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ZÁVĚREČNÁ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  A  PLNĚNÍ  ÚKOLŮ  PŘÍSPĚVKOVÉ  
ORGANIZACE  KRAJE  V  ODVĚTVÍ  KULTURY ZA ROK 2016 

MUZEUM  V  BRUNTÁLE,  PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE 
ZÁMECKÉ  NÁMĚSTÍ  7, 792 01  BRUNTÁL 

 
A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál, sídlí na 
zámku v Bruntále (NKP) a má další pobočky – NKP kosárnu Karlovice a kulturní památku 
hrad Sovinec. 
Muzeum v Bruntále je v souladu s ustanovením § 2 odstavce 2 zákona č. 290/2002 Sb., 
příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. 
Muzeum v Bruntále plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, pečuje o 
památkové objekty ve své správě na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
a je veřejnou specializovanou knihovnou dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 
 
 
B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 
 
Plněné úkoly v oblastech, pro které byla organizace zřízena 
 
a) Plněné stěžejní úkoly  

– práce se sbírkami (akvizice, evidence 1. a 2 stupně, počítačová evidence a digitalizace, 
implementace nového programu na evidenci sbírek Museion, depozitární režimy, 
hlášení do CES, inventarizace řádná, lokační seznamy, konzervace sbírek, zápůjčky) 
(viz bod 3.b.I.)  

– provozování celkem 19 expozic – viz bod 4. Plnění poslání organizace 
– úpravy a doplnění stávajících expozic, reinstalace expozice „Lesnická škola“ na Sovinci 
– provozování 2 návštěvnických okruhů na hradě Sovinci; zpřístupnění nového tzv. 

dlouhého okruhu  
– příprava a realizace výstav – nově realizováno celkem 18 výstav – viz bod 4.  Plnění 

poslání organizace 
– příprava a realizace 37 doprovodných kulturních akcí–  viz bod 4.  Plnění poslání 

organizace 
– příprava a realizace přednášek, komentovaných prohlídek a odborných výkladů 

v expozicích a na výstavách (bod 3.b.IV.) 
– odborná a výzkumná činnost (bod 3.b.II.)  
– ediční a publikační činnost (bod 3.b.III.)  
– služby badatelům (bod 3.b.IV.)  
– služby muzejní knihovny  
– definitivní verze koncepce rozvoje Muzea v Bruntál, p.o., na léta 2016–2020 

(s výhledem do roku 2025) 
 
b) Zpráva o plnění úkolů 
 
3.b.I. Sbírkotvorná a dokumentační činnost – muzejní sbírky, památkový fond 
 
a) Muzejní sbírka 
Početní stav sbírek hlášených v CES, akvizice (přírůstky), konzervování a restaurování, 

výpůjčky a zápůjčky – viz tabulka „Oborové ukazatele“ 
– akvizice: v roce 2016 Muzeum v Bruntále získalo do své sbírky celkem 345 kusy 

sbírkových předmětů, které byly do sbírkové evidence zapsány pod 173  
přírůstkovými čísly (viz tabulku Oborové ukazatele) 

– evidence v Centrální  evidenci sbírek MK ČR:  
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 – celkem 23 778  evidenčních záznamů, z toho  
 – podsbírka jiná-společenskovědní: 22 376 evidenčních záznamů  
 – podsbírka jiná-přírodovědní:          1 402 evidenční záznamy  

 Hlášení změn do CES MK ČR vedena od června 2016 formou „CES on-line“; pro  
 kterou byla vypracována interní směrnice  
– evidence muzejních sbírek 2. stupně – systematická – zpracováno celkem 585 karet 
 druhostupňové evidence, v tom všechny sbírkové předměty zapsané v roce 2013 (481 
 karet sb. př. zapsaných pod 348 př. č.) a mince z depotu nalezeného v Razové (102 
 karty, 1 př. č.)    
– odborná práce se sbírkami – zpřesňování popisů, doplňování dalších údajů o sbírkových 

předmětech; odborné určení pro druhostupňovou evidenci (mj.: odborné zpracování 
depotu 102 ks římských denárů PhDr. Jiřím Militkým, Ph.D. z Národního muzea Praha; 
„poklad“ nalezen 19. 10. 2014 Janou Rohlovou a Pavlem Bébarem v k.ú Zátor, předán 
fyzicky 25. 6. 2015 Muzeu v Bruntále  a zapsán do sbírkové evidence pod př. č. 
H43/2015, inv. č. H5868N až H5969N); oceňování půjčovaných sb. předmětů; 
kompletace, popis a zařazení  archeologického materiálu z hradu Fürstenwalde 

– inventarizace sbírkového fondu: v roce 2016  (14. 2.–9. 12.) bylo zinventarizováno 1 750 
př. č. (= 10 % stavu k 31. 12. 2012) sbírkových předmětů fondů Botanika, Geologie, 
Historie – skupina numismatika (mince, papírová platidla, medaile, plakety), Historie – 
skupina prapory, Umělecká historie – skupina porcelán, Etnografie a Etnografie – 
skupina betlémy a betlémové figurky. Po inventarizaci nařídila ředitelka organizace 
nápravná opatření s termínem plnění do 31. 3. 2017.  

 Nápravná opatření nařízená ředitelkou po inventarizaci sbírky z roku 2015 byla 
provedena a zkontrolována 1. 2. 2016. 

 
b) Památkové fondy 
– Mobiliární fond zámku Bruntál včetně svozů:    1 742 ev. jednotky předmětů 
 
c) EES, digitalizace, pohyb sbírek , depozitární režimy, péče o sbírky  
– elektronická evidence sbírek   
    V průběhu roku 2016 pokračovala implementace, testování a vkládání dat do programu 

Museion firmy MUSOFT. Program byl firmou předán k 30. 6., fakticky po kontrolách 
funkcionality byl program převzat do užívání 30. 9. 2016. 

 V programu MUSEION bylo provedeno 2 107 evidenčních záznamů:   
– v evidenci 1. stupně – zaevidovány všechny akvizice roku 2016 (153 záznamy), 

doplněny záznamy z přírůstkových let 1987–1988 (693 záznamy), u stávajících 
záznamů doplňovány a opravovány údaje a opravovány lokace (např. kontrola 231 
záznamů z let 1987 a 1989–1990) a vytvářen seznam předmětů (např. seznam 
předmětů ve skupině militárií – 493 záznamy)  

– v evidenci 2. stupně zavedeny všechny nové záznamy provedené v roce 2016 (585) a 
dále byly přepisovány staré karty (16) a prováděny opravy a doplňky stávajících 
záznamů   

– do programu převedena kniha pomocného materiálu (167 záznamů) 
– k záznamům byly připojovány digitální snímky sbírkových předmětů – viz digitalizace  

– digitalizace sbírek – digitalizováno 666 ks předmětů, pořízeno 1 155 snímků 
– pohyb sbírek – zápůjčky a výpůjčky : počet viz tabulka „Oborové ukazatele“; související 

výkony – výběr předmětů, jejich nafocení, ošetření konzervátorem, veškeré evidenční 
záznamy, smlouvy atd. 

– kontrola sbírkových předmětů – instalovaných ve stálých muzejních i památkových 
 expozicích a na výstavách vlastních i zapůjčených jiným subjektům  

–  konzervování sbírek – vlastním konzervátorským pracovištěm zkonzervováno celkem 
149 předmětů kulturní povahy  

 – dále čištěn a konzervován archeologický materiál z hradu Fürstenwalde 
– restaurování sbírek externí – 17 sbírkových předmětů muzejního fondu, 1 předmět 

památkového fondu; 
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 – pro externí restaurování (předpoklad v roce 2017) připraveny podklady pro 
restaurování 8 předmětů památkového fondu a 17 předmětů muzejní sbírky  

– ošetřeno 97 ks předmětů kulturní povahy ozářením ve Středočeském muzeu v Roztokách 
 – provedeno plynování depozitářů (2. 5.) a vyměněny prostředky proti molům 

v depozitářích s textilem 
– depozitární režimy – označování sbírek evidenčními čísly a jejich ukládání, uložení 

praporů do nových obalů, vydávání sbírek na výstavy a do expozic vlastních i cizích a 
jejich zpětné uložení, aktualizace lokačních seznamů, kontroly stavu sbírek za účasti 
konzervátora, předávání vytipovaných ohrožených předmětů konzervátorům k ošetření, 
úklidy depozitářů, kontroly depozitářů apod. 

 
d) muzejní knihovna: celkem 12 553 knihovní jednotky 

přírůstky – 83 knihovní jednotky   
výpůjčky – 508 knihovních jednotek 
počet čtenářů – 50  

– proveden upgrade stávajícího knihovnického programu na knihovnický systém Verbis 
– zprovozněn katalog Portaro s on-line přístupem ke katalogu muzejní knihovny 

 
3.b.II. Odborná činnost 
– výzkumné a odborné úkoly – v průběhu roku 2016 řešeno: 

– Terénní dokumentace důlních děl a archeologických lokalit – katastr Suché Rudné, 
Podlesí a Staré Rudné – pozůstatky těžby kovů (Hornišer) 

–  Terénní dokumentace středověkých vodních děl Andělskohorského rudného revíru – 
v prostoru Bílé Opavy, Hvězdy a katastru Karlovy Studánky (ve spolupráci s Ing. 
Jiřím Pecháčkem – video) (Hornišer) 

– Lexikon osob a osobností Bruntálska – základní heuristika, průběžně (Hornišer) 
– Vzpomínky paní Elviry Novákové (nar. 1927) na léta 1938–1946 (Hornišer, Niesner) 
 

– příprava a zpřístupnění nové prohlídkové trasy na hradě Sovinci, vedoucí 
 unikátním barokním opevněním hradu, jehož součástí je  umělý příkop, 82 metrů 
 dlouhá podzemní chodba, bastiony i parkány a renesanční dlouhá bašta zvaná Kočičí 
 hlava; slavnostní zpřístupnění nové trasy 1. 4. 2016 (Mezerová) 
 
– úprava a doplnění expozic  muzea – zámecké expozice Bruntál, na hradě Sovinci 
 (Mezerová), v kosárně Karlovice (Mezerová, Svobodová), na Sovinci reinstalace 
 expozice Lesnické školy (Svobodová) 
 
– příprava a instalace expozice školství v objektu tzv. Petrina v Bruntále (Mezerová) 
 
– příprava výstav – obsahově-scénaristická, příprava odborných textů, exponátů a výst. 

prostředků, organizační a instalace – viz přehled výstav v bodě 4. Plnění poslání 
organizace (Garncarzová, Mezerová, Čapka, Hornišer, Niesner, Nováková; Lesáková) 

 
–  příprava kulturních akcí  – obsahová, programová, organizační – viz přehled akcí 

v bodě 4. Plnění poslání organizace (Garncarzová, Mezerová, Koutný, Lesáková, 
Svobodová, Nováková)  

 
– příprava pracovních listů a edukačních programů: připraveny edukační programy 

k expozici „Příroda Bruntálska“, k výstavám „Hasiči – tradice a současnost“ a „Ticho 
kresby“, k zámeckému parku a Hradozámecké noci; dále pracovní listy k zámeckému 
parku, expozici „Příroda Bruntálska“, výstavě „Ticho kresby“, dále herní karty 
k Hradozámecké noci a k výstavě  „Hasiči – tradice a současnost“ (Lesáková; pracovní 
listy k parku a expozici Příroda Bruntálska i I. Svobodová) a tzv. hledací listy pro 
návštěvníky hradu Sovince (Koutný)  

 



 5 

– příprava publikací – Kosárna v Karlovicích: texty, mapové podklady, ikonografie a 
dobové fotografie, současné fotografie (Mezerová, Čapka, Rada); Sborník 
bruntálského muzea 2016: soustředění a posouzení příspěvků, stylistické, gramatické 
a redakční úpravy, grafické práce – k vydání počátkem roku 2017 (Čapka, Niesner; 
externě Vojtal); papírové stavebnice modelu zámku Bruntál a kosárny Karlovice: 
podklady (Mezerová) ; nástěnný kalendář Muzea Moravskoslezského kraje 2017; další 
viz bod „3.b.III. Prezentační činnost“ 

 
– příprava odborných i popularizačních textů, přednášek a odborných výkladů – viz 

níže bod „3.b.III.Prezentační činnost“  
 
– zpracovávání odborných posudků: 12 (Mezerová) 
 
– vedení 2 odborných studentských prací (Slezská univerzita v Opavě, Masarykova 

univerzita Brno) (Mezerová)  
 
– příprava a organizace konferencí, seminářů, workshopů viz IV. konference, 

semináře, workshopy 
 
– péče o zámecký park v Bruntále  a zahradu v Karlovicích (Svobodová, Miketová) 
 
– spolupráce s ÚSD AV ČR (Mezerová, Niesner), NPÚ ú.o.p. Ostrava a Kroměříž 

(Mezerová), NPÚ ú.o.p.  Olomouc (Niesner),  Klubem za Starý Bruntál (Mezerová, 
Niesner), Klubem českého pohraničí (Niesner), spolkem Staré Sovinecko (Niesner), 
Pracovní skupinou pro statistiku AMG (Niesner), Městem Bruntál (Mezerová, 
Garncarzová, Niesner), Městem Krnov (Mezerová),  Obcí Slezské Rudoltice (Mezerová), 
Slovenským národným museem v Martine (Mezerová), Archaiou Olomouc (Mezerová), 
OPS zámek Hošťálkovy (Mezerová), městskými muzeu v Krnově a Rýmařově 
(Mezerová), Asociací muzeí a galerií, Slezským zemským muzeem v Opavě, Muzeem 
Beskyd ve Frýdku, Muzeem Těšínska v Českém Těšíně, Muzeem Novojičínska v Novém 
Jičíně, Vlastivědným muzeem v Šumperku, Vlastivědným muzeem v Jeseníku, Zemským 
archivem v Opavě, Národní galerií v Praze, Středočeským muzeem v Roztokách 

 
3.b.III. Prezentační činnost 
– ediční činnost – vydané: 

Mezerová, Ľ.: Kosárna v Karlovicích. Koncepce,  texty Ľ. Mezerová; fotografie Archiv 
MvB, V. Čapka, J. Rada; design V. Čapka.  Bruntál 2016, 144 s., náklad 
1 000 ks. 

Muzea Moravskoslezského kraje 2017. Nástěnný kalendář. Grafická úprava V. Čapka. 
Bruntál 2016, náklad 1 000 ks. 

Mezerová, Ľ. – Krčmář, I. – Juračka, O. – Juračka, D.: Zámek Bruntál. Papírová 
stavebnice modelu. Bruntál, náklad 300 ks.  

Mezerová, Ľ. – Krčmář, I. – Juračka, O. – Juračka, D.: Kosárna Karlovice. Hospodářské 
budovy. Papírová stavebnice modelu. Bruntál, náklad 300 ks.  

Mezerová, Ľ.: Hrad Sovinec. Propagační leták, 2 s., náklad 6 000 ks. 
Mezerová, Ľ.: Kosárna Karlovice. Propagační leták, 2 s. , náklad 2 000 ks. 
Mezerová, Ľ.: Zámek Bruntál. Propagační leták, 2 s. , náklad 4 000 ks. 
Muzeum v Bruntále. Oboustranná záložka do knihy. 3 varianty, návrh Mezerová, 

celkový náklad 300 ks. 
Hrad Sovinec. Pohlednice. 10 druhů, celkový náklad 11 000 ks. 
Kalendářík 2017 – 3 typy: Bruntál // Sovinec // Karlovice. Celkový náklad 450 ks   
PF 2017. Náklad 250 ks. 
Koutný, M.: Hrad Sovinec. Hledací listy pro děti. Interní tisk, 6 s. 
Koutný, M.: Hrad Sovinec. Hledací listy pro dospělé. Interní tisk, 5 s. 
Lesáková, J : Pracovní listy pro výstavu Česká kresba. Interní tisk, 4 s. 



 6 

Lesáková, J  – Svobodová, I.: Příroda Bruntálska. Pracovní listy pro zábavu i poučení. 3 
varianty: Pro 1.–3. třídu ZŠ, 10 s. // Pro 4.–6. třídu ZŠ, 12 s. // Pro 7.–9. 
třídu ZŠ, 12 s. Interní tisk. 

Lesáková, J  – Svobodová, I.: Zámecký park v Bruntále. Pracovní listy pro zábavu i 
poučení. Pro 2. stupeň ZŠ.  Interní tisk, 14 s. 

Lesáková, J – Mezerová, Ľ: Hledací listy – zbraně v zámecké expozici. Pro návštěvníky. 
Interní tisk, 4 s.   

14 pozvánek výstav 
13 pozvánek akcí  
 

– odborné texty publikované:  
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Bruntálské vily. Náš domov, č. 4, 27. 3. 2016, 

s. 7–8; 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Vila Sigmunda Berla. Náš domov, č. 5, 6. 4. 

2016, s. 7–8;  č. 6, 20. 4. 2016, s. 7–8. 
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Vily rodiny Macholdů. Náš domov, č. 9, 8. 6. 

2016, s. 7–8;  č. 10, 29. 6. 2016, s. 7–8.  
Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Další zajímavé vily a domy v Bruntále. Náš 

domov, č. 11, 20. 7. 2016, s. 7–8;  č. 12, 17. 8. 2016, s. 7–8; č. 13, 7. 
9. 2016, s. 7–8; č. 14, 21. 9. 2016, s. 7–8.   

Mezerová, Ľ.: Průvodce městem Bruntál. Malá sídliště. Náš domov, č. 16, 19. 10. 2016, 
s. 7–8;  č. 17, 2. 11. 2016, s. 7–8; č. 18, 16. 11. 2016, s. 7–8.   

Mezerová, Ľ. – Rapušák, P.: Průvodce městem Bruntál. Kde také bydleli a pracovali 
úředníci v Bruntále. Náš domov, č. 19, 30. 11. 2016, s. 7–8; č. 20, 14. 
12. 2016, s. 7–8.   

Mezerová, Ľ. – Šírová, A.:  Seznam nemovitých kulturních památek Krnovska. Krnov 
2016. 

 
– odborné texty zpracované  

Hornišer, I.:  Kurátoři Městského muzea v Bruntále. Text do SBM 2016. 
Hornišer, I.:  Wehrschildy ve sbírkách muzea v Bruntále. Text do SBM 2016. 
Mezerová, Ľ:  NKP zámek Bruntál – revitalizace parku (podklady pro europrojekt) 
Mezerová, Ľ: Tvorba Josefa Hoffmanna  na Bruntálsku. Text na konferenci „Technické 

památky Horního Slezska,“ Krnov 21. 1.–22. 1. 2016 
Mezerová, Ľ.: Záměry restaurování – celkem 12 (nástěnné malby, štuková výzdoba, 

nábytek, obrazy,… ) 
Niesner, T.: Historie hradu Sovince, Historie hradu v datech – úprava starších textů pro 

umístění na web a pro sylabus 
 
– odborné texty zpracovávané  

Hornišer, I.:  Zlomek hunského kotle ve sbírkách Muzea v Bruntále. Text do Sborníku 
bruntálského muzea 2017. 

 
– propagace: – v  tisku 77 textů o muzeu (z toho 15 textů pracovníků muzea) 

– propagace na vlastních i cizích www. stránkách a na facebooku 
– propagační texty (Kudy z nudy, Kapka  Moravy, Jeseníky Pass, Sbíráme Jeseníky, 5+2 a 

další (Mezerová) 
– propagační letáky muzea (Mezerová) 
– propagace na vlastních i cizích www. stánkách a na facebooku 
– televizní a rozhlasové relace – celkem 34 (16  pro TV, 18 pro rozhlas)  
 (3+4 Mezerová, Koutný 0+6, 1+0 Niesner, 7+0 Nováková, 5+8 Garncarzová) 
– kosárna v Karlovicích – ITF Slovakiatour 2016 Bratislava (Garncarzová, Niesner, 28. 1.) 

 
– do Gloria Musaealis, kategorie Publikace roku – přihlášena monografie I. Hornišera 

„Sousedství na hranici. Bruntálsko 1938–1946“, vydaná v roce 2015 
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3.b.IV. Realizace přednášek, služby badatelům, konference, semináře, workshopy 
– přednášky – 30 přednášek,  982  posluchači  
 Mezerová: 14 přednášek, 982 posluchači 
 Hornišer: : 8 přednášek, 291 posluchač 
 Niesner: 8 přednášek, 219 posluchačů 
 
– odborné výklady v expozicích a na výstavách – 44 (24 Mezerová, 6 Lesáková, 
 1 Svobodová, 5  Hornišer, 8 Niesner)  
 
– komentované prohlídky parku – 2 (Mezerová, Svobodová – v rámci EHD dne 9.9.) 
 
– edukační programy pro školy – realizováno celkem 11 programů pro 300 dětí 

k expozici „Příroda Bruntálska“, k výstavám „Hasiči – tradice a současnost“ a „Ticho 
kresby“, k zámeckému parku 

 
– badatelé – 201, z toho  39 ve sbírkách, 162 faktografické z oborů v muzeu 

zastoupených (Čapka 0/25, Hornišer 12/38, Málková 17/2,  Mezerová 2/29, Niesner 
7/19, Nováková 0/49, Svobodová 1/0) 

 
– Konference, semináře, workshopy – spolupořadatelství Muzea v Bruntále: 

– 15. mezinárodní workshop orální historie na hradě Sovinci, organizovaný  Ústavem 
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Archivem UP v Olomouci, Českou asociací orální 
historie, Fakultou humanitních studií UK v Praze a Českým národním komitéte orální 
historie (10.6.–12.6.2016) – 35 referujících (5 zahraničních), 52 účastníků 

 
Oborové ukazatele  

 
* granty úspěšné (mimo krajské):  v roce 2016 poskytnuty dotace ze 6 grant. programů  MK ČR: 
  „Program restaurování movitých kulturních památek“, 2 x „Program záchrany architektonického dědictví“, 
  „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“, program „Veřejné informační služby knihoven“     

a „Program regenerace MPZ“   
 

OBOROVÉ UKAZATELE  

sbírkových předmětů v CES (centrální 
evidence sbírek) 23 778   
přírůstky sbírek celkem 173 ev.č. / 345 ks  

-přírůstky sbírek (nákup) 77 ev.č. /228 ks   

-přírůstky sbírek (v Kč) 
12795 
0,- Kč 

-přírůstky sbírek (bezúplatný převod-dar, 
dědictví,…) 1 ev. č  / 2 ks  

-přírůstky sbírek (vlastní činnost) 95 ev.č. / 115 ks 
konzervované a restaurované předměty 
(ks) 264 
počet výpůjček jinému subjektu 1 045předmětů  

  A) SBÍRKY  (POČTY)  počet výpůjček od jiného subjektu 361 předmět  
odborné texty (články) 24 
propagační články psané zaměstnancem PO 15 
články v tisku týkající se PO  77   B) PUBLIKAČNÍ 

ČINNOST   počet vydaných publikací, letáků,…  58 
počet podaných přihlášek 10 z toho 6*   C) GRANTOVÉ 

PROJEKTY (nad 20.tis. 
Kč) z toho počet úspěšných 6 * 
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4. Plnění poslání organizace: 
 

ČINNOST ORGANIZACE: 
4.1 počet výstav celkem v rámci PO (i pokračující  
z předešlého období): 19 

 z toho převzaté výstavy 4 
z toho počet nově otevřených výstav 18 

4.2 počet expozic celkem 19 (+ 2*) 
z toho počet nově otevřených expozic  0 (+ 1#) 

4.3 doplňující kulturní akce – placené, neplacené 37 (28+9)  
* muzeum dále provozuje dva návštěvnické okruhy na hradě Sovinci, které zahrnují všechny hradní expozice 
# v roce 2016 zpřístupněn nový, tzv. dlouhý okruh na hradě Sovinci 
 

NÁVŠTĚVNOST  EXPOZIC,  VÝSTAV  A  AKCÍ 

  
počet expozic, výstav a 

akcí  počet návštěvníků* 
výstavy a expozice = body 4.1 + 
4.2   38 86 581 
ostatní akce se vstupným (k bodu 
4.3)  28 37 546 
ostatní akce volné vstupné (k bodu 
4.3) 9 7 664 * 
knihovna xxx 558 
* u placeného vstupu dle počtu prodaných vstupenek – v případě placení jednoho vstupného na více akcí 
v daném objektu návštěvníky nepočítat 2 x  
* NEZAPOČÍTÁNI posluchači 30 realizovaných přednášek =  982 osoby a účastníci 39 svatebních obřadů = 1 748 
osob  
 
Body 4.1, 4.2, 4.3 stručně rozepsat – konkretizace jednotlivých činností PO v průběhu 
hodnoceného období včetně poboček (jednotlivé výstavy, expozice, popis realizovaných akcí 
– koncerty, přednášky,… obsah, termíny, apod.):  
 
Další výstavy realizované mimo objekty Muzea v Bruntále (zapůjčené výstavy Muzea 
v Bruntále jinému vystavovateli): 
– Chléb – Muzeum Prostějovska Prostějov (827 návštěvníků) 
– Káva – Muzeum Litovel (2 943 návštěvníků) 
– Ořechy – Muzeum Vyškovska ve Vyškově – výpůjčka trvá  

 
Zámek Bruntál – expozice 
 

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

 
Název expozice: ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO      
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce představena pomocí autentických sbírkových předmětů 
jednotlivá řemesla a živnosti, didaktická složka 
 
Název expozice: PŘÍRODA BRUNTÁLSKA      
celoroční provoz 
Obsah: ve 2 sálech Starého paláce muzejními prostředky zobrazena fauna regionu v celé 
šíři, ve 3. sále expozice týkající se lesnictví, didaktická složka  
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Zámek Bruntál – výstavy 
 

Název výstavy:  MAGICKÉ BYLINY 
termín: 3. 12. 2015–17. 1. 2016   
Obsah: byliny v životě člověka 
 
Název výstavy: ZVLÁŠTNÍ LIDÉ 
termín: 18. 1.–24.1.  
Obsah: výstava voskových modelů lidských defektů  
 
Název výstavy: ŠTĚPÁN MIKULKA – DIVOKÁ EVROPA,  LUKÁŠ KOVÁR – TAJEMNÉ 

 BORNEO 
termín: 14. 1.–6. 3.  
Obsah: výstava fotografií s exkluzívními záběry divoké Evropy i exotického Bornea  
 
Název výstavy: TKALCOVSTÍ VČERA A DNES. ODBORNÁ TKALCOVSKÁ ŠKOLA  

 V KRNOVĚ A JEJÍ NÁSLEDOVNÍCI 
termín: 3. 3.–26. 4. 
Obsah: Odborná tkalcovská škola v Krnově a její následovníci (Střední průmyslová škola v 

 Krnově). Historie tkalcovské školy na dobových dokumentech a fotografiích 
 
Název výstavy: BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2016 
termín: 19. 3.– 3. 4.       
Obsah: soutěžní výstava kraslic a dalších velikonočních ozdob 
 
Název výstavy: EVA BRODSKÁ: TAPISÉRIE 
termín: 22. 3. –1. 5. 
Obsah: Moderní tkané textilie. Průřez tvorbou současné umělkyně 
 
Název výstavy:  DIVADLO ZROZENÉ Z VODY (VIETNAMSKÉ VODNÍ LOUTKOVÉ  

 DIVADLO) 
termín: 5. 5.–12. 6. 
Obsah: Vietnamské vodní loutkové divadlo. Ve spolupráci s Muzeem loutkových kultur v 

 Chrudimi 
 
Název výstavy:  HASIČI – TRADICE A SOUČASNOST 
termín: 20. 5.–28. 8. 
Obsah: Výstava k výročí založení Okresního požárního sboru. Od hasičských spolků po 

 profesní organizaci, dobové dokumenty, fotografie, výzbroj a výstroj od   
 minulosti k dnešku 

 
Název výstavy:  DĚJINY SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE V ČESKÝCH ZEMÍCH 
termín: 23. 5.–31. 5. 
Obsah: Výstava ČSSD k 135. výročí vzniku České strany sociálně demokratické 
 
Název výstavy:  MARTIN CHYLÍK – JEDNOTA V MNOHOZNAČNSTI 
termín: 23.6.–17.7. 
Obsah: Výstava fotografií (klasických černobílých i digitálních, gumotisků, scanů) 
 
Název výstavy: TAJEMSTVÍ HLÍNY (HAPTICKÁ PUTOVNÍ VÝSTAVA) 
termín: 28.7.–4.9. 
Obsah: Společná putovní haptická výstav krajských muzeí MSK. Výstava s prvky pro  

 nevidomé návštěvníky. Výstava o uplatnění hlíny v běžném životě člověka –  
 nádobí, keramika, kachle, umělecké předměty  apod. 
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Název výstavy: TICHO KRESBY 
termín: 15. 9.–27.11. 
Obsah: Výstava nejvýznamnějších představitelů české kresby 
 
Název výstavy: POLOČAS VELKÉ VÁLKY  
termín: 22.9.–6.11. 
Obsah: Přiblížení života v letech 1. světové války na Bruntálsku originálními fotografiemi, 

 tiskovinami a dobovými hmotnými exponáty 
 
Název výstavy: PANENKY A VŠECHNO KOLEM NICH  
termín: 24. 11. 2016– 30. 1. 2017   
Obsah: Výstava ze sbírek Ludmily Schovajsové a Muzea v Bruntále. Prezentace soukromé 

 sbírky panenek a s nimi souvisejících předmětů (kočárky, šatičky,...), doplněna  
 o panenky ze sbírky Muzea v Bruntále 

 
Název výstavy: NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBA 2016 
termín: 17. 12.– 31. 12.      
Obsah: soutěžní výstava vánočních ozdob 

 
Návštěvnost expozic a výstav v bruntálském zámku:  29 591 
 
 
Zámek Bruntál – akce 

 
Název akce: SEDLÁČKOVO KVARTETO 
termín: 22. 2.        
Obsah: koncert v Audienčním sále zámku Bruntál, pořádáno Městem Bruntál 
Placená akce 
 
Název akce: VELIKONOCE NA ZÁMKU 
termín:  19. 3.      
Obsah: folklorní představení velikonočních zvyků, vyrábění kraslic, prodejní jarmark, 
 soutěž „Bruntálská kraslice 2016“ 
Placená akce 

 
Název akce: KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRUNTÁL 
termín: 19. 3.        
Obsah: koncert v Audienčním sále zámku Bruntál, pořádáno ZUŠ Bruntál 
Neplacená akce 
 
Název akce: KONCERT NA SCHODECH 
termín: 15. 4.        
Obsah: koncert na schodech schodišťového traktu zámku Bruntál, pořádáno ZUŠ Bruntál 
Neplacená akce 
 
Název akce: ŽIDOVSKÁ HUDBA PRO VIOLONCELLO 
termín: 19. 4.        
Obsah: koncert v Audienčním sále zámku Bruntál, pořádáno Městem Bruntál 
Placená akce 
 
Název akce: MUZEJNÍ NOC 
termín: 20. 5.        
Obsah: akce k Mezinárodnímu dni muzeí, zahájení výstavy „Hasiči – tradice a současnost“, 
 doprovodný program  
Placená akce 
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Název akce: MISTROVSTVÍ EVROPY 2016: SPRINTOVÉ ŠTAFETY 
termín:  21. 5.       
Obsah: mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 2016 – běh bruntálským zámkem a 
zámeckými parky 
Neplacená akce 
 
Název akce: DNY MĚSTA  BRUNTÁLU 17.–19. ČERVNA 2016  
termín: 18. 6. –19. 6. 2015        
Obsah: zámecký park: soutěže pro děti; zámecké nádvoří: Pohádková babička Dadla – 
pohádka, O ztracené papučce – pohádka, Rozmarný večer – divadelní představení hry V. 
Vančury, Jak se vaří pohádka  
Neplacená akce 
 
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC 2016 
termín: 27. 8.         
Obsah: večerní netradiční šermířské prohlídky se skupinou Salva Quardia a lukostřelcem I. 
 Sajkalou  
Placená akce 
 
Název akce: VÝLETY DO MINULOSTI II.   
termín: 9. 9.        
Obsah: dvě komentované prohlídky zámeckého parku u příležitosti Dnů evropského  
 kulturního dědictví 
Neplacená akce 
 
Název akce: BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO 
termín: 17. 9.        
Obsah: 15. ročník hudebního festivalu folk-country-bluegrassových skupin, pořádáno 
 Městem Bruntál 
Placená akce 
 
Název akce: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
termín:  28. 9.       
Obsah: akce ke dni Moravskoslezského kraje    
Neplacená akce 

 
Název akce:  VÁNOCE NA ZÁMKU 
termín: 17. 12.        
Obsah: vánoční prodejní jarmark s tradiční soutěží „O nejkrásnější vánoční ozdobu roku 
 2016“ (výstava soutěžních exponátů) a vánočním programem 
Placená akce 
 

Návštěvnost akcí v bruntálském zámku:  9 625 
 
Návštěvnost zámku v Bruntále celková: 39 216 
 
Svatební obřady konané na bruntálském zámku: 31 obřadů, 1 467 účastníků 
 
 
 Muzeum Karlovice – expozice  
 

Název expozice: ČLOVĚK A LES. Expozice lesnictví.  
Obsah: Expozice ve 4 místnostech 2. patra kosárny komplexně představující lesnickou 
činnost od pěstování lesa až po jeho hospodářské využití  
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Název expozice: DOMÁCNOST Z PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ  
Obsah: ve 2 místnostech v přízemí stylově zařízené místnosti originálním mobiliářem 
 
Název expozice: OBYDLÍ LESNÍKA  
Obsah: v 1. patře zařízená kuchyně a pracovna lesníka 
 
Název expozice: ZEMĚDĚLSKÉ STROJE, NÁŘADÍ A NÁČINÍ  
Obsah: ve stodole vedle kosárny zemědělské stroje a nářadí 
 
Název expozice: CHLÉV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
Obsah: v samostatném zrekonstruovaném objektu chléva instalace původního využití 
 
Název expozice: BYLINKOVÁ PŮDA 
Obsah: na patře stodoly instalace léčivých bylin 
 

Návštěvnost expozic v kosárně v Karlovicích: 2 112 
 
 
Muzeum Karlovice – akce 
 

Název akce: FAJNÉ LÉTO 2016 – TECHNOTRASA  
termín: 30. 7.   
Obsah: v rámci Technotrasy v areálu kosárny v Karlovicích ukázky řemeslných činností 
spojenými se životem na vesnici, zábavné a sportovní aktivity, vystoupení dětských 
tanečních skupin, ochutnávky krajských specialit.  
Neplacená akce. Nadregionální 
 
Název akce: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
termín:  28. 9.       
Obsah: akce ke dni Moravskoslezského kraje    
Neplacená akce. 

 
Název akce: VÁNOCE V KOSÁRNĚ  
termín:  26. 12.–30. 12.        
Obsah: vánoční připomínka tradic a lidových zvyků, vánoční výzdoba    
Placená akce. 

 
Návštěvnost akcí v kosárně v Karlovicích:  512  
 
Návštěvnost kosárny v Karlovicích  celková: 2 624 
 
 
Hrad Sovinec – návštěvnické okruhy 
 

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

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

 
Hrad Sovinec – expozice  
 

Název expozice: ZLOMKY MINULOSTI (archeologické nálezy na hradě) 
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Obsah: expozice v přízemí purkrabství, prezentující archeologické nálezy na hradě a 
unikátní erbovní galerii členů Řádu německých rytířů na kachlích 
 
Název expozice: STŘÍPKY Z HISTORIE HRADU 
Obsah: v hradních konírnách – historie hradu pomocí autentických předmětů, fotografií, 
plánů, map 
 
Název expozice: HISTORIE LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ NA HRADĚ SOVINCI 
Obsah: expozice věnovaná lesnickému školství a lesnictví jako vědě, v konírnách 
 
Název expozice: ZBRANĚ ZE SBÍREK MUZEA V BRUNTÁLE  
Obsah: v patře purkrabství nejzajímavější a nejcennější zbraně ze sbírek muzea 
 
Název expozice: RYTÍŘSKÝ SÁL   
Obsah: expozice v patře tzv. Remteru 
 
Název expozice: KANCELÁŘ  
Obsah: v budově 6. brány zařízena kancelář dobovým mobiliářem z konce 19. století 
 
Název expozice: HRADNÍ POKOJ 
Obsah: v budově 7. brány zařízen hradní pokoj novogotickým  dobovým mobiliářem 
z konce 19. století 
 
Název expozice: PRÁVO ÚTRPNÉ NA HRADĚ  
Obsah: mučírna ve sklepě purkrabství s replikami mučících nástrojů  
 
Název expozice: VINNÝ SKLEP  
Obsah: nová expozice ve sklepě ve skále za 5. hradní branou 
 
Název expozice: JÍDELNÍ SKLEP (spižírna) 
Obsah: nová expozice ve sklepě Jižního paláce 

 
 
Hrad Sovinec – výstavy 
 

Název výstavy: OBNOVA OPEVNĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ  PODZEMNÍ CHODBY HRADU 
SOVINCE 

termín: 1.4.–31.10. 
Obsah: výstav dokumentačních fotografií a plánů 

 
Název výstavy: JAROSLAV VODRÁŽKA – ČÍROČISTÝ ROMANTIK 
termín: 1.4.–7.5. 
Obsah: výstava zapůjčená SNM v Martině přibližující život a tvorbu známého autora 
užitkové a drobné grafiky a ilustrací pro děti a mládež 
 
Název výstavy: JINDŘICH ŠTREIT – PROSTUPOVÁNÍ  
termín: 4. 6.–31. 7.  
Obsah: Tvorba světově proslulého českého fotografa a pedagoga 
 
Název výstavy: LUBOMÍR DOSTÁL – OBRAZY A SOCHY 
termín: 6. 8.–30. 10. 
Obsah: Průřez tvorbou známého umělce 
 

Návštěvnost expozic a výstav na hradě (všechny expozice v rámci prohlídek 
objektu – návštěvnických okruhů): 52 169 
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Hrad Sovinec – akce 
 
Název akce: REKVIEM ZA RYTÍŘE 
termín: 26. 3.–28. 3.         
Obsah: vítaní jara s rytířskými souboji 
Placená akce 
 
Název akce: ÚTĚK Z ŘÁDU 

     termín:  16. 4.–17. 4.         
Obsah: pálení čarodějnic 
Placená akce  
 
Název akce: KMOTRA SMRT 
termín: 30. 4.–1. 5.         
Obsah: vojenská historie 
Placená akce  

 
 Název akce: KOLOTOČ PRIMA POHÁDEK 
     termín: 21. 5.–22. 5.          

Obsah: pohádkové dni na hradě 
Placená akce  
 
Název akce: SRNČÍ STEZKOU 
termín: 28. 5.–29. 5.         
Obsah: sokolnické výcvik 
Placená akce  
 
Název akce: KAŠPÁREK ZE SKALNÍHO HRADU 
termín: 18. 6. –19. 6.              
Obsah: loutkářská pouť  
Placená akce  
 
Název akce: SOVINECKÝ ŠPERK 
termín: 2. 7.–3. 7.         
Obsah: šperky, historická hudba a šerm 
Placená akce  
 

 Název akce: ZÁHADA PROKLETÉ TRUHLY 
termín: 9. 7.–10. 7.         
Obsah: festival práva útrpného 
Placená akce  

   
Název akce: NA PŘÍKAZ CÍSAŘE 
termín: 16. 7.–17. 7.         
Obsah: gotický rytířský turnaj 
 
Název akce: HRADNÍ BESTIE 
termín: 23. 7.–24. 7.         
Obsah: kostýmy a hry 
Placená akce  
 
 Název akce: ZA ČEST KRÁLE 
 termín: 30. 7.–31. 7.         
Obsah: Sovinec v temné době války třicetileté 
Placená akce  
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Název akce: PAST NA MEDVĚDA 
termín: 6. 8.–7. 8.         
Obsah: lesnické slavnosti 
Placená akce 
 
Název akce: HODOKVAS RYTÍŘE KOBYLKY 
termín: 13. 8.–14. 8.         
Obsah: historicko-řemeslný jarmark 
Placená akce  
 

 Název akce: PŘÍZRAK Z TEMNÉ VĚŽE 
     termín: 20. 8.–21. 8.         

Obsah: přízrak z temné věže, gotická bitva 
Placená akce  
 
Název akce: HRADOZÁMECKÁ NOC  
termín: 27. 8.        
Obsah: netradiční noční naučná stezka k netopýrům, vystoupení skupin Perchty von 
 Bladen a Posádka hradu 
Placená akce  
 
Název akce: SOKOLNICKÉ LOVY 
termín: 27. 8.–28. 8.         
Obsah: sokolnické slavnost 
Placená akce  
 

 Název akce: VRAŤ SE DO POHÁDKY 
     termín: 17. 9.–18. 9.          

Obsah: pohádkové dni na hradě – loučení s prázdninami 
Placená akce  
 
Název akce: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
termín:  28. 9.       
Obsah: akce ke dni Moravskoslezského kraje    
Neplacená akce 
 
Název akce: BALADY ZBOJNICKÉ 

     termín: 1. 10.–2. 10.         
Obsah: loupežnické prohlídky  
Placená akce  

 
Název akce: HOFMISTROVA ZÁVĚŤ 
termín: 28. 10.–30 .10.        
Obsah: slavnostní ukončení sezóny 
Placená akce  
 
Název akce: VÁNOČNÍ HRAD SOVINEC 
termín: 26. 12.–30. 12.         
Obsah: vánoční prohlídky hradu 
Placená akce  

 
Návštěvnost akcí na Sovinci : 37 782 
 
Návštěvnost hradu Sovince celková: 89 951 
 
Svatební obřady konané na hradě Sovinci: 8 obřadů, 281 účastníků 
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ROZDĚLENÍ   NÁVŠTĚVNOSTI   DLE   POBOČEK 

Celkem 131 791 * 
- z toho Zámek 
Bruntál 39 216 
- z toho Hrad Sovinec 89 951 

 PO a pobočky 
- z toho Kosárna 
Karlovice 2624 

* NEZAHRNUTI  účastníci 39 svatebních obřadů 1748 osob (Bruntál – 31 obřadů,  1467 osob, Sovinec –8 obřadů, 
281 osob)   
 
Péče o nemovité  kulturní památky 
 
A.   provoz a využití zpřístupněných památek 
pobočka 1. – Zámek Bruntál – národní kulturní památky 
pobočka 2. – bývalá Kosárna Karlovice  – národní kulturní památka 
pobočka 3. – Hrad Sovinec – kulturní památka 
  
Všechny objekty a areály jsou otevřeny a veřejnosti zpřístupněny formou výstav, expozic 
a veřejné zeleně. Nezpřístupněné části plní funkci odborného, administrativního, 
hospodářského a provozního zázemí, některé jsou nepřístupné kvůli havarijnímu stavu 
(zámek Bruntál – sala terrena, protiletecký kryt,  bašta; hrad Sovinec – parkány a bastiony, 
6. nádvoří, lesnická škola, severní palác a zbrojnice). Úkoly spojené s jejich správou, 
provozem, opravami a údržbou se plní.  
 
Zámek Bruntál je sídlem Muzea v Bruntále, příspěvkové organizace. Kromě expozic, výstav 
a zámeckého parku slouží návštěvníkům prodejna a informační centrum, poskytující 
informace o kulturním dění, sportovních a ubytovacích možnostech celého okresu Bruntál. 
Ostatní prostory jsou využívány jako kanceláře, depozitáře, sklady a šatny.  Samostatně stojí 
sala terrena, podzemní kryt, zbytky městského opevnění s baštou, „bašta“, budova dílen 
a skladů, sklad  řeziva a garáže.  
Funkci provozovatele a správce plní útvar památkové péče a provozně technický útvar. 
Kromě pracovníků muzea  zde pracují i sezónní průvodci. 
 
Celý areál kosárny v Karlovicích (kromě bytu správce) slouží k expozičním účelům a je 
zpřístupněn veřejnosti.  
Funkci provozovatele plní útvar památkové péče a funkci správce plní správkyně areálu  
bývalé kosárny v Karlovicích a pracovník na příležitostnou výpomoc a údržbu, kteří bydlí 
v obytné budově (útvar památkové péče).  
 
Na hradě Sovinci jsou zpřístupněny opravené prostory a jsou v nich muzejní a památkové 
expozice:  sklep a obě patra purkrabství, konírny, obě patra tzv.  remteru,  interiéry 5., 6. a 
7. brány, sklep jižního paláce a sklep v hradní skále.  Jižní palác slouží k sezónním výstavám. 
Přízemí 6. brány a zbrojnice slouží jako zázemí pro kulturní akce. V 1. bráně je prodejna 
s pokladnou a informačním centrem. Podkroví 1. brány a koníren a celá 4. brána slouží jako 
ubytovny pro průvodce a účinkující. Ve ve 3. bráně je byt kastelána. Jako technické zázemí 
jsou využívány některé prostory purkrabství, 2. a 3. brány a zbrojnice u 5. nádvoří. WC pro 
veřejnost jsou umístěna na 1., 2. (velkokapacitní) a  4. (bezbariérové)  nádvoří. 
Funkci provozovatele plní útvar památkové péče a funkci správce plní kastelán, který bydlí na 
hradě. Kromě něj zde pracuje údržbář, uklízečka a pokladní – průvodci, také sezonní 
průvodci (útvar památkové péče).  
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Budova Zámecké nám. 3/9  je určena k bydlení (2. bytové jednotky), potřebám 
regionálního knihovnického centra a k pronájmu nebytových prostor.  
 
Vyhodnocení plnění plánu v oblasti expozic, výstav a dalších kulturních akcí na spravovaných 
objektech  areálech je zpracováno v části  I. 
 
B. opravy, obnova, restaurování 
Práce na objektech byly prováděny dodavatelsky  i vlastními pracovníky (drobné opravy, 
údržbové práce budov a zeleně, nátěry konstrukcí a mříží, výroba laviček a vedení brigádníků 
v Bruntále i na Sovinci, …). Ke všem dodavatelským akcím byla provedena výběrová řízení 
(zámek Bruntál – 2 – restaurování štukové výzdoby a nástěnných maleb v interiérech, PD 
revitalizace zámeckého parku; dokončení PD revitalizace saly terreny;  Bruntál Zámecké nám. 
3/9 – zateplení stropů 2. NP; kosárna Karlovice oprava krovu; hrad Sovinec – oprava 
dělostřelecké bašty).   
     Na všech objektech byly provedeny pravidelné revize (elektrozařízení, spotřebičů, nářadí 
a přístrojů včetně příslušenství, tlakové nádoby, komíny, plynové kotle, EZS, EPS, CCTV) a 
kontrola BOZP a PO bezpečnostním technikem. Všechny zjištěné nedostatky byly ihned 
odstraněny.  
 

1. ZÁMEK BRUNTÁL – AREÁL 
 

1.1.projekční práce  
- PD Revitalizace objektu sala terrena pro Europrojekty – doplnění a kompletace, 

rozpočet  
- PD Demolice skleníku a návrh úprav skladu a garáže + rozpočet 
- PD Revitalizace zámeckého parku pro Europrojekty + rozpočet 
- řešení stavu jehličnanů v parku a výsadby, kácení a dalších úprav v zámeckém 

parku v souvislosti s opravou saly terreny a okolí 
 
1.2.stavební a restaurátorské práce  

- Restaurování štukové výzdoby v interiéru zámku  
- Restaurování nástěnných maleb v  zámku  
- oprava vstupních vrat zámku  
- demolice skleníku a úpravy plochy a skladů  

 
1.3.údržba a opravy  

- oprava sklepních oken a dveří směrem do parku  
- oprava střešních krytin po zimním období a obnova opatření proti holubům  
- odstranění závad elektro   
- opravy a nátěry oplocení objektu   
- údržba a ošetření parku  
- muškáty na nádvoří   
- nátěr mříží, parapetů a oken na zámku  
- doplnění EZS (kamery, čidla,...)    
- celková péče o park – výsadba  letniček,  kácení limby, lípy, smrku a 2 ks javorů 

rekultivace a údržba trávníkových ploch, chemické postřiky  
 
1.4.expozice 

- Doplnění a změny v zámecké expozici (Knihovna II., Římský salon, Holandský salon, 
Přípravna jídel, Hlavní sál, byt velmistra) 
 

2. KOSÁRNA KARLOVICE – AREÁL 
 
2.1.projekční práce 

- PD oprava náhonu a osazení oplocení  + rozpočet 
- PD stavebně technický průzkum krovu s návrhem řešení + rozpočet 
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2.2.stavební a restaurátorské práce 
       –   oprava náhonu, přemístění  turbíny a doplnění oplocení  
      –   oprava krovu I. etapa 
 
2.3.údržba a opravy  

- odstranění závad elektro  
- drobné údržbářské práce (nátěry dřeva, kování, …) 
- péče o zahradu a travnaté plochy, odstranění pařezů  
- přemístění kurníku 

 
2.4.expozice 

- doplnění expozic v obytné budově, chlévě i stodole 
 

3. HRAD SOVINEC 
 
3.1.projekční a přípravné práce   
       –   archeologický dohled na západní hradbě 
                                  
3.2.stavební a restaurátorské práce 

- oprava vnějších hradeb západní hradba a parkán  ( II.etapa ) 
- střelecká bašta  

 
3.3.údržba a opravy  

- opravy střech po zimním období   
- nátěry střech   
- údržba čističky, rozbor vzorků   
- údržba inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektro, čistička) odstranění závad 

z elektro            
- údržba a čištění celého hradu od náletové zeleně  
- nátěry kovových a dřevěných konstrukcí (zámky, kování, zábradlí…) 
- drobné opravy dlažeb, hradeb, fasád, stříšek, zprovoznění WC...  

 
3.4.expozice 

- doplnění obnova expozic  (konírny, tzv. remter, 7. brána) 
- výroba  lavic pro návštěvníky   

 
3.5.ostatní 

- výroba  lavic a stolů do Klippelovy bašty  
 

4. BYTOVÝ DŮM ZÁMECKÉ nám. 3/9 
 

- oprava zadních dveří        
- zateplení půdy II. etapa   

 
5. pravidelné kontroly, revize a údržba 
 (zámek Bruntál, dílny, Zámecké nám. 3/7, hrad Sovinec, Karlovice) – dodavatelsky 
 

– EZS, EPS, CCTV   
– elektrozařízení   
– komínů  
– plynu  
– spotřebičů, nářadí a přístrojů včetně příslušenství   
– tlakových nádob  

 

opravy elektro na všech objektech (externí pracovník)  



 19 

Výběrová a nabídková řízení na restaurování a dodavatelské stavební práce: 
Zámek Bruntál  
        –  restaurování štukové výzdoby v zámecké expozici  – 4 sály 

–  restaurování nástěnných maleb v Holandském sále 
Hrad Sovinec    
         – oprava střelecké bašty  
Kosárna  Karlovice 
        – oprava krovu 

– oprava náhonu 
V roce 2016 byly realizovány akce s pomocí programů MK ČR (4), KÚ MSK (6) a z vlastních 
zdrojů. 
Na rok 2017 byly podány žádosti na finanční prostředky z programů MK ČR, KÚ MSK.                                                       
 
 
V. Personál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1. Vzdělávání zaměstnanců 

 
Balarinová: 
–  7.6–8.6: AMG, konference „Textil v muzeu“ v Technickém muzeu v Brně  
Bílková: 

     – 9.3.: Novinky účetnictví PO 2016, Ostrava 
     – 9.11.: školení FAMA, KÚ MSK Ostrava 

Garncarzová: 
– 17.2. 2016: Seminář k výzvám IROP – Muzea, NKP, Praha 
– 27.4. 2016: Zákon o zadávání veřejných zakázek, Opava 
– 22. 11.–24. 11.: AMG,  mezinárodní konference Muzeum a změna V, Praha  
Hornišer: 
–  22. 11.–24.1 1.: AMG,  mezinárodní konference Muzeum a změna V, Praha               

      Kahoun: 
–  13.9.–15.9.: konzervátorsko-restaurátorská komise AMG, Brno 

     Lesáková: 
–  8.2.–9.2.: AMG, komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, Litomyšl 
–  3.10.: Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM,  edukační seminář, Brno  
Málková: 
–  22. 4..  Musoft, školení k EES MUSEION 
–  26. 5.: CITEM, školení k CESu, Brno 

Kategorie zaměstnanců 
Počet 

zaměstnanců - 
fyzický stav  

Počet 
zaměstnanců - 

přepočtený 
stav  

průměrný 
plat   

celkový 
objem 

prostředků 
na platy 

vysokoškolské 13 11,86 26 697 3 797 950 
vyšší odborné 0 0 0 0 
úplné střední 20 14,12 18 934 3 207 732 
vyučen 10 9,42 15 430 1 744 533 
základní 1 0,69 13 861 116 172 
celkem 44 36,09 - 8 866 387 
odborní 14 13,42 25 455 4 097 768 
neodborní 30 22.67 17 522 4 768 619 
celkem 44 36,09 - 8 866 387 
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Mezerová: 
– 21.1.–22.1.: Technické památky Horního Slezska, Krnov; referát Tvorba Josefa 

Hoffmanna  na Bruntálsku 
– 17.2. 2016: Seminář k výzvám IROP – Muzea, NKP, Praha 
– 14.9.–16.9.: Lidová architektura. Valašské Klobouky 
– 20.9.: seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí historických 
 staveb 
– 9.11.: školení FAMA, KÚ MSK Ostrava 
– 1.12.–3.12.: Slovenské tradice v ČR. XII.pražská konference středoškoláků. Domus ,– 
 předseda poroty 
Niesner: 
–  25.5.: AMG, KRHMaS, Brno 
–  10. 6.: COH ÚSD AV ČR – 15. mezinárodní workshop orální historie na hradě Sovinci 
–  5. 10.–6. 10.: AMG, KRHMaS, odborný seminář, Přerov; 
–  22. 11.–24. 11.: AMG,  mezinárodní konference Muzeum a změna V, Praha  
Nováková: 
–  24. 5.: školení Verbis, Pardubice 
–  31. 5.: AMG, krajská porada muz. knihovníků, Český Těšín 
–  13. 9.–15.9.: AMG, seminář muzejních knihovníků, Hradec Králové 
–  4. 10.:  AMG, krajská porada muz. knihovníků – hlavní organizátor, Sovinec 
–  16.11.: školení Verbis, Praha 
–  28.11.: Národní knihovna, školení CASLIN, Praha 
Rada: 
–  17.2. 2016: Seminář k výzvám IROP – Muzea, NKP, Praha 
–  29.8.: školení FAMA, KÚ MSK OStrava 
–  20.9.: seminář Nejčastěji realizované způsoby sanace dřevěných konstrukcí 

historických  staveb 
Svobodová I.: 
–  5. 4. : veletrh Silva Regina Brno 
–  22. 4..  Musoft, školení k EES MUSEION 
–  26. 5.: CITEM, školení k CESu, Brno 
–  28. 4.:  seminář Škůdci zeleně v parcích, Krnov 
–  6. 6.–10. 6.: AMG, botanický seminář, Hlavatce (Tábor)  
–  18. 10.–19. 10.: AMG, setkání muzejních botaniků, Brno   
Svobodová M.: 
– 16.3.: školení elektronická spisová služba, KÚ MSK Ostrava 
– 25.5.: školení elektronická spisová služba, KÚ MSK Ostrava 
– 14.6.: Spisová služba a archivnictví, Krnov 
Trličíková: 
– 20.1.: Cestovní náhrady 2016, Olomouc 
– 28.1.: Zdaňování příjmů za ZČ 2015,2016, Bruntál 
– 16.3.: školení elektronická spisová služba, KÚ MSK Ostrava 
– 19.4.: Aktuální pracovněprávní problematika, Krnov 
– 25.5.: školení elektronická spisová služba, KÚ MSK Ostrava 
– 29.8.: školení FAMA, KÚ MSK Ostrava 
– 25.11.: Nemocenské a důchodové pojištění 2017, Bruntál 
 

Dále bylo realizováno školení  řidičů referentských vozidel a školení zaměstnanců  v rámci 
BOZP   (elektro, chemické látky, žebříky). 
 
        Organizační, administrativa a jiné 
porady vedení (7), porady provozní (4), porady útvaru (5), porady finanční a personální (4),  
kontrolní dny, kontrolní činnost, kontrola pracovišť, výběrová řízení, plány, výkazy, statistiky, 
inventury, prověrky BOZP+PO, kontrola z odborového svazu, kontrola z Inspektorátu práce, 
školení, grantové projekty – ISO 2016, ISO 2017, PRM, podpora standardizovaných služeb,.., 
žádosti a realizace, podklady pro MSK (připomínkování materiálu Minimální standard 
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zabezpečení , podklady pro poradu ředitelů 30.6. ad SES Museion, Sběr informací o sbírkách 
pro účely zpracování žádostí o dotace na projekty ve výzvě IROP – Muzea, vyhodnocení 
spolupráce MvB s obcemi v letech 2014–2016, vyhodnocení spolupráce MvB s muzejními 
metodickými centry), podklady pro AMG, výpočetní technika, webové stránky, administrativa, 
korespondence 
 
C) ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  PŘÍSPÉVKOVÉ  ORGANIZACE 
 
1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného 
výsledku hospodaření (k Tab. č. 1  přílohy č. 2) 
 
Závazné ukazatele na rok 2016, které byly zřizovatelem stanoveny, byly dodrženy. 
Organizace hospodařila s neinvestičním příspěvkem z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, který obsahoval jednak příspěvek na provoz a jednak neinvestiční účelové příspěvky 
na jednotlivé tituly akcí  v celkové výši   22.811,96 tis. Kč včetně účelového příspěvku  na 
odpisy. Z této celkové výše příspěvků jsme získali z  Ministerstva kultury na restaurování 
a obnovu majetku a na nákup HW a SW knihovnického systému příspěvky ve výši 2.007,00 
tis. Kč. Všechny účelové příspěvky byly využity v plné výši, organizace nic nevracela, naopak  
se na  financování jednotlivých akcí podílela vlastními finančními zdroji. Mimo rozpočet 
zřizovatele jsme získali neinvestiční příspěvek od města Bruntál na opravu a restaurování  
vstupních vrat na zámku ve výši 79,00 tis. Kč. 
Celkové náklady v hlavní činnosti převyšovaly výnosy, za hlavní činnost je vykazována ztráta 
ve výši 259,12 tis. Kč. V doplňkové činnosti naopak výnosy převyšovaly náklady, za 
doplňkovou činnost je tedy vykazován zisk ve výši 289,04 tis. Kč. Za organizaci jako 
celek je vykazován hospodářský výsledek kladný ve výši 29,92 tis. Kč. 
 
Celkové náklady v hlavní činnosti jsou ve výši 31.980,83 tis. Kč a jsou  oproti roku 
předcházejícímu o 7.348,01 tis Kč  vyšší, což vyjadřuje také stoupající index 30%. Zde 
můžeme konstatovat, že i celkové náklady byly ovlivněny tím, že jsme měli možnost využití 
většího objemu účelových příspěvků než v roce předcházejícím (o cca 4.520 tis.Kč). Byly 
realizovány velké stavební a restaurátorské akce, na kterých jsme se podíleli i vlastním 
finančním podílem, proto se vše projevilo na celkových vyšších nákladech. 
 V  doplňkové činnosti jsou celkové náklady ve výši 527,06 tis. Kč a ty jsou ve srovnání 
s rokem předcházejícím o 18,45  tis. Kč nižší. 
Spotřeba materiálu celkem byla nižší oproti minulému roku  o 6,65 tis. Kč, což je v tak 
velkém objemu  téměř srovnatelné. Ve srovnání s plánem roku 2016 došlo v této položce 
také k celkové úspoře. 
Spotřeba energií byla nižší oproti minulému roku o 48,86 tis. Kč, což činí snížení o -3 %. 
Ve srovnání s plánem je tato položka ve sníženém indexu -9 %.  
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek – je v hodnoceném roce nová položka, 
kde organizace účtovala výdej propagačních nástěnných kalendářů na rok 2017, které byly 
vydány za finanční podpory zřizovatele a pro potřeby zřizovatele MSK v částce 100.430 Kč. 
(zvýšený index 100%). 
Ve srovnání položek u prodeje zboží jsou náklady oproti roku předcházejícímu vyšší o 39.72 
tis. Kč, což znamená větší objem zboží na prodejnách. Vlivem vyššího prodeje publikací 
a upomínkových předmětů jsou vyšší také výnosy, v hlavní činnosti je vyšší výnos z prodeje 
o 48,08 tis. Kč a v doplňkové činnosti je výnos z prodeje také vyšší o 9,23 tis. Kč než v roce 
předcházejícím (u prodeje cizího zboží je patrný rabat ve výši 24 % a u  prodeje vlastního 
zboží a publikací je poměr výnosů k nákladům 0,49 %,  což je dáno tím, že vlastní zboží 
/propagační publikace, knihy/ by byly za výrobní cenu neprodejné  a prodávají se za nižší 
cenu). 
Opravy a udržování v hlavní činnosti jsou ve výši 7.458,41 tis. Kč a jsou oproti roku 
předcházejícímu o cca 3.620,67 tis. Kč vyšší (zvýšený index 91%). Je to dáno tím, že v roce 
2016 byly realizovány tři velké stavební a restaurátorské akce, na které jsme získali finanční 
příspěvky v celkové výši 5.633 tis. Kč, a na kterých jsme se také finančně podíleli vlastními 
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zdroji, a to z provozních prostředků a také čerpáním financí z fondu investic. Realizace 
a financování velkých i menších akcí je popsáno v kapitole 6. Péče o spravovaný majetek. 
 
V doplňkové činnosti byly výdaje na opravy v celkové výši 150 tis. Kč, což bylo o 75,95 tis. Kč 
méně než loni. Opravy byly převážně prováděny na objektech, ze kterých plynou výnosy 
z pronájmů.  
Cestovné je ve výši 58,27 tis. Kč což je  oproti roku minulému vyšší jen o 2,38 tis. Kč, 
zvýšený index činí 4,26%.  
Ostatní služby jsou  v hodnoceném roce ve výši 4.167,48 tis. Kč a oproti roku 
předcházejícímu jsou vyšší o 2.193,98 tis.  Kč (zvýšený index 111%). Bylo to dáno tím, že do 
této položky  zasáhly položky spojené s restaurováním v interiérech zámku, na které jsme 
dostali finanční příspěvek  z  Ministerstva kultury 600 tis. Kč,  a také příspěvek od zřizovatele 
ve výši 1 mil. Kč a vlastním podílem jsme přispěli částkou 475 tis. Kč. Na restaurování 
sbírkových předmětů z programu ISO z Ministerstva kultury bylo vynaloženo celkem 348,6 
tis. Kč, z toho jsme přispěli vlastním podílem částkou 178,6 tis. Kč a Ministerstvo kultury 
přispělo částkou 170 tis. Kč. Další nemalou částkou ve službách byl náklad za demolici 
skleníku  547,8 tis. Kč, který byl v havarijním stavu a bylo nutno provést demoliční zásah. 
Ostatní provozní služby byly realizovány na úrovni roku předcházejícího. 
 
Mzdové náklady celkem v hodnoceném roce činily celkem 9.388,12 tis. Kč, z toho OON 
488,09 tis. Kč (ostatní platby za provedené práce). V hlavní činnosti  jsou v těchto 
nákladech zahrnuty prostředky na platy hrazené z provozních prostředků ve výši 8.817,20 
tis. Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 33,65 tis. Kč. V roce 2016 
jsme čerpali fond odměn na odměny zaměstnancům ve výši 120 tis. Kč.  
Celkové mzdové náklady v hlavní činnosti jsou o 931,67 tis. Kč vyšší oproti minulému roku 
(zvýšený index 11%). Na zvýšené mzdové náklady  měly vliv zvýšené pracovní úvazky o 4,33 
a  navýšení platových tarifů od 1.11.2016.  
Byli přijati noví zaměstnanci v souvislosti s otevřením podzemní chodby na hradě Sovinci 
(zvýšení úvazku o 1,78), je zde také sledována udržitelnost projektu. Dále byl od ledna 
vytvořen nový celý pracovní úvazek na místo muzejního pedagoga a byly povýšeny některé 
částečné pracovní úvazky. Objem prostředků za ostatní platby za provedené práce byl 
v porovnání s minulým rokem o 93 tis. Kč nižší, což měla za následek změna v uzavření 
pracovních smluv na pracovní poměr místo dohod o provedení práce. Platy v doplňkové 
činnosti jsou ve výši 49,18 tis. Kč, které jsou v největší míře vypláceny za  okruh prodeje 
zboží a jsou na stejné úrovni jako v roce předcházejícím.  
Zákonné sociální pojištění je vyšší o 381,33 tis. Kč než v  minulém roce, což je úměrné 
zvýšeným mzdovým nákladům (zvýšený index  14%). 
Jiné sociální pojištění – pojištění za zaměstnance u Kooperativy je zvýšené úměrně 
zvýšeným mzdovým nákladům o 2,3 tis. Kč  oproti roku minulému (zvýšený index 11%). 
Zákonné sociální náklady jsou ve výši 519,24 tis. Kč, zde se projevila tvorba přídělu do 
fondu kulturních a sociálních potřeb oproti loňskému roku zvýšením zákonného přídělu o 
0,5% a příspěvek na stravování pro zaměstnance. Tyto náklady byly v hlavní činnosti o 
120,15 tis. vyšší než v loňském roce (zvýšený index 30%). Tento nárůst ovlivnil zvýšený 
počet přepočtených zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, ze kterého plynou tyto 
zaměstnanecké benefity.  
Jiné sociální náklady jsou zvýšené o 4,22 tis. Kč, je to položka nákupu ochranných 
pracovních prostředků, jež byly nakoupeny pro zaměstnance, kterým v daném roce vznikl 
nárok na přidělení a nově přijatým zaměstnancům (zvýšený index 25%). 
Jiné daně a poplatky jsou ve výši 167,01 tis. Kč, jsou o 52,08 tis. Kč vyšší než 
v předchozím roce – zde se účtují poplatky obci dle smlouvy o provozování kulturně 
historických akcí pro veřejnost na hradě Sovinci podle objemu celkových tržeb za akce 
(zvýšený index 45%). 
Odpisy dlouhodobého majetku jsou v hlavní činnosti ve výši  1.359,3 tis. Kč a v 
doplňkové činnosti 56,85 tis. Kč. V hlavní činnosti jsou  o 265,22 tis. Kč  nižší než v roce 
předcházejícím vlivem nové metodiky odepisování od roku 2015 a prodloužení doby 
odepisování u vybraných položek majetku (snížený index -14%). Rozpouštěním investičního 
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transferu ve věcné a časové souvislosti  byla zúčtovaná částka ve výši 1,44 tis. Kč ve 
výnosech z transferů, tím se snižuje podíl na financování odpisů z účelových prostředků. 
Náklady z DDHM a DDnHM jsou nákupy majetku v kategorii od 1.000 Kč do 40.000 Kč u 
DDHM a od 1.000 Kč do 60.000 Kč DDnHM. Organizace nakoupila DDHM v celkové částce 
458,5 tis. Kč. Z toho v rámci projektu "Nákup knihovnického systému Verbis", který byl 
podpořen příspěvkem z MK, byl nakoupen HW a SW v částce 84,42 tis. Kč, další nákupy této 
kategorie majetku byly realizovány dle potřeb jednotlivých útvarů: výpočetní technika za 
92,36 tis. Kč, fotoaparát s dalším příslušenstvím za 35,14 tis. Kč, kancelářské židle za 8,5 tis. 
Kč, barevná kopírka za 39,9 tis. Kč, SW za 27,18 tis. Kč  a ostatní majetek za cca 145,82 tis. 
Kč. V rámci programu Podpora technických atraktivit byl nakoupen DDHM v částce  12,94 tis. 
Kč pro akci Fajne léto v kosárně Karlovice.  
Ostatní náklady z činnosti jsou náklady, které byly hrazeny pořadatelům za kulturní a 
historické akce pořádané na hradě Sovinci a v hodnoceném roce byly tyto náklady ve výši 
1.967,47 tis. Kč, což je o 256,97 tis. více než v předcházejícím roce. Toto zvýšení nákladů 
ovlivnilo zvýšení tržeb, což vypovídá o stále velkém zájmu veřejnosti navštěvovat tyto akce. 
(zvýšený index 15%). 
Ostatní finanční náklady jsou také vyšší než v předchozím roce o 5,85 tis. Kč, což mělo za 
následek větší objem bezhotovostních plateb přes terminál návštěvníků na našich objektech. 
Z objemu těchto zasílaných plateb tvoří poplatky bankovnímu ústavu ve výši 2,1% (zvýšený 
index 82%). 
Na položce náklady z přecenění reálnou hodnotou bylo v roce 2015 chybně účtováno, v roce 
2016 je položka nulová (zvýšený index 100%). 
Daň z příjmů je zde účtována pouze srážková daň z úroků předepsaná peněžním ústavem, 
v hodnoceném roce jsme zaplatili méně na srážkové dani o 896,- Kč (snížený index -23%). 
Celkové výnosy v hlavní činnosti jsou ve výši 31.194,65 tis. Kč a jsou oproti 
předcházejícímu roku o 7.369,63 tis. Kč vyšší. V doplňkové činnosti jsou výnosy ve výši 
816,10 tis. Kč a to je méně o 96,42 tis. Kč než v roce předcházejícím (zvýšený index 29%). 
Výnosy v hlavní činnosti byly v hodnoceném roce velmi příznivé, jednak z toho důvodu, že se 
nám podařilo získat finanční příspěvky s účelovým použitím vyšší o 4.520,32 tis. Kč, jak 
z Ministerstva kultury, tak také od našeho zřizovatele. 
Výnosy z prodeje vlastních výrobků – v předcházejícím roce byl výnos z vlastních 
publikací 2.025,- Kč, ovšem v roce  hodnoceném byl výnos již 20.780,- Kč. Důvodem byl 
zájem veřejnosti o vydanou publikaci na konci roku 2015 "Sousedství na hranici", která se 
dobře prodávala (zvýšený index 926%). 
Výnosy z prodeje služeb – hodnocený rok byl také příznivý z pohledu navýšených 
vlastních výnosů (o 1.178,56 tis. Kč, zvýšený index 24%) v oblasti služeb (za denní vstupné, 
za další kulturní akce) a v oblasti prodeje suvenýrů (o 48,08 tis. Kč).  
V doplňkové činnosti jsme zaznamenali nižší  výnosy ze svatebních obřadů (oproti roku 2015  
o 36,5 tis. Kč) 
Výnosy z pronájmu – v hlavní činnosti  sledujeme jednorázový pronájem za stánková 
místa v období svátků při akcích Velikonoc a Vánoc. V doplňkové činnosti sledujeme výnosy z 
pronájmů bytových a nebytových prostor. V obou případech jsme zaznamenali klesající stav, 
u stánkových míst o 2,9 tis. Kč a u stálých pronájmů o 68,54 tis. Kč v doplňkové činnosti, 
kde šlo o ukončení pronájmu zahradnictví k 31. 7. a ukončení pronájmu bytu k 31. 10. 2016 
(snížený index -15%). Průběžný pronájem stánků u pořádaných akcí během roku je také 
výnosem v doplňkové činnosti. 
Výnosy z prodeje zboží – suvenýrů a upomínkových předmětů byly v hlavní činnosti 
o 48,08 tis. Kč vyšší oproti minulému roku a u prodeje cizího a komisního zboží jsme měli 
prodej vyšší o 9,23 tis. Kč. Celkový objem tržeb za prodej zboží má rok od roku zvyšující 
tendenci (loni 411,03, letos 468,34 tis. Kč), což  příznivě ovlivňuje umožnění návštěvníkům 
platit za nákup přes platební terminál (zvýšený index 14%).  
Výnosy za smluvní pokuty a penále jsou vyčísleny ve výši 0,5 tis. Kč. Tato smluvní 
pokuta  vznikla za pozdní úhradu  faktury u nájemného. V minulém roce byly úroky 
z prodlení ve dvou případech vyčísleny na 1,12 tis. Kč (snížený index -55%).  
Výnosy z prodeje materiálu byly v minulém roce 378,- Kč, v hodnoceném roce 270,- Kč, 
jednalo se odvoz odpadového materiálu do sběrných surovin. (snížený index -29%). 
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Čerpání fondů bylo ve výši 2.280,57 tis. Kč – jedná se o čerpání z fondu odměn ve výši 120 
tis. Kč na odměny zaměstnancům a čerpání investičního fondu jako posílení oprav 
a udržování nemovitého majetku a nákup SW ve výši 2.160,57 tis. Kč. Ve srovnání s minulým 
rokem jsme čerpali fond investic ve větší míře, protože jsme se podíleli na financování 
velkých stavebních akcí. V minulém roce bylo čerpáno pouze 598,70 tis. Kč (zvýšený index 
281%) 
Ostatní výnosy z činnosti ve výši 2,45 tis. Kč – jsou zde výnosy za prodej materiálu do 
sběrných surovin a výnosy za přefakturaci poštovních služeb při odesílání publikací. 
V loňském roce zde byl celkový výnos 72,67 tis. Kč, kromě výše uvedených výnosů zde byl 
výnos pojistného plnění z pojistné události, jež se přihodila na zámku Bruntál při velkém 
přívalu dešťové vody (porovnávací index -97%).  
Položka úroky z bankovních  účtů je ve výši 15,49 tis. Kč, což je o 4,72 tis. Kč nižší než 
v předchozím roce, kdy byl výnos z úroků ve výši 20,21 tis. Kč, (porovnávací index -23,35%). 
Výnosy z transferů – celkové dotační příspěvky od vybraných místních institucí jsou 
v celkové výši 22.817,96 tis. Kč. V předcházejícím roce jsme obdrželi celkově 18.297,64 tis. 
Kč, což dělá rozdíl o 4.520,31 tis. Kč více (porovnávací index 25%). Z toho provozní dotace 
od zřizovatele byla meziročně navýšena o 553,57 tis. Kč a zbývající navýšení je plněním  
vyšších dotačních účelových příspěvků cca o 3.966,74  tis. Kč. Jsou to finanční 
příspěvky, které budou dále popsány v části neinvestiční účelové prostředky poskytnuté přes 
rozpočet zřizovatele a  mimo rozpočet zřizovatele. 
 
Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku za organizaci ve výši 
29.919,57 tis. Kč, který bude navržen k rozdělení do fondů organizace. 
 
 
Výsledek hospodaření za rok 2016 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                             v  Kč 

T e x t náklady výnosy Výsledek hospodaření 
Hlavní činnost 31.453.780,78 31.194.657,12 -259.123,66 
Doplňková činnost 527.058,77 816.102,00 289.043,23 
CELKEM 31.980.839,55 32.010.759,12 29.919,57 

 
 
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 
Dosažený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 29.919,57 Kč navrhujeme převést do 
fondu odměn 20.000 Kč a do rezervního fondu organizace 9.919,57 Kč. 
 
V předcházejícím roce  jsme dosáhli v hlavní činnosti záporného HV ve výši -280.747,21 Kč a 
v doplňkové činnosti naopak kladného HV ve výši 366.867,17 tis. Kč. HV za organizaci v 
předcházejícím roce byl 86.119,96 Kč. Pokles výnosů v doplňkové činnosti byl způsoben 
nižšími výnosy z pronájmů, jak je popsáno v odstavci Výnosy z pronájmů. 
                                                                                                                                      
2. Čerpání účelových dotací 
 
Na základě vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 Ministerstvem kultury 
a Moravskoslezským krajem následuje zpracování dotační žádosti a na základě rozhodnutí 
o přiznání dotace máme možnost získat finanční prostředky nad rámec našeho rozpočtu. 
Tyto prostředky jsou čerpány účelově a za určitých podmínek. K některým dotacím je 
povinná také finanční účast příjemce dotace. Organizace tak získala  pět dotačních titulů 
z Ministerstva kultury a osm od zřizovatele Moravskoslezského kraje. Níže uvedené finanční 
příspěvky měly použitelnost pouze v roce 2016 a podléhaly ročnímu zúčtování dotací se 
zřizovatelem. Organizace všechny tyto účelové příspěvky použila a žádné nevracela. Veškeré 
dokumenty dokladující realizace jednotlivých akcí jsou uloženy na ekonomickém úseku, 
restaurátorské zprávy jsou uloženy na muzejním a památkovém útvaru. 
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Neinvestiční účelové finanční příspěvky  poskytnuté z Ministerstva kultury přes 
rozpočet zřizovatele: 
 
Restaurování MKP – obraz "Štvanice na tura" z mobiliárního fondu zámku Bruntál – 
Muzeum v Bruntále, rejstř. Č. ÚSKP 13416/28-7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj MSK. 
Celkový náklad na opravu a restaurování byl 184.000 Kč, z toho příspěvek z MK činil 
150.000 Kč a náš podíl 34.000 Kč. 
 
Program záchrany architektonického dědictví – obnova NKP zámek č.p. 1, rejstř. č. 
288, k.ú. Bruntál-město, obec město, okres Bruntál, kraj MSK – restaurování a opravy v 
interiérech zámecké expozice. Celkově byla vynaložena částka 2.075.251 Kč, z toho 
600.000 Kč přispělo Ministerstvo kultury, 1 mil. Kč přispěl zřizovatel a vlastními 
zdroji jsme přispěli částkou 475.251 Kč. Restaurátorské zprávy jsou uloženy na útvaru 
památkové péče. 
Obnova kulturní památky – hrad Sovinec, zřícenina, rejstřík č. 39923/8-177, k. ú. Sovinec, 
obec Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský – "Statické zajištění a obnova opevnění 
západní hradby" – tato obnova je plánována na více let. Zahájena byla v srpnu 2015 
a dokončení se předpokládá v září 2017.  Celkové náklady, které byly vynaloženy na tuto akci 
v roce 2015 byly 1.018.940 Kč a organizace hradila část nákladů ve výši 418.940 Kč z 
vlastních zdrojů a část byla hrazena z příspěvku Ministerstva kultury a to v částce 600.000 
Kč. V roce 2016 byla na tuto akci vynaložena částka celkem 2.951.317 Kč, z toho 1 mil. 
Kč přispělo Ministerstvo kultury, 1,5 mil. Kč zřizovatel a z vlastních zdrojů byla 
vynaložena částka 451.317 Kč. 
 
Příspěvek z Ministerstva kultury ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí – restaurování 7 sbírkových předmětů – (prapor cechovní, soubor dvou kostelních 
praporů s oboustranně malovanými plátny, soubor tří malovaných skříní a jeden kostelní 
prapor). Celkové náklady na restaurování byly 348.645 Kč, z toho dotace byla ve výši 
170.000 Kč, náš podíl 178.645 Kč. 
Všechny uvedené příspěvky byly  řádně vyúčtovány a závěrečné vyhodnocení a kopie 
podkladů byly zaslány Ministerstvu kultury ČR jako součást ročního zúčtování se státním 
rozpočtem  v lednu 2017. 
 
Příspěvek z Ministerstva kultury z programu VISK 3 na projekt "Upgrade na 
knihovnický systém Verbis a katalog Portaro pro Verbis". Z tohoto programu byl zakoupen 
HW a SW pro knihovnický systém za účelem zlepšení služeb veřejnosti i odborným 
pracovníkům při jejich zpřístupnění do systému, lepší komunikaci a výstupů přímo z daného 
systému. Celkové náklady na projekt byly ve výši 125.583 Kč, z toho příspěvek z 
MK byl 87.000 Kč a vlastní podíl 38.583 Kč. 
 
Neinvestiční účelové finanční příspěvky poskytnuté z  rozpočtu zřizovatele: 
 
Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní chodby na hradě Sovinci" – 
v souvislosti s otevřením nového návštěvnického okruhu na hradě Sovinci, kterým bylo 
zpřístupnění podzemní chodby, bylo potřebné zvýšit počet úvazků na průvodce a provozního 
pracovníka. Celkově byly tyto úvazky navýšeny o 1,78. Současně s tímto navýšením byly 
navýšeny i mzdové náklady, a to o 308,8 tis. Kč. Zřizovatel přispěl na tyto mzdové 
náklady částkou 110 tis. Kč. Zbývající náklad v částce 198,8 tis. Kč a také náklady 
zákonného pojištění organizace hradila z provozních prostředků. 
V rámci účelových prostředků zřizovatel přispěl částkou 13.162 Kč na úhradu nákladů 
spojených s reklamací na zhotoveném osvětlení v rámci výše uvedeného projektu. 
Podkladem byla vystavená faktura v této výši  za provedené opravy v rámci této reklamace. 
 
V rámci realizace podpory rozvoje muzejnictví v MSK naše organizace získala finanční 
příspěvek v částce 213.000 Kč na opravy a restaurování 10 sbírkových předmětů: 
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dvou praporů, dvou obrazů, tří kusů nábytku, obrazu, 2 truhel. Celkové náklady byly 
vynaloženy v částce 226.255 Kč, organizace hradila z vlastních zdrojů 13.255 Kč. 
 
Ve 2. polovině roku bylo zajištěno v rámci  Propagace muzeí zřizovaných MSK vydání velkých 
nástěnných kalendářů pro potřeby prezentace Moravskoslezského kraje. Celkové náklady na 
realizaci této akce byly v částce 100.430 Kč, příspěvek od zřizovatele byl 100.000 Kč 
a částku 430 Kč organizace hradila z vlastních prostředků. 
 
Zřizovatel poskytl finanční příspěvek na vydání obrazové publikace "Kosárna 
Karlovice" ve výši 200.000 Kč. Tato publikace byla vydána nákladem 1.000 kusů v částce 
200.440 Kč, částku 440 Kč organizace hradila z vlastních prostředků. Tato publikace bude 
dobře prezentovat NKP, kterou je kosárna v Karlovicích. 
 
Kosárna Karlovice , obnova náhonu a oprava krovu – tato velká stavební akce byla 
realizována v 2. polovině roku a oprava krovu bude dále pokračovat i v následujícím roce. 
Celkové náklady na obnovu náhonu činily 568.015 Kč. Oprava krovu nás přišla zatím na 
590.807 Kč. Zřizovatel přispěl částkou 1.000.000 Kč, organizace zbývající část hradila 
z vlastních zdrojů v částce 158.822,- Kč. 
 
Hrad Sovinec, oprava vnějšího západního opevnění – na této velké stavební akci byly 
použity příspěvky od Ministerstva kultury 1.000.000 Kč, od zřizovatele 1.500.000 Kč 
a organizace hradila z vlastních zdrojů akci částkou 451.317 Kč. Celkové náklady této akce 
byly vyčísleny na 2.951.317 Kč. Tyto stavební práce budou rovněž pokračovat i v 
následujícím roce podle plánu. 
 
Restaurování v interiéru zámecké expozice – na této velké restaurátorské akci byly 
použity příspěvky od Ministerstva kultury 600.000 Kč, od zřizovatele 1.000.000 Kč 
a organizace hradila z vlastních zdrojů 475.251 Kč. Celkové náklady této akce byly vyčísleny 
na 2.075.251 Kč. Na zámku v Bruntále byly restaurovány nástěnné malby a štukové výzdoby 
stropů celkem v pěti sálech, které jsou nyní přístupné veřejnosti. 
 
Projekt "Fajne léto v kosárně a modernizace její infrastruktury" – na tuto akci, její 
přípravu a realizaci sobotního červencového odpoledne přispěl částkou 199.800 Kč 
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu MSK v rámci programu Podpora 
technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016. Součástí celkových 
výdajů na tuto akci byla: spotřeba materiálu 53.500 tis. Kč (materiál pro soutěže, ceny do 
soutěží, ochutnávka, materiál pro jiné zábavné aktivity), kulturní program a inzerce 52.049 
Kč, jiné uznatelné náklady za 5.500 Kč, revitalizace expozice 42.097 Kč, úprava pozemku, 
oprava oplocení a doplnění značení objektu 78.520 Kč. Celkové náklady za akci byly vyčísleny 
na 231.666,10 Kč, organizace hradila z vlastních zdrojů částku 31.866.10 Kč. Akce se 
zúčastnilo celkem 512 návštěvníků, kteří ji hodnotili velmi pozitivně. 
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování bylo předloženo odboru regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu v daném termínu. 
 
V poslední řadě jsme od zřizovatele také obdrželi účelový příspěvek na krytí odpisů 
dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1.357.500 Kč, který byl zúčtován v plné 
výši. Organizace hradila část odpisů zúčtovaných v doplňkové činnosti z vlastních zdrojů ve 
výši 56.851 Kč, z  investičního transferu jsou kryté odpisy částkou 1.440 Kč, celkové částka 
odpisů za organizaci celkem je ve výši 1.416.154 Kč. 
 
Neinvestiční účelové finanční příspěvky poskytnuté mimo rozpočet zřizovatele: 
 
Na základě požadavku a následné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z účelové 
dotace a příspěvku z rozpočtu města Bruntálu č.j. MUBR/73494-16/zil., Výst. 7927/2015/zil 
jsme měli možnost využít státní finanční podporu přes rozpočet města v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 na 
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obnovu (restaurování) vstupních vrat zámku Bruntál, č.p. 1 v Bruntále. Celkové náklady 
restaurování  byly 158.000 Kč, z toho podíl vlastních zdrojů činil 79.000 Kč, příspěvek 
z MK ČR vyplacený prostřednictvím poskytovatele byl 79.000 Kč. Závěrečné vyhodnocení 
a vyúčtování akce bylo předloženo poskytovateli v prosinci 2016. 
 
Neinvestiční účelové finanční příspěvky poskytnuté přes rozpočet zřizovatele jsou 
shrnuté v následující tabulce: 
 

 Provozní a ú čelové p říspěvky poskytnuté p řes rozpo čet zřizovatele v roce 2016  a 
příspěvek poskytnutý mimo rozpo čet zřizovatele v K č 

ÚZ Text Použitelnost v 
roce 

Průtoková 
neiv. 

dotace z 
MK přes 

zřizovatele  

Účelové 
prost ředky 

od 
zřizovatele 

Skutečně 
čerpáno v 
roce 2016 

0 Příspěvek na provoz   2016  15 032 500 15 032 500 

205 Účelový příspěvek na krytí odpisů DHM a DNHM 2016  1 357 500 1 357 500 

249 Pokrytí výdajů spojených s reklamací  závady na 
osvětlení realizovaného v rámci akce "Hrad Sovinec 
- zpřístupnění barokního opevnění a podzemí" 

2016  13 162 13 162 

249 Udržitelnost projektu "Zpřístupnění podzemní 
chodby na hradě Sovinci" 

2016  110 000 110 000 

110 Účelový příspěvek na vydání obrazové publikace 
"Kosárna Karlovice" 

2016  200 000 200 000 

110 Restaurování 10 sbírkových předmětů 2016  213 000 213 000 

695 Projekt "Fajné léto v kosárně a modernizace její 
infrastruktury" 

od 1.6.2016 do 
31.10.2016 

199 800 199 800 

110 Propagace muzeí zřizovaných  MSK    100 000 100 000 

1 Restaurování v interiéru zámecké expozice 2016  1 000 000 1 000 000 

1 Hrad Sovinec, oprava vnějšího západního 
opevnění"  

do 
31.12.2016 

 1 500 000 1 500 000 

1 "Kosárna Karlovice, obnova náhonu a oprava krovu" do 
31.12.2016 

 1 000 000 1 000 000 

34090 Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury  
Restaurování MKP - obraz "Štvanice na tura" z 
mobiliárního fondu zámku Bruntál - Muzeum v 
Bruntále,inv.č. BR-1724, rejstř.č. ÚSKP 13416/28-
7626, obec Bruntál, okres Bruntál, kraj MSK 

2016 150 000  150 000 

34341 Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury  
Obnova NKP- zámek č. p. 1, rejstř. Č. 288, k.ú. 
Bruntál-město, obec Bruntál, okres Bruntál kraj 
MSK: restaurování štukové výzdoby stropů, 
Orientální, Římský, Rokokový sál 

2016 600 000  600 000 

34341 Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury  
na obnovu kulturní památky - hrad Sovinec, 
zřícenina, rejstř. Č. 39923/8-177, k.ú. Sovinec, obec 
Jiříkov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský 
(obnova opevnění zříceniny hradu vč. Statického 
zajištění a další s tím související stavební práce" - 
vnější záp. hradba) 

2016 1 000 000  1 000 000 
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34013 Průtoková neinv. dotace z Ministerstva kultury  
ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
prostředí -restaurování sbírkového předmětů - 
Prapor cechovní, 2 kostelní prapory, 3 skříně 
malované, kostelní prapor 

2016 170 000  170 000 

34053 "Upgrade na knihovnický systém Verbis a katalog 
Portato pro Verbis" 

2016 87 000  87 000 

2 Mimo rozpo čet zřizovatele  z Města Bruntál- Zámek Bruntál NKP, 
rejstř. Č. ÚSKP 45628/8-11 - Obnova (restaurování) vstupních vrat 
zámku včetně nadsvětlíku a další související práce 

79 000 0 79 000 

 
 
3. Mzdové náklady, průměrný plat v návaznosti na počet zaměstnanců a zdroje 
financování 
 
Mzdové náklady v roce 2016 činily celkem 9.388,12 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo 
vynaloženo 8.900,03 tis. Kč a na OON 488,09 tis. Kč. 
Platy zaměstnanců byly hrazeny z provozních prostředků ve výši 8.697,20 tis. Kč, náhrady 
pracovní neschopnosti činily 33,65 tis. Kč, z fondu odměn 120 tis., z doplňkové činnosti 
49,18 tis. Kč, Kč. Mzdové náklady na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ činily 308,80 
(provozní prostředky evidované odděleně UZ).  
OON byly hrazeny z provozních prostředků v celé výši.  
Plán pro rok 2016 činil 9.180,84 tis. Kč na platy včetně čerpání fondu odměn ve výši 80 tis. 
Kč, doplňkové činnosti ve výši 52 tis. Kč a včetně OON, na které bylo v plánu vyčleněno 560 
tis. Kč. U OON je úspora oproti plánu 71,91 tis. Kč 
 
Vyčíslené rozdíly oproti plánu (v tis. Kč): 
 
       Plán  Skutečnost     Rozdíl 
 
Provozní prostředky  8.223,82 8.422,05     198,23 
Provozní prostř. (chodba)    317,02    308,80      - 8,22 
Fond odměn       80,00    120,00       40,00 
Doplňková činnost      52,00      49,18      - 2,82 
OON      560,00    488,09     - 71,91 
 
Součty    9.232,84 9.388,12    155,28 
 
U platů zaměstnanců došlo k vyššímu čerpání oproti plánu (včetně zohlednění náhrad za 
pracovní neschopnost), což bylo způsobeno nástupem jednoho pracovníka na nově zřízené 
místo muzejního pedagoga, zvýšením mzdových tarifů od 1. 11. 2016, zvýšením úvazku 
kurátorky sb. předmětů, dlouhodobou nemocí výtvarnice. 
Rozdíl u OON – úspora byla dosažena tím, že původně plánované činnosti na dohody o 
provedení práce, především průvodcovské, byly prováděny vlastními zaměstnanci 
v pracovním poměru. 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců byl plánován v celkové výši 35,08, z toho 
na udržitelnost projektu „Chodba Sovinec“ 1,67 –  celková skutečnost činila 36,09, z toho na 
projekt 1,78. Vzniklý rozdíl byl zapříčiněn výše uvedenými změnami a u personálního zajištění 
provozu podzemní chodby na hradě Sovinci došlo ke zvýšení úvazku oproti plánu o 0,11. 
Průměrná mzda plánovaná pro rok 2016 činila 20.603,- Kč, skutečnost 20.471,- Kč. Ke 
snížení průměrné mzdy oproti plánu došlo především přijetím pracovníků, kteří byly zařazeni 
do nižších platových tříd eventuálně platových stupňů než bylo plánováno. 
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4. Komentář k přehledu o plnění  plánu hospodaření 
 
Finanční plán byl předložen naší organizací zřizovateli 9. 6. 2016. Po tomto datu byly 
následně zřizovatelem schváleny další finanční příspěvky, které nám  poskytl v rámci 
rozpočtového roku 2016 s použitelností v roce 2016 a které ovlivnily výši výnosů a nákladů. 
Jednalo se o  příspěvky v rámci Programu Podpory technických atraktivit v MSK v roce 2016 
v částce 199.800 Kč, na propagaci muzeí zřizovaných MSK částka 100.000 Kč, na vydání 
obrazové publikace Kosárna v Karlovicích 200.000 Kč, na pokrytí nákladů za reklamace 
související s projektem podzemní chodby na Sovinci jsme obdrželi částku 13.162 Kč a na 
posílení mzdových nákladů částku 72.000 Kč. Celkové zvýšení příspěvků poskytnutých od 
zřizovatele činilo 584.962 Kč.  
Náklady celkem za organizaci jsou ve výši 31.980,84 tis. Kč, v porovnání s plánem 
nákladů celkem jsou náklady v hlavní činnosti vyšší o 2.371,26 tis. Kč a v doplňkové činnosti 
o 8,85 tis. Kč (zvýšený index 8%). Zvýšené celkové náklady byly ovlivněny převážně 
zvýšenými vynaloženými náklady na opravy a udržování, kde činí nárůst 1.150,39 tis. Kč, 
navýšenými službami o 514,92 tis. Kč a např. ostatními náklady z činnosti o 375,47 tis. Kč.  
Výnosy celkem za organizaci jsou ve výši 32.010,76 tis. Kč, s porovnáním s plánem 
výnosů jsou výnosy v hlavní činnosti vyšší o 2.422,26 tis. Kč a v doplňkové činnosti  jsou 
výnosy nižší oproti  plánu o 33,90 tis. Kč (zvýšený index 8%). Z výše uvedených čísel 
můžeme konstatovat, že náklady vzrostly přímo úměrně k výnosům, čímž tyto dva ukazatele 
byly zhruba vyrovnané a tyto nárůsty příliš neovlivnily výši výsledku hospodaření za 
organizaci.  
Výsledek hospodaření za organizaci je kladný ve výši 29,92 tis. Kč, oproti 
plánovanému  (21,67 tis. Kč) je vyšší o 8,25 tis. Kč než jsme v plánu očekávali, což 
vyjadřuje zvýšený index 38,06%. Za hlavní činnost jsme vykázali záporný HV -256,18 tis. Kč, 
za doplňkovou činnost je vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 289,04 tis. Kč. 
V přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016 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. 
 
K jednotlivým položkám přehledu plnění plánu hospodaření je komentář uveden v příloze 
(Portál kraje, Rejstřík PO, dokument č. 1). 
 
5. Péče o spravovaný majetek 
 
V uplynulém roce byla péče o spravovaný majetek opětovně soustředěna na opravy, 
udržování a restaurování nemovitého a movitého majetku za použití neinvestičních 
prostředků jak z vlastních zdrojů, tak i z účelově poskytnutých příspěvků z MK ČR a od 
zřizovatele MSK. 
Celkové vynaložené prostředky na opravy a udržování byly v hodnoceném roce ve výši 
7.458,39 tis. Kč. Naše organizace přijala účelové finanční prostředky na velké akce oprav 
v celkové výši 5.633 tis. Kč. Z toho z Ministerstva kultury (MK) přes rozpočet zřizovatele jsme 
získali prostředky ve výši 1.920 tis. Kč a od zřizovatele 3.713 tis. Kč.  Na hradě Sovinci byla 
realizovaná velká akce obnovy západního opevnění v celkovém objemu nákladů 2.951 
tis. Kč, která byla financována  z MK z programu PZAD příspěvkem ve výši 1.000 tis. Kč, 
příspěvkem od zřizovatele ve výši 1.500 tis. Kč a z vlastních zdrojů ve výši 451 tis. Kč. Dále 
z vlastních zdrojů byla na hradě financována oprava vnějšího opevnění střelecké bašty 
ve výši 580 tis. Kč. 
Na zámku v Bruntále byla realizována velká akce restaurování a oprav v interiérech 
zámecké expozice, štukové výzdoby stropů a nástěnné malby v celkové výši 2.075 
tis. Kč. Na financování této akce přispělo Ministerstvo kultury z programu PZAD příspěvkem 
600 tis. Kč, zřizovatel přispěl příspěvkem 1.000 tis. Kč a z vlastních zdrojů bylo použito 475 
tis. Kč. Třetí velkou akcí byla obnova náhonu a oprava krovu v kosárně v Karlovicích, 
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v celkovém objemu nákladů 1.158 tis. Kč, z toho zřizovatel se podílel na financování ve výši 
1.000 tis. Kč. a z vlastních zdrojů bylo použito 158 tis. Kč.  
V péči o majetek byly také realizovány akce restaurování a opravy sbírkových 
předmětů v celkovém objemu 575 tis. Kč, z toho zřizovatel poskytl příspěvek ve výši 213 
tis. Kč, Ministerstvo kultury ČR z programu ISO/D poskytlo příspěvek ve výši 170 tis. Kč a 
organizace se podílela vlastními zdroji ve výši 192 tis. Kč. Byla realizována oprava 
a restaurování vstupních vrat na zámku Bruntál v celkové výši 158 tis. Kč, na kterou 
přispělo Město Bruntál finančním  příspěvkem 79 tis. Kč a 79 tis. Kč jsme uhradili z vlastních 
zdrojů. Nemalou částku jsme vynaložili na opravy elektrických rozvaděčů 187 tis. Kč, 
opravy elektrozařízení 186 tis. Kč, na opravu vozového parku cca 114 tis. Kč, na 
opravu a údržbu výpočetní techniky cca 120 tis. Kč, údržbu pozemků na hradě cca 71 
tis. Kč. Dále byly prováděny další nezbytné provozní opravy na movitém a nemovitém 
majetku. 
V rámci doplňkové činnosti byly provedeny některé opravy na služebních bytech a na 
nájemním domě, ze kterého plyne organizaci příjem za pronájem bytových a nebytových 
prostor. 
Prodej movitého majetku v roce 2016 uskutečněn nebyl. Byly realizovány pouze nákupy 
drobného dlouhodobého majetku v kategorii od 500–1 000 Kč v částce 103,87 tis. Kč, 
vyřazení z důvodu opotřebení, nefunkčnosti v částce 11.5 tis. Kč. V kategorii od 1 001 do 40 
tis. Kč byl nakoupen majetek v celkové částce 345,5 tis. Kč, z toho výpočetní technika 
byla nakoupena v částce 181 tis. Kč. Z této kategorie majetku byl vyřazen majetek z důvodu 
opotřebení a nefunkčnosti v částce 114,85 tis. Kč. 
V roce 2016 byl zařazen do užívání  nehmotný majetek – software v částce 242 tis. Kč.  
Jedná se SW na podporu provozu sbírkového evidenčního systému Museion. DDnHM byl 
pořízen v celkové částce 62,68 tis. Kč. V roce 2016 byl pořízen HW a SW na podporu 
knihovnického systému Verbis a katalog Portaro v celkové částce 125,58 tis. Kč, z toho 
z Ministerstva kultury jsme získali příspěvek ve  výši 87 tis. Kč a částkou 38,58 tis. Kč se 
podílela naše organizace z vlastních zdrojů. 
 
Inventarizace majetku k 31. 12. 2016 proběhla v souladu s platnými předpisy a v souladu 
s příkazem ředitelky muzea. Dílčí komise zpracovaly za svůj inventarizovaný úsek jednotlivé 
dílčí inventarizační zprávy. Byl zjištěn rozdíl při přepočítání fyzického stavu zboží  na 
prodejně, jehož prodej nebyl v souladu s odvedenou tržbou. Tento rozdíl byl zaměstnancem 
uznán a uhrazen. U majetku a materiálových zásob na skladě  nebyl zjištěn žádný 
inventarizační rozdíl. Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na 
ekonomickém úseku inventurní soupisy a zprávy z provedených dílčích inventur. 
 
 
6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 
 
Doplňková činnost podporuje hlavní činnost a v závěru má zásadní podíl na výsledku 
hospodaření organizace jako celku. Hospodaření doplňkové činnosti skončilo 
s kladným výsledkem ve výši 289,04 tis. Kč a částečně vyrovnalo hospodaření hlavní 
činnosti, které bylo ztrátové. Celkové náklady činily 527,06 tis. Kč, celkové výnosy 816,10 tis. 
Kč. Na základě zřizovací listiny provádí organizace kromě své hlavní činnosti další činnost 
v rámci tří okruhů, které měly  v hodnoceném roce kladný hospodářský výsledek.  
 
1) V oblasti poskytování krátkodobých pronájmů bytových a nebytových prostor 
jsou předmětem činnosti pronájmy uskutečňované na základě smluv o pronájmu nebo na 
základě objednávky. Jedná se o 3 pronájmy bytů pro zaměstnance a pronájmy nebytových 
prostor v nájemním domě a další nebytové krátkodobé pronájmy. Dosáhli jsme výnosů ve 
výši 402,5 tis. Kč. V porovnání s rokem předcházejícím to bylo o 74,65 tis. Kč méně 
(důvodem bylo ukončení pronájmu zahradnictví a jedné bytové jednotky). Skutečné náklady 
vynaložené na tuto oblast byly 222,51 tis. Kč  vycházející z kalkulovaných nákladů dle 
položek oprav a udržování, podílu platů zaměstnanců a zákonných odvodů a podílu odpisů. 
V tomto kruhu činnosti bylo dosaženo kladného HV ve výši 180,31 tis. Kč. 
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2) V oblasti prodeje cizího a komisního zboží, suvenýrů a upomínkových předmětů 
jsme dosáhli výnosů 301,10 tis. Kč. Oproti minulému roku se tyto tržby zvýšily o 9,23 tis. Kč, 
což je pozitivní a má to vliv i na celkový HV v tomto okruhu doplňkové činnosti. Přínosem 
vyššího prodeje byla možnost prodeje suvenýrů a upomínkových předmětů bezhotovostním 
stykem – přes platební terminál, který návštěvníci ve velké míře využívají. Skutečné náklady 
jsou ve výši 283,68 tis. Kč a obsahují kromě hlavní položky prodané zboží, podíl nákladů na 
platy, podíl na zákonné pojištění a podíl na odpisy. V tomto okruhu činnosti bylo dosaženo 
kladného HV ve výši 17,1 tis. Kč.  
 
3) V oblasti spolupráce s obcemi při zajišťování svatebních obřadů jsme dosáhli 
výnosů ve výši 112,5 tis. Kč, což je o 31,5 tis. méně než v roce 2015. Skutečné náklady 
vynaložené pro tuto oblast byly ve výši 20,87 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 91,63 tis. Kč. 
 
 
7. Peněžní fondy 
 
Fond odměn (SU 411) vykazoval k 1. 1. 2016 stav 820.000 Kč , v daném roce bylo 
z tohoto fondu bylo čerpáno 120.000 Kč na odměny zaměstnancům. Konečný stav 
k 31. 12. 2016 je tedy ve výši 700.000 Kč, je krytý peněžními prostředky na běžném účtu. 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) vykazoval k 1. 1. 2016 stav 136.355,02 
Kč. Za rok 2016 byl tvořen základním přídělem z hrubých mezd ve výši 1,5% a to částkou 
133.501,- Kč (v minulém roce byl základní příděl tvořen dle vyhlášky pouze  ve výši 1%). 
Fond byl čerpán na základě plánu čerpání a na základě zásad pro čerpání FKSP následovně: 
na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 62.296,- Kč, na penzijní připojištění zaměstnancům 
bylo čerpáno 58.150,- Kč, což bylo o 36.550,- Kč více než v roce předcházejícím. Příspěvek 
od zaměstnavatele na jednoho zaměstnance byl povýšen ze 100,- Kč na 250,- Kč.  Na  
poskytnutí nepeněžních darů při životních jubileích zaměstnancům bylo čerpáno 8.000 Kč. 
Konečný stav k 31. 12. 2016 je  141.410,02 Kč. Tento stav je plně krytý na samostatném 
běžném účtu FKSP. 
 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) k 1. 1. 2016 vykazoval 
stav 4.790.023,78 Kč. Fond byl navýšen po schválení zřizovatelem o zlepšený výsledek 
hospodaření z roku 2015 ve výši 86.119,96 Kč a konečný stav k 31. 12. 2016 vykazujeme ve 
výši 4.876.143,74 tis. Kč. Rezervní fond je finančně krytý. 
 
Fond investic (SU 416) k 1. 1. 2016 vykazoval stav 6.787.905,27 Kč. Tvorba fondu byla 
tvořena z příspěvku od zřizovatele na krytí odpisů dlouhodobého majetku v celkové výši 
1.357.500,- Kč. Při financování reprodukce majetku bylo plánované čerpání IF ve výši 
1.529.000 tis. Kč (vlastní zdroje), ale ve skutečnosti byl FI čerpán  ve výši 2.402.571,- Kč (z 
toho na financování údržby a oprav majetku  bylo čerpáno celkem 2.160.571,- Kč a na nákup 
SW bylo čerpáno 242.000,- Kč). Konečný stav na fondu investic k 31. 12. 2016 je 
5.737.683,27 tis. Kč.  Fond investic  je plně krytý. 
 
8. Pohledávky 
 
Krátkodobé pohledávky k 31.12.2016  jsou ve výši 207.750,75 Kč, z toho na jednotlivých 
účtech je stav: 
311 - Odběratelé 36.481,- Kč – jsou to běžné pohledávky z odběratelských vztahů v době 
 splatnosti, 
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 845,- Kč, týká se běžné provozní zálohy v  době 
 splatnosti 
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335 - Pohledávky za zaměstnanci 5.043,- Kč, týká se průběžných pohledávek v době 
 splatnosti 
381 -   Náklady příštích období 145.134,12 Kč, týká se časového rozlišení provozních nákladů 
385 -  Příjmy příštích období 1.881,63 Kč, týká se přijatých finančních prostředků na účet 
 v lednu za nákupní transakci přes platební terminál uskutečněnou v prosinci. 
377 -  Ostatní krátkodobé pohledávky 18.366,- Kč, týká se přeplatků od dodavatele energií 
 v době splatnosti 
   
9. Závazky 
 
Krátkodobé závazky k 31.12.2016 jsou ve výši 1.153.835,16 Kč, z toho na jednotlivých 
účtech je stav: 
321 - Dodavatelé 201.093,75 Kč, týká se dodavatelských závazků v době splatnosti 
331 -  Zaměstnanci 533.784,- Kč, týká se mezd vyplacených v lednu 2017 
336 - Sociální pojištění 219.999,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu 
 následujícího roku 
337 - Zdravotní pojištění 94.345,- Kč, týká se zákonného pojištění splatného v lednu 
 následujícího roku 
342 -  Ostatní daně 71.129,- Kč, týká se odvodu zálohové a srážkové daně u zaměstnanců se 
 splatností v lednu následujícího roku 
384 -  Výnosy příštích období 14.859,75 Kč, týká se časového rozlišení výnosů 
389 - Dohadné účty pasivní 10.547,66 Kč, týká se dohadných položek časového rozlišení 
 výnosů 
378 - Ostatní krátkodobé závazky 8.077,- Kč, týká se exekučních srážek zaměstnanců se 
 splatností v lednu následujícího roku 
 
Výše uvedené závazky jsou předepsané ve lhůtě splatnosti. 
 
D) Výsledky kontrol 
 
V roce 2016 proběhly v naší organizaci následující veřejnosprávní a pracovněprávní kontroly: 
 
1. Kontrola provedena: Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a 
Olomoucký kraj, Živičná 2, 702 69 Ostrava dne 4. 1. 2016  
Předmět kontroly: dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2  
zákona o zaměstnanosti, dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších přepisů 
Kontrolované období: nesleduje se 
Závěr kontroly: Kontrolním pracovníkem byla vypracována kontrolní zjištění, na které bylo 
reagováno vyjádřením ze dne 19.1.2016 s uvedením provedených nápravných opatření. 
Sankce nebyly uloženy. 
 
Protokol o kontrole č. 27653/10.42/15-2 sp. zn.: I10-2015-4363 je založen na ekonomickém 
úseku, č.j. MuzBr 54/2016 ze dne 6. 1. 2016 
 
2. Kontrola provedena: Okresní správou sociálního zabezpečení Bruntál, Rýmařovská  6, 
792 01  Bruntál, dne 1. 4. 2016  
Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v 
důchodovém  pojištění 
Kontrolované období: 1. 4. 2013–29. 2. 2016 
Závěr kontroly: V oblasti nemocenského pojištění nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
V oblasti pojistného byl zjištěn přeplatek na pojistném ve výši 265,- Kč, v oblasti 
důchodového pojištění nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Protokol o kontrole č. 198/16/885 je založen na ekonomickém úseku, č.j. MuzBr 275/2016 ze 
dne 6. 4. 2016 
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 3. Kontrola provedena: Odborovým svazem pracovníků kultury a ochrany přírody, 
senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, dne 3.- 4. 8. 2016 
Předmět kontroly:  Kontrola ke stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb. v platné znění 
Kontrolované období: nesleduje se 
Závěr kontroly:  Doporučení k odstranění drobných zjištěných nedostatků a upozornění. 
Nedostatky byly odstraněny a byla podána zpráva pracovnici provádějící kontrolu 
v požadovaném termínu. 
 
Zápis o kontrole  je založen na ekonomickém úseku, č.j. MuzBr 584/2016  ze dne 8. 8. 2016 
 
4. Kontrola provedena: Českou obchodní inspekcí, Inspektorát Moravskoslezský 
a Olomoucký, Krapkova 1159/3, Olomouc, dne 21. 12. 2016 
Předmět kontroly:  Dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pravomoc 
dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14 
Kontrolované období: 21. 12. 2016 
Závěr kontroly:  Kontrolovaná pracovnice prodeje splnila informační povinnost a další 
povinnosti spojené s obsluhou zákazníka. Nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Protokol o kontrole IČ 311612210604501 je založen na ekonomickém úseku, č.j. MuzBr 
848/2016  ze dne 21. 12. 2016 
 
 
E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů 
 
Organizace za rok 2016 splnila povinnost uloženou zákonem č. 435/2004 Sb.(§ 83) 
o zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 
zaměstnanců a doložila tuto skutečnost Úřadu práce v Bruntále. Průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců za rok 2016 činil 36,09 osob z toho povinný podíl (4%) činí 1,44 osob. 
Organizace zaměstnává celkem 4,71 osob se zdravotním postižením a tím splňuje zákonem 
předepsaný podíl více než dvojnásobně. 
 
 
F) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - údaje dle odst. 1 písm. a) 
počet podaných žádostí o informace - žádné 
         b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - žádné 
         c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu - nejsou 
         d) výsledek řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - nejsou 
         e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou 
  
 
G) Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců p.o. se zprávou o 
 činnosti 
 
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Muzeum v Bruntále bude 
zpřístupněna všem zaměstnancům na tzv. společných datech na serveru muzea, kde se 
s tímto materiálem mohou podrobně seznámit. 
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Doplňující informace: 
 
Způsob zajištění stravování 
- náhradní způsob (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, náklady hrazené 
strávníkem) 
 
Organizace poskytuje svým zaměstnancům poukázky na stravování za zvýhodněnou cenu. 
Na cenu stravenky, která je v nominální hodnotě 80,- Kč přispívá organizace  částkou 44,- 
Kč, (což činí 55% provozních nákladů z celkové ceny stravenky),  z FKSP je přispíváno 
částkou 8,- Kč a zaměstnanec přispívá částkou 28,- Kč. 
 
 
 
 
V Bruntále dne 10. března 2017 
 
                                                                                          Mgr. Hana Garncarzová    


