny závazné ukazatele příspěvkovým organizacím. 

V průběhu roku zřizovatel schválil některé další účelové finanční příspěvky, které nám poskytl v rámci 

rozpočtového roku 2021 s použitelností v roce 2021 a některé závazné ukazatele nám byly zkráceny, 

zejména finanční prostředky týkající se akce „Zámek Bruntál - revitalizace objektu“.  Výši provozního 

příspěvku a účelově poskytnuté finanční příspěvky vedené přes rozpočet zřizovatele v  roce 2021 

ukazuje tabulka v kapitole 3.2.  Všechny účelové finanční prostředky poskytnuté v roce 2021 podléhaly 

finančnímu vypořádání s poskytovateli dotací na konci roku.  

Plánované náklady celkem za organizaci   byly ve výši   79.182,86 tis. Kč, skutečné náklady byly 

vyčísleny na 35.459,11 tis. Kč, v porovnání s plánem je rozdíl -43.617,61. Kč, což představuje několik 

položek úprav zřizovatelem. Muzeum žádalo také o příspěvky z grantových podpor ze státního 

rozpočtu. 

I přes pandemickou krizi se nám podařilo všechny účelové prostředky, které jsme získali, hospodárně 

využít ve prospěch muzea ve všech jím spravovaných historických objektech.  

V doplňkové činnosti jsou skutečné náklady o 106,14 tis. Kč nižší než plánované (celkový snížený index   

za obě   činnosti je -55,22 %).  V celkovém objemu lze konstatovat, že plán nákladů byl až na některé 

výjimky splněn. Nákladovou úsporu z některých položek jsme využili pro jiné položky, zvláště  

pro investování do obnovy majetku, obnovy expozic a příprav atraktivních výstav. 

 

Komentář k položkám, které vykazovaly rozdíl mezi plánem a skutečností více/méně než 10 %  

a více/méně jak 100 tis. Kč: 

SÚ 501 Spotřeba materiálu - zde je překročení o 423,77 tis. Kč (celkový index 78,79 %). Tuto položku 

zatížil nákup sazenic rostlin pro zámecký park, který byl v objemu 175,15 tis. Kč a dále materiál  

na propagaci ve výši 213,52 tis. Kč, což představovalo částečné vyskladnění vlastních starších publikací 

a jejich vydání k propagaci veřejnosti a v nemalé míře nákup antigenních testů v objemu cca 28 tis. Kč. 

SU 502 Spotřeba energií – úspora o 318,27 tis. Kč (celkový index -15,35 %). Ve spotřebě energií jsme 

zaznamenali úsporu v rámci optimálního hospodaření. Zřizovatel přispěl organizaci na pokrytí nákladů 

spojených s udržitelností projektu na objektu saly terreny částkou 400 tis. Kč, kterou jsme plně využili 

i na krytí spotřeby elektrické energie a dalších nákladových položek tohoto objektu. 

SU 504 Prodané zboží - úspora za hlavní činnost 5,52 tis. Kč a doplňkovou činnost činí -59,31 tis. Kč 

(celkový snížený index –16,84 %). V této položce se promítlo naskladnění vlastního zboží na prodejny  

a následně na SU 604 jeho prodej návštěvníkům v podobě suvenýrů a knižních publikací. Nižší index 

má za následek uzavření objektů veřejnosti v době pandemické krize.  
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SU 511 Opravy a udržování – v této položce se projevuje odebrání účelového příspěvku na akci „Zámek 

Bruntál - revitalizace objektu“, skutečnost oproti plánu v hlavní činnosti byla o -42.364,58 tis. Kč nižší, 

v doplňkové činnosti byla skutečnost vyšší o 24,14 tis. Kč. (celkový index snížení je -86,55 %). Ostatní 

náklady na opravy byly vynaloženy v optimální výši podle plánu. V roce 2021 byla dokončena oprava 

vnitřního opevnění na hradě Sovinci v rozsahu 2.046,35 tis. Kč, pokračovala oprava oken na lesnické 

škole v rozsahu 510,89 tis. Kč, ale dokončena nebyla a bude pokračovat v dalším roce. Restaurování 

sbírkových předmětů bylo v rozsahu 321,37 tis. Kč. Náklady na revitalizaci objektu zámku byly použity 

na zhotovení projektových dokumentací v rozsahu 1.093,80 tis. Kč. Také nemalé náklady byly 

vynaloženy na zlepšení infrastruktury zázemí pro zaměstnance v rozsahu 1.368,00 tis. Kč. Běžné 

provozní náklady na opravy a udržování zahrnovaly například na zámku částku 259,59 tis. Kč za opravy 

sociálního zařízení, za údržbu výpočetní techniky 36,66 tis. Kč, opravy vozového parku 66,72 tis. Kč, 

údržba čističky odpadních vod na hradě Sovinec 42,13 tis. Kč, opravy elektrozařízení 51,09 tis. Kč, 

opravy, údržba a obnova EZS a PZTS  39,52 tis. Kč. 

SU 518 Ostatní služby – v této položce jsme také ušetřili, původní plán čerpání byl ve výši  

3.560,00 tis. Kč, úspora zde byla 748,07 tis. Kč v hlavní činnosti (celkový index -20,93 %). Úspora  

se projevila také ve výdajích za marketingové služby a kulturní programy, které nebyly realizovány  

do května 2021 z důvodu uzavření objektů v souvislosti s protikoronavirovými nařízeními. Jednalo se 

hlavně o akce a jejich propagaci na hrad Sovinec. Do položky ostatních služeb byly také zahrnuty 

náklady na zpracování analýzy rizik u historických objektů v částce 215,26 tis. Kč. Za srážkovou vodu 

jsme platili 107,28 tis. Kč, další správa a údržba SW nás stála cca 288,98 tis. Kč atd. 

SU 521 Mzdové náklady – podle srovnávací tabulky zde máme úsporu -969,19  tis. Kč v hlavní činnosti 

(srovnávací index -6,56 %). Úspora vznikla tím, že v původním rozpočtu bylo plánováno s přijetím  

3 nových zaměstnanců od začátku roku, což se z důvodu pandemické krize realizovalo až ve 2. pololetí. 

Při čerpání OON jsme zaznamenali oproti plánu překročení o 61,58 tis. Kč, zejména se tak stalo 

z důvodu obsazení většího úvazku průvodců v souvislosti s otevřením expozice přírody. Mzdové 

náklady jsou popsány v kapitole 3.3. Z fondu odměn jsme čerpali místo původního plánu 150 tis. Kč  

jen 83 tis. Kč. V souvislosti s úsporu mzdových nákladů vznikly také úspory na zákonných odvodech. 

SU 538 Jiné daně a poplatky – zde jsme zaznamenali překročení o 90 tis. Kč (srovnávací index 90,5 %) 

u poplatků obci Jiříkov, které odvádíme obci při konání kulturních akcí na hradě Sovinci. I přes menší 

počet akcí, jež se na hradě Sovinci konaly odvádíme 5 % z celkových tržeb.   

SU 558 Náklady z drobného hmotného majetku – jsou oproti plánu překročeny   

o 775,47 tis. Kč (index 392,27 %). V této položce se promítly také nákupy IT techniky  

(za 178,154 tis. Kč), nábytku (za 148,71 tis. Kč), doplnění expozice zbrojnice na hradě, doplnění 

expozice v sala terreně, nákupy 5 ks odvlhčovačů a další nákupy spojené s přípravou atraktivních 

výstav. 

SU 549 Ostatní náklady z činnosti – jsou další položkou, která vykazuje úsporu oproti plánu  

o -161,34 tis. Kč (index -14,54 %). 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 uzavření hradu v nouzovém stavu.  

Výnosy   celkem   za   organizaci jsou   ve   výši    35.459,96 tis. Kč. V porovnání s plánem výnosů jsou 

výnosy v hlavní činnosti nižší o -43.704,63 tis. Kč a v doplňkové činnosti jsou nižší o 22,54 tis. Kč (index 

za obě činnosti -55,22 %). Z uvedeného vyplývá, že v plánovaných výnosech došlo k odebrání 

závazného ukazatele zřizovatelem u výše zmíněné stavební akce na zámku. Ostatní příspěvky  
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z tzv. transferů, jež tvoří tuto část výnosů jsme maximálně využili. Bohužel jsme byli nuceni vracet  

ve dvou případech dotační příspěvky z Ministerstva kultury ČR. V prvním případě byl důvodem 

nesplněný závazek dodavatele na akci obnovy oken na lesnické škole, kdy příspěvek nemohl být čerpán 

v plné výši. V druhém případě šlo o vratku týkající se nedočerpaného příspěvku z důvodu konečné nižší 

vysoutěžené ceny dodavatele.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu komentáře, muzeum má snahu vytvářet co nejvyšší podíl vlastních výnosů 

z činnosti na celkových výnosech za organizaci, což představuje v hodnoceném roce podíl cca 27,73 % 

včetně získaných grantových podpor z Ministerstva kultury ČR, o které jsme žádali a získali je.  Na této 

celkové částce se podílí nejvíce tržby z prodeje služeb, jež jsou za vstupné do objektů, tržby za prodej 

vybraného zboží a suvenýrů a tržby za pronájem. Celkové hospodaření se nám podařilo udržet jako 

vyrovnané a výše celkových nákladů zhruba odpovídala výnosům se zapojením vlastních výnosů  

a vlastních finančních fondů. 

SU 602 Výnosy z prodeje služeb – zde můžeme vyhodnotit, že tržby z prodeje služeb za vstupné  

na naše objekty byly oproti plánu nižší o -435,12 tis. Kč, což bylo způsobeno výpadkem tržeb za dobu, 

kdy byly uzavřeny objekty veřejnosti (až do 31. 5. 2021). Menší propad byl také u spolupráce s městem 

Bruntál při konání svatebních obřadů -11 tis. Kč, což byl opět důsledek protikoronavirových opatření 

omezujících počet osob na obřadech apod. Další poklesy na položkách výnosy z tržeb zboží, prodej 

vlastních výrobků a pronájmy byly rovněž způsobeny uzavřením objektů a nemožností konat 

společenské a kulturní akce pro návštěvníky v plánovaném rozsahu. Při tržbách za prodej zboží  

a suvenýrů byl zaznamenán také pokles. Naopak v položce za penále jsme získali 51 tis. Kč, penále jsme 

účtovali firmě Maril a. s. Plzeň za nedodržení závazku při zhotovení díla. Taktéž z prodeje DHM se nám 

podařilo získat téměř 50 tis. Kč za uskutečnění prodeje osobního automobilu, který doposud sloužil  

na objektu hradu. 

V porovnání s plánem bylo nižší čerpání z investičního fondu o -746,68 tis. Kč. Zde můžeme 

vzpomenout náš plánovaný vyšší podíl nákladů při akci obnovy oken, která se bude dokončovat 

v dalším roce. I přes všechny skutečnosti, které se v hodnoceném roce udály se nám podařilo udržet 

vyrovnané hospodaření a nedostat se do ztráty. 

Výsledek hospodaření za organizaci je kladný ve výši 852,70 Kč, oproti plánovanému 4.282 Kč je nižší 

o -3.429,30 Kč, což vyjadřuje index -80,09 %. Za hlavní činnost jsme vykázali záporný  

HV ve výši -180.584,75 Kč, za doplňkovou činnost je vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši  

181.437,45 Kč. V přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 byla na celkové dani uplatněna 

sleva podle § 35 odst. 1, § 35a a §35b do celé výše částky vypočtené daně. Celková daň je nula. 

Stanovený závazný ukazatel, který ukládá výši mírně přebytkového výsledku hospodaření,  

od zřizovatele byl splněn. 

 

3.5 Péče o spravovaný majetek 
 

V hodnoceném roce byla péče o spravovaný majetek opětovně soustředěna na opravy a udržování 

nemovitého a movitého majetku za použití neinvestičních i investičních prostředků jak z vlastních 

zdrojů, tak i z účelově poskytnutých příspěvků z Ministerstva kultury a od zřizovatele. Naše organizace 

proinvestovala v této oblasti oprav a údržby cekem 6.579,56  tis. Kč. Vlastní prostředky na opravy 
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reprodukce majetku z fondu investic byly použity ve výši 1.660,32 tis. Kč. Z investičního fondu byl 

nakoupen nový dlouhodobý majetek: universální zahradní traktor, zahradní sekačka, server, rozšíření 

PZTS a drobné sbírkové předměty v celkové výši 1.831,41 tis. Kč. Na restaurování movitých kulturních 

památek bylo vynaloženo 321,37 tis. Kč. 

Zámek Bruntál 

V roce 2021 byly zahájeny projekční práce na akci NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu. Bude 

opravena fasáda, okna a střecha objektu. Na těchto pracích se podílely projekční kanceláře CHVÁLEK 

ATELIER s. r. o. z Ostravy a ATELIER 38 s. r. o. z Ostravy.     

Dále byly zahájeny projekční práce na Novostavbě objektu depozitáře muzea. Tuto zakázku realizuje 

projekční kancelář Atelier 99 s. r. o. z Brna. 

Proběhlo také zahájení přípravných prací na Revitalizaci 3. NP NKP Zámku Bruntál. 

Z důvodu velké složitosti prací a objemu finančních prostředků je manažerem těchto prací KÚ MSK. 

Muzeum v Bruntále, jakožto uživatel objektu, poskytuje v těchto případech KÚ MSK součinnost.  

V nájemním domě na ulici Zámeckém náměstí 3/9 byly provedeny opravy sklepů a drobné opravy 

v nájemních bytech ve výši 264.141,28 Kč.  

Hrad Sovinec 

Vlastní zaměstnanci provádí práce spojené s údržbou objektu jako jsou drobné opravy dlažeb, omítek, 

podlah, údržba zeleně, nátěry kovových a dřevěných prvků atp.  

V roce 2021 byla dokončena stavba Hrad Sovinec – oprava vnitřních hradeb. Stavební práce započaly 

v roce 2019 a celkové náklady činily 7.219.804,67 Kč, stavbu realizovala stavební firma DOLMENS 

building, s.r.o. ze Světlé Hory. 

Dále byla provedena stavba akce Hrad Sovinec - Úprava provozně-technického zázemí průvodců  

a ostatního personálu v ceně 1.582.735,89 Kč, stavbu realizovala stavební firma SAMAT EKOTEMPO 

z Krnova.  

Další akcí v roce 2021 byla Hrad Sovinec – Oprava Lesnické školy – dodávka a montáž oken. Stavbu 

provádí firma MARIL s. r. o. z Plzně. Smluvní cena činí 2.038.850,- Kč. Dle SOD měla být stavba 

dokončena do 31. 10. 2021. Stavební firma však tento termín nedodržela a běží ji dle SOD penále  

až do předání stavby v roce 2022. Firma MARIL s. r. o. má v plánu dílo dokončit do května 2022. 

Kosárna Karlovice 

Vlastní zaměstnanci provádí taktéž práce spojené s údržbou objektu jako je sekání trávy, chystání dřeva 

na zimu, nátěry movitého a nemovitého majetku atd. 

V roce 2021 byla položena břidlicová dlažba pod dřevěný přístřešek pro návštěvníky v hodnotě 

48.448,40 Kč. Práce provedla stavební firma DOLMENS building, s.r.o. ze Světlé Hory. 
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3.6 Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 

Doplňková činnost podporuje hlavní činnost a v závěru má zásadní podíl na výsledku hospodaření 

organizace jako celku. Na základě zřizovací listiny provádí organizace kromě své hlavní činnosti další 

činnosti v rámci tří okruhů, které měly v hodnoceném roce kladný hospodářský výsledek. Hospodaření   

doplňkové činnosti skončilo s kladným výsledkem ve výši 181.437,45 Kč a vyrovnalo hospodaření 

hlavní činnosti, které bylo ztrátové. Celkové náklady činily 546,02 tis. Kč, celkové výnosy 727,46 tis. Kč.  

V oblasti poskytování krátkodobých pronájmů bytových a nebytových prostor jsou předmětem   

činnosti pronájmy uskutečňované na základě smluv o pronájmu nebo jednorázové pronájmy  

na základě objednávek. Jedná se o 3 pronájmy bytů pro vlastní zaměstnance muzea, jeden pronájem 

pro externího nájemce a pronájmy nebytových prostor v nájemním domě a další nebytové krátkodobé 

pronájmy. Za pronájmy jsme získali do výnosů celkovou částku 370,42 tis. Kč.  V porovnání s rokem 

předcházejícím to bylo o 128,78 tis. Kč více. Skutečné náklady vycházejí z kalkulovaných nákladů  

dle položek oprav a udržování, podílu platů zaměstnanců a zákonných odvodů a podílu odpisů a činily 

283,91 tis. Kč.  V tomto okruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 86,51 tis. Kč. 

V oblasti prodeje cizího zboží, suvenýrů a upomínkových předmětů jsme dosáhli výnosů 278,04 tis. 

Kč, což je na stejné úrovni jako v roce předcházejícím. Na prodejnách mají návštěvníci možnost nákupu 

suvenýrů a upomínkových předmětů hotově či bezhotovostním stykem – přes platební terminál. 

Skutečné náklady za tento okruh činnosti jsou ve výši 237,55 tis. Kč a obsahují kromě hlavní položky 

prodané zboží, podíl nákladů na platy, podíl na zákonné pojištění a podíl na odpisech. V tomto okruhu 

činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 40,49 tis. Kč. 

V oblasti spolupráce s obcemi při zajišťování svatebních obřadů jsme dosáhli výnosů ve výši 79 tis. Kč, 

což byl o 20,5 tis. Kč menší výnos než v roce předcházejícím.  Skutečné náklady vynaložené pro tuto 

oblast byly ve výši 20,56 tis. Kč a týkají se spotřeby materiálu, podílu mzdových nákladů při přípravě 

obřadů a podílu odpisů. V tomto okruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 54,44 tis. Kč. 

 

3.7 Peněžní fondy 
 

Fond odměn (SU 411) vykazoval k 1. 1. 2021 stav 589.300 Kč, v daném roce bylo z fondu čerpáno  

na odměny zaměstnanců 83.000 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2021 je 506.300 Kč, fond je krytý peněžními 

prostředky na běžném účtu. 

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) vykazoval k 1. 1. 2021 stav 174.162,02 Kč. Průběžně 

během roku byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši 2 % a to celkovou částkou 260.819 

Kč. Fond byl čerpán na základě plánu čerpání a na základě zásad pro čerpání FKSP následovně:  

na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 109.125 Kč, na penzijní připojištění zaměstnancům bylo 

čerpáno 100.450 Kč.  Zaměstnavatel přispívá na tento benefit na jednoho zaměstnance částkou  

350,- Kč.  Na nepeněžité poskytnutí darů při životních jubileích zaměstnancům bylo čerpáno 12.000 Kč.  

Konečný stav k 31. 12. 2021 je 213.406,02 Kč. Tento stav je plně krytý na samostatném běžném účtu 

FKSP. 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) k 1. 1. 2021 vykazoval stav  

1.223.501,55 Kč. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o část zlepšeného výsledku hospodaření 
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z roku 2020 ve výši 496,19 Kč. Konečný stav k 31. 12. 2021 vykazujeme ve výši 1.223.997,74 tis. Kč. 

Rezervní fond je finančně krytý. 

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) k 1. 1. 2021 vykazoval nulu. Během roku organizace přijala 

peněžní dary ve výši 10.000, - Kč. Částka 10.000 Kč byla použita na pokrytí nákladů spojených 

s dobrovolnými aktivitami brigádníků na hradě Sovinci. Účel těchto darovacích smluv byl naplněn  

a ke konci účetního období na tomto fondu byla vykazována opět nula.  

Fond investic (SU 416) k 1. 1. 2021 vykazoval 4.173.180,58 Kč. Fond byl tvořen částkou ročních odpisů 

1.538.368,- Kč.  Při financování reprodukce majetku na opravy a udržování bylo čerpáno  

1.660.324,17 Kč, investiční prostředky na pořízení nového DHM byly čerpány ve výši 1.831.413,67 Kč. 

Z Ministerstva kultury ČR jsme získali investiční dotaci na knihovnický SW ve výši 69.000 Kč, které byly 

využity v plné výši. Konečný stav na fondu investic k 31. 12. 2021 je 2.288.810,74 Kč.  Fond investic je 

plně krytý na běžném účtu. 

 

3.8 Pohledávky 
 

Krátkodobé pohledávky k 31. 12. 2021 evidujeme ve výši 1.680.2981,61 Kč, z toho na jednotlivých 

účtech je stav: 

SÚ 311 - Odběratelé 52.061,- Kč – jedná se vydané faktury jako běžné pohledávky z odběratelských 

vztahů v době splatnosti, 

SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 180.124,00 Kč, týká se provozních záloh v době splatnosti  

za nedodané zakázky, 

SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti – 3.000,00 Kč týká se pohledávky za jedním dlužníkem 

z minulých let, 

SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci 2.649,00 Kč, týká se průběžných pohledávek v době splatnosti  

za telekomunikační služby, 

SÚ 381 - Náklady příštích období 42.401,68 Kč, týká se časového rozlišení provozních nákladů  

pro rozpuštění v následujícím účetním období, 

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní 11.253,42 Kč – budoucí přijatá platba za úroky připsané v lednu náležící 

do prosince, 

SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 14.927,00 Kč, týká se nedoplatků vyúčtování za služby 

z pronájmů nájemníkům a jedna pohledávka za dodavatelem.  
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3.9 Závazky 
 

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2021 evidujeme ve výši 2.102.662,29 Kč, z toho na jednotlivých účtech je 

stav: 

321 - Dodavatelé 453.817,36 Kč, týká se dodavatelských závazků v době splatnosti,  

324 - Krátkodobé přijaté zálohy 12.782,00 Kč, týká se přijaté jistoty u nájemního bytu, 

331 - Zaměstnanci 920.293,00 Kč, týká se mezd vyplacených v lednu 2022 za prosinec 2021, 

336 - Sociální pojištění 346.590,00 Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu 2022, 

337 - Zdravotní pojištění 149.497,00 Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu 2022, 

342 - Ostatní daně 80.678,00 Kč, týká se odvodu zálohové a srážkové daně u zaměstnanců se splatností 

v lednu 2022, 

384 - Výnosy příštích období 91.021,87 Kč, týká se časového rozlišení výnosů v dalším období, 

389 - Dohadné účty pasivní 47.983,06 Kč, týká se dohadných položek časového rozlišení výnosů. 

Výše uvedené závazky jsou předepsané ve lhůtě splatnosti. 

 

3.10 Doplňující informace 
 

Způsob zajištění stravování 

- náhradní způsob (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené strávníkem) 

Organizace poskytovala v roce 2021 svým zaměstnancům poukázky na stravování za zvýhodněnou 

cenu. Na cenu stravenky, která je v nominální hodnotě 90,- Kč, přispívá organizace částkou 49,00 Kč, 

(což činí 55 % provozních nákladů z celkové ceny stravenky), z FKSP je přispíváno částkou 15,00 Kč  

a zaměstnanec přispívá částkou 26,00 Kč. 

 

4 Výsledky kontrol 
 

V roce 2021 proběhly v naší organizaci následující veřejnosprávní kontroly: 

1. Kontrolu provedl: Inspektorát olomoucký a moravskoslezský se sídlem v Olomouci 

Předmět kontroly: Kontrola zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23  

č. 64/1986 Sb., o české obchodní inspekci, pravomoc dle § 2, odst. 1. 

Termín kontroly: 9. 7. 2021 

Závěr kontroly: Bez připomínek - opatření nebyla přijata. 



 
 

36 
 

 

MUZEUM V BRUNTÁLE 
Zpráva o činnosti za rok 2021 

 

2. Kontrolu provedla: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

Předmět kontroly: Výkon státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu povinností 

stanovených mimořádným opatřením č.j. MZDR 14601/2021-22/ MIN/KAN ze dne 30. 7. 2021 

Termín kontroly: 25. 8. 2021 

Závěr kontroly: Bez připomínek - opatření nebyla přijata. 

 

Jiné veřejnosprávní kontroly provedeny nebyly. 

 

5 Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
 

Organizace za rok 2021 splnila povinnost uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnávání 

povinného podílu osob se zdravotním postižením (§ 83) na celkovém počtu zaměstnanců a doložila 

tuto skutečnost Úřadu práce v Bruntále. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 

činil 36,29 osob, z toho povinný podíl (4 %) činí 1,45 osob. Organizace zaměstnává celkem 3,25 osob 

se zdravotním postižením a tím splňuje zákonem předepsaný podíl více než dvojnásobně. 

 

6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 

V roce 2021 neobdrželo Muzeum v Bruntále žádnou žádost o poskytnutí informací podle zákona  

č. 106/1999 Sb. 

 

7 Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců 

příspěvkové organizace se zprávou o činnosti 
 

Vedoucí zaměstnanci budou se zprávou o činnosti seznámeni nejpozději během dubna 2022 v rámci 

porady. Zpráva o činnosti a plnění úkolů Muzea v Bruntále bude taktéž zpřístupněna všem 

zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea a na webových stránkách muzea,  

kde se s tímto materiálem mohou podrobně seznámit.  
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Tato zpráva o činnosti byla zpracována zaměstnanci Muzea v Bruntále. 

V Bruntále dne 11. 3. 2022 

 

       

        Ing. Ema Havelková, MBA v. r. 

               ředitelka 


