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Úvod
Charakteristika Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM), příspěvková organizace vykonává činnosti a plní funkci
muzea ve smyslu zákona číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Muzeum získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní povahy (přírodnin i lidských výtvorů),
umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány a poskytuje
služby výchovné a vzdělávací pro studijní, badatelské i vědecké účely.
Strukturu činností MJVM lze charakterizovat v následujícím členění:
• Sbírkotvorná a péče o sbírky
• Vědecko-výzkumná
• Metodická a edukační
• Kulturně-výchovná
• Ediční a publikační
• Prezentační a výstavní
• Ostatní rozvojové aktivity
• Správa a využívání svěřeného movitého i nemovitého majetku

Objekty ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Hlavní sídlo Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se nachází v nově zrekonstruovaném komplexu
14|15 BAŤOVA INSTITUTU v areálu bývalého Svitu na adrese:
Vavrečkova 7040
14. budova továrního areálu
760 01 Zlín
tel.: 573 032 301
info@muzeum-zlin.cz
http://muzeum-zlin.cz
Zde kromě pracovišť vedení MJVM, většiny kurátorů, dokumentačně - technických a administrativních
pracovníků, provozuje muzeum i dvě stálé expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“
a „František Bartoš – pedagog, jazykovědec, etnograf“, dále zde intenzivně využívá prostory pro pořádání krátkodobých výstav, edukačních programů, přednášek, dílen pro školy, veřejnost, badatelské aktivity
a řadu dalších činností.
MJVM má ve své správě několik dalších objektů, které provozuje, spravuje a v nichž pracovníci MJVM
vyvíjí své aktivity určené veřejnosti a realizují svou odbornou a badatelskou činnost.
Mezi ty, které MJVM využívá pro pořádání akcí pro veřejnost patří:
• Hrad Malenovice
Adresa: Švermova 448, 763 02 Malenovice, telefon: 577 103 379, www.hradmalenovice.cz
V prostorách hradu jsou obvykle vyvíjeny aktivity pro veřejnost, která má možnost navštívit stálé expozice,
pravidelné prohlídkové trasy, pořádají se zde výstavy i speciální akce při mnoha různých příležitostech.
V roce 2017 však byl po celou sezonu celý hrad uzavřen z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce zajištění statiky hradu a opravy fasád. Aby návštěvníci zcela nezapomněli na hrad ani v sezoně roku 2017 zajistili
pracovníci MJVM pro návštěvníky i přes probíhající práce provoz hájenky, kde umožnili navštěvovat stálou
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expozici „Dřevo, proutí sláma“ a také byla instalována výstava malovaného nábytku a hodin. Mimoto se
podařilo ve spolupráci s městem Napajedla a jím zřizovaným muzeem nainstalovat část zoologické expozice v bývalé napajedelské knihovně.
Věříme, že i tyto aktivity navnadí návštěvníky, aby zrekonstruovaný hrad po jeho otevření, které je plánováno na červen 2018, znovu hojně navštěvovali.
• Muzeum luhačovického Zálesí
Adresa: Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, telefon: 577 132 883
Tato součást MJVM je lokalizována v prostorách kulturního domu Elektra, které má MJVM pronajato od
města Luhačovice. Toto pracoviště je velmi aktivní a svébytnou součástí MJVM, v jehož samostatné režii
se odehrává celá řada výstav, přednášek, besed, vzdělávacích pořadů a dalších akcí. Rovněž je zde provozována stálá expozice „Známé i neznámé Luhačovice“.
• Národní kulturní památník Ploština
Adresa: Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk
V této odlehlé lokalitě je provozována stálá expozice, která připomíná nejen život zdejší osady pasekářů,
ale zejména tragédii, která se zde odehrála v dubnu roku 1945 na sklonku 2. světové války.
V souvislosti s Ploštinou bych rád zmínil skutečnost, že se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci
a odevzdat žádost v programu IROP, která v případě, že s touto žádostí naše muzeum uspěje, bude znamenat významné změny pro celou lokalitu spočívající v rekonstrukci stávajících expozic a vybudování celé
nové expoziční budovy, která by tomuto místu poskytla důstojnost a pietu.
• Otrokovice
Adresa: Jiráskova 1338, 765 02 Otrokovice
Zde jsou ve dvou budovách umístěny pracoviště konzervátorů a depozitáře, v nichž je uložena a ošetřována
velká část sbírkových fondů MJVM.
Zde stojí za připomenutí fakt, že se ve druhé polovině roku 2017 podařilo realizovat projekt z programu
IROP, spočívající ve stavebních úpravách – především technologie vzduchotechniky a především v instalaci
konzervátorských a logistických technologií na pracovištích konzervátorů a v samotném depozitáři, když
celkový finanční objem těchto investic přesáhl 6 mil. Kč. Za důležité považuji i to, že se v závěru roku podařilo dokončit i stavební řešení požárně bezpečnostního schodiště, čímž výrazně vzrostla bezpečnost celého
objektu.
• SPŠ Otrokovice – detašované pracoviště archiv H+Z a další cestovatelské fondy
Adresa: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Poté co se v září 2016 podařilo přestěhovat veškeré sbírky archivu H+Z a dalších cestovatelských fondů do
prostorů ve dvou patrech bývalého DM při SPŠ Otrokovice, byl rok 2017 ve znamení průběžného pořádání
sbírek, rozjezdu badatelny a rozjezdu plnohodnotného provozu i pro veřejnost v těchto prostorách. Mimo jiné
sem v průběhu roku 2017 byla převezena část sbírek z vily pana ing. Zikmunda, které jsou v majetku MJVM
a doposud je nebylo kam uložit.
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Vize – poslání – směřování a vývoj Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně je bezesporu významnou institucí, která se dynamicky rozvíjí, a to
především zásluhou aktivit směřujících k získávání zdrojů a to i z projektových programů, aby tyto zdroje
využívala k rozvoji objektů, které má MJVM ve své správě. Mimo to je dosahováno i velmi dobrých výsledků a hodnot v oblasti samotné odborné činnosti, což je zřejmé z celostátních statistik a přehledů, kde
v řadě ukazatelů patří MJVM mezi nejúspěšnější instituce svého druhu.
Je možno konstatovat, že tento rozvoj se děje v souladu se stanovenou vizí a strategií, kterou si vedení
muzea ve spolupráci se zaměstnanci stanovilo a snaží se jí nejen průběžně plnit, ale i diskutovat o nich
a případně aktualizovat v souladu s novými možnostmi a poznatky.
VIZE MJVM
Ve škále svých činností, zejména pak sbírkotvorné, badatelské a prezentační se snaží MJVM dosahovat
vysokého standardu zpracovávaných výstupů. Tyto výstupy pak dostupnou a srozumitelnou formou poskytuje široké veřejnosti. U veřejnosti odborné poskytuje součinnost při jejich badatelských aktivitách
i paměťových výstupech. Pro veřejnost laickou a zejména školní mládež poskytuje výstavní a edukační programy v nadstandardní úrovni, které vychovají a tím zajistí návštěvníky muzeí a dalších kulturních institucí
i v dalších generacích. Pro naplňování svých cílů hledá další zdroje, zejména pak využití vhodných dotačních možností a spolupráce se stabilizovaným okruhem externích příznivců a spolupracovníků MJVM. Dle
dosahovaných výsledků, o čemž svědčí i údaje obsažené v této zprávě, se tuto vizi daří průběžně a dlouhodobě naplňovat.
POSLÁNÍ
Za své základní poslání považuje MJVM poskytování pestré a široké škály výstupů a služeb pro odborné,
vzdělávací, kulturní i ediční aktivity ve všech oblastech své činnosti. Touto cestou významně kultivovat volnočasové aktivity občanů všech věkových kategorií, zejména však školní mládež, studenty a mladou generaci obecně. Poskytováním bohaté nabídky výstupů ve formě výstav, prezentací, kulturních, vzdělávacích
i osvětových aktivit a programů přispívat k rozšiřování nejen kulturního a historického potenciálu města
Zlína a Zlínského kraje, ale také k představení a popularizaci spravovaných sbírek a činností odborných
pracovníků MJVM.
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SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ
• Shromažďováním a správou sbírek v oblasti obuvnictví, cestovatelství a „pojmu Baťa“ vytvářet unikátní
specializované sbírky s tímto zaměřením jako prioritní úkol MJVM.
• Shromažďováním a správou sbírek v souladu s aktuálními trendy a vědeckými poznatky vytvářet vlastní
strukturovanou a koncepční sbírkotvornou činnost ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie,
národopis, archeologie, historie.
• Realizovat badatelské aktivity v jednotlivých oblastech dle plánů a struktury výstupů stanovené po dohodě mezi vedením MJVM a odbornými pracovníky MJVM.
• Prezentovat výsledky své sbírkotvorné a badatelské činnosti prostřednictvím stálých expozic, výstav,
přednášek a dalších aktivit pro veřejnost.
• V souladu se stanoveným edičním plánem realizovat ediční činnost zaměřenou zejména na oblasti,
které souvisí s odbornými aktivitami MJVM
• Spravovat veřejně přístupnou knihovnu se specializovanými fondy, pořizovat odbornou dokumentaci.
• Prezentovat vlastní publikační a přednáškovou činnost, pořádání kulturních a vzdělávacích programů,
provádět přednáškovou a vzdělávací činnost a veřejné předvádění autorských děl.
• Spolupracovat s tuzemskými i zahraničními partnery.
• Poskytovat odborné a metodické rady veřejným i soukromým institucím, jednotlivcům, badatelům,
studentům, kronikářům.
• Provádět archeologické výzkumy na základě oprávnění ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
• V oblasti etnografie se soustředit na významné etnografické oblasti Podřevnicko, Valašsko, Luhačovické
zálesí a stykové oblasti – Podřevnicko – Valašsko – Haná a Podřevnicko – Slovácko.

Organizační struktura MJVM
MJVM se poté co v minulých letech optimalizovala svou organizační strukturu dařilo i v roce 2017 pracovat ve stabilizované organizační struktuře – viz příloha.
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Členství a zastoupení v profesních či zájmových sdruženích a orgánech (asociace, společnosti,
státní správa apod.)
MJVM jako významná instituce ve svém oboru, která se angažuje ve společenskovědní i přírodovědné
oblasti je členem řady profesních organizací. Mezi nejvýznamnější patří:
• Asociace muzeí a galerií České republiky
• Česká národní sekce CIOFF®
• Programová rada Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici
• Česká národopisná společnost
• Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech
• Klub H+Z
• Valašský soubor Kašava
• Česká botanická společnost
• Indian CorralWesterners International
• Zlínská regionální archeologická komise při Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky
• Česká společnost antropologická
• Asociace muzeí a galerií České republiky – oborové komise
• Klub absolventů Baťovy školy práce
• Česká entomologická společnost
• Česká archeologická společnost
• Spolek pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia
• Poradní sbory pro sbírkotvornou činnost v různých muzeích ČR (Hodonín, Rožnov pod Radhoštěm,
Strážnice, Vsetín)

Hodnocení ředitele výsledků MJVM za rok 2016
Já osobně si dovolím rok 2017 prohlásit za rok realizace projektových příležitostí a stavebních rekonstrukcí. Vždyť se nám z projektových a dotačních programů podařilo realizovat stavební a technologické
úpravy v depozitáři v Otrokovicích, z vlastních zdrojů pak rozjet provoz v archivu H+Z, získat dotační titul
z Ministerstva kultury ČR, s jehož přispěním se po letech plánování podařilo finančně zajistit vydání velmi
zdařilého „Katalogu historické obuvi“. Díky velkému úsilí pracovníků MJVM se v rekordně krátké době
podařilo zpracovat projektovou dokumentaci potřebnou k včasnému odevzdání žádosti o dotační titul na
komplexní přebudování areálu na Ploštině. Bezesporu za velmi významnou je třeba považovat v roce 2017
zahájenou a doposud probíhající rekonstrukci hradu v Malenovicích, což bylo pro zaměstnance MJVM
náročné nejen logisticky, ale i organizačně. To vše se podařilo zajistit za plného provozu a jak vyplývá
z ekonomické části této VZ i se zachováním velmi pozitivních výsledků.
Rok 2017, který je v této zprávě dále velmi podrobně analyzován z řady pohledů – odborných, ekonomických i prezentačních,bezesporu hodnotím jako mimořádný a současně i úspěšný. Tato zpráva je rozsáhlá
a zabývá se řadou témat, takže si v ní každý najde právě tu oblast, která ho zajímá především a najde si
v nich údaje a informace, které je možno interpretovat samostatně, ale je nesmírně důležité je vnímat
i ve vzájemných souvislostech. Právě tyto souvislosti pak dávají ucelený obraz o chodu MJVM v roce 2017.
Z informací a faktů, o nichž hovořím, jasně vyplývá a já jsem tím velmi potěšen, že i při hodnocení roku
2017 mohu konstatovat, že MJVM je institucí která plní své poslání jak na poli odborných aktivit – určených pro veřejnost, i těch, které vyžadují každodenní mravenčí práci a nejsou hned patrné, tak i těch provozních a „správcovských“. Je totiž potřebné si uvědomit, že kromě svých odborných úkolů se pracovníci
muzea musí velmi odpovědně starat i o rozsáhlý majetek a jeho efektivní provoz. MJVM se to nejen daří,
ale zcela prokazatelně se rozvíjí, rozšiřuje své sbírky, realizuje řadu různorodých akcí a stav spravovaných
objektů výrazně zlepšuje. To vše je možné pouze především dobré práci zaměstnanců MJVM a jejich týmové spolupráci, za což chci svým lidem velmi poděkovat a vyjádřit jim své uznání.
Ve Zlíně 7. 2. 2018
Mgr. Pavel Hrubec MBA
ředitel MJVM ve Zlíně
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I. Ekonomická
část

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Tabulka č. 1
SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2017
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, příspěvková organizace byla stanovena v rámci Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 schváleného Zastupitelstvem ZK dne 19. 12. 2016 usnesením č. 0013/Z02/16:
Příspěvek na provoz
Závazný objem prostředků na platy
Závazný objem OON

18.009.000,- Kč
11.002.000,- Kč
350.000,- Kč

ZMĚNY ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ A ÚPRAVY ROZPOČTU V PRŮBĚHU ROKU 2017
• 1. úprava rozpočtu v 02/2017 dle 1. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 1. změny závazného
objemu prostředků na platy a OON, RZK dne 6. 2. 2017, č. usnesení 0098/R04/17:
- Navýšení příspěvku na provoz o 50.940 Kč – účelově určeno na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, ÚZ 00094.
- Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 120.600 Kč, z toho finanční prostředky poskytnuté Úřadem
práce (ÚZ 13 013): 78 358,- Kč.
Schválené změny byly provedeny v návaznosti na žádost organizace o úpravu závazného objemu prostředků na
platy v roce 2017 v souvislosti s uzavřenou Dohodou o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. ZLA-JZ-33/2016 v rámci projektu Úřadu práce ČR „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“.
Účelově určený příspěvek na provoz v částce 50.940 Kč na podporu aktivní politiky zaměstnanosti byl v roce 2017
plně vyčerpán na stanovený účel
• 2. úprava rozpočtu v 04/2017:
byla provedena v souvislosti se získáním účelové neinvestiční dotace Města Luhačovice v částce 10.000 Kč na
vytvoření pracovního listu „Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety“.
• 3. úprava rozpočtu v 05/2017 dle 2. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017, RZK dne 2. 5. 2017,
č. usnesení 0361/R13/17: navýšení příspěvku na provoz o 600.000 Kč na přípravu akce „Zachování a rozvoj
areálu na Ploštině“.
• 4. úprava rozpočtu v 06/2017
- dle 3. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017: Rada Zlínského kraje usnesením č. 0525/R16/17 ze
dne 16. 06. 2017 zrušila usnesení RZK ze dne 10. 04. 2017 čj. 0272/R12/17, kterým schválila poskytnutí účelového příspěvku ve výši 600 000 Kč na přípravu akce „Muzeum jihovýchodní Moravy, p.o.-Zachování a rozvoj
areálu na Ploštině“.
-Dále byla v rozpočtu provedena úprava finančního krytí fondu investic v souladu s plánem fondu investic
a zaveden nový analytický účet pro náhradu platu za poskytnuté pracovní volno.
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• 5. úprava rozpočtu v 08/2017 dle 4. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017
Rada Zlínského kraje usnesením č. 0680/R21/17 ze dne 21. 08. 2017 vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. ve výši 176 000 Kč na katalog „Docela
obyčejné boty-boty neobyčejně zvláštní“, ÚZ 34 017.
Dotace byla poskytnuta z programu na Podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Úprava rozpočtu byla provedena v souladu s podmínkami rozhodnutí: z dotace byly
hrazeny služby související s vydáním katalogu ve výši 176 tis. Kč.
Dotace byla v plné výši použita na stanovený účel. Vyúčtování dotace včetně všech povinných příloh a podkladů
bylo odesláno poskytovateli v řádném termínu v souladu s podmínkami.
• 6. úprava rozpočtu v 10/2017
Byla provedena v návaznosti na schválené změny v RZK dne 2. 10. a dne 13. 10. 2017:
RZK dne 2. 10. 2017:
- usnesení č. 0793/R24/17: schválení změny č. 3 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017 v souvislosti
se schválenou změnou struktury nákladů a zdrojů financování č. 2 akce – projektu IROP „Depozitáře Otrokovice
– pořízení logistických a manipulačních technologií“. V rozpočtu byla upravena výše odpisů nově pořízeného
majetku.
- 5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 2. změna závazného objemu prostředků na platy na
rok 2017, usnesení č. 0775/R24/17:
o Navýšení příspěvku na provoz o 1.186.000 Kč
o Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 587.000 Kč.
V návaznosti na schválené změny byl rozpočet roku 2017 navýšen o částku 798.000 Kč, která představuje zohlednění dopadu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – navýšení platových tarifů s účinností od 1. 7. 2017. Zbývající zdroje ve výši 388.000 Kč byly
použity ke krytí akci dle aktualizovaného plánu oprav a údržby na rok 2017.
RZK dne 13. 10. 2017, usnesení č. 0822/R25/17:
6. změna závazných ukazatelů rozpočtu – navýšení příspěvku na provoz o 355.000 v souvislosti se schválením
dodatku č. 1 k IZ č. 1294/090/01/17-01/08/2017 akce „Muzeum JV Moravy ve Zlíně – úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice.
Stejným usnesením RZK schválila změnu č. 4 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2017, která se týkala
výše uvedeného dodatku IZ.
• 7. úprava rozpočtu v 11/2017 dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 3. změny závazného objemu prostředků na platy a OON, RZK dne 27. 11. 2017, č. usnesení 0983/R29/17:
- Navýšení příspěvku na provoz o 766.000 Kč,
- Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 174.000 Kč,
Úprava rozpočtu byla provedena v souladu se schválenými změnami a řešila:
- Úpravu nákladových a výnosových položek dle predikce k 31. 12. 2017. Navýšením zdrojů byly řešeny také
dopady projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“, IZ č.
1190/3/090/068/04/16 dle schválené změny struktury nákladů a zdrojů financování akce č. 2.
- Úpravu nákladových položek v souvislosti s navýšením závazného objemu prostředků na platy zohledňujícím
dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – navýšení platových tarifů s účinností od 1. 11. 2017.
- Pořízení sbírkových předmětů do sbírky MJVM dle schválené změny č 5 Plánu tvorby a použití fondu investic
na rok 2017 (RZK 27.11.2017, č.usnesení: 1031/R29/17).
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• 8. úprava rozpočtu ve 12/2017
Úprava plánu oprav v rámci AÚ 511 0400 – přesuny zdrojů mezi jednotlivými položkami beze změny celkové
částky.

SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2017 K 31. 12. 2017
dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 a 3. změny závazného objemu prostředků na platy
na rok 2017, RZK dne 27. 11. 2017, č. usnesení 0983/R29/17:
Příspěvek na provoz
20.366.940,- Kč
z toho:
Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, ÚZ 00094
50.940,- Kč
Dopad Dodatku č. 1 IZ 1294/090/01/17-01/08/2017
„Muzeum JV Moravy ve Zlíně – úprava požárně
bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele
č. 2080 v k.ú. Otrokovice, ÚZ 00090
355.000,- Kč
Účelová dotace z MK ČR
176.000,- Kč
Katalog „Docela obyčejné boty-boty neobyčejně zvláštní“,
ÚZ 34 017
176.000,- Kč
Závazný objem prostředků na platy
11.883.600,- Kč
z toho:
Finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce, ÚZ 13 013
78.358,- Kč
Závazný objem OON
350.000,- Kč
Organizace dodržela všechny zřizovatelem stanovené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017.
Všechny účelově poskytnuté prostředky byly v plné výši použity na stanovený účel.
Z důvodu zúčtování časového rozlišení zdrojů financování vydávaných publikací byl vykázán rozdíl mezi poskytnutou výší a skutečností v účetnictví organizace k 31. 12. 2017 u příspěvku na provoz od zřizovatele (ÚZ 999)
a u účelové dotace z MK ČR (ÚZ 34017).
Celková částka rozdílu ve výši časového rozlišení zdrojů financování publikací činí - 363.553,25 Kč, z toho je
časové rozlišení příspěvku na provoz - 187.817,25 a časové rozlišení dotace MK –175.736,00 Kč.
Zúčtování časového rozlišení příspěvku na provoz k 31. 12. 2017 bylo provedeno v souvislosti s publikacemi
MJVM vydanými v roce 2016 a 2017 a hrazenými z příspěvku na provoz.
Zúčtování časového rozlišení dotace z ministerstva kultury k 31. 12. 2017 bylo provedeno v souvislosti s publikací –
katalogem „Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“, která byla v roce 2017 vydána s finanční podporou
ministerstva kultury (176.000 Kč). Publikace byla přijata na sklad v prosinci 2017, do konce roku byly ze skladu
vydány pouze 3 ks publikace, proto je časové rozlišení zúčtováno v téměř celé částce poskytnuté dotace.
Částka časového rozlišení obou zdrojů financování k 31. 12. 2017 byla stanovena dle zůstatku zásob předmětných publikací na skladě k 31. 12. 2017 a hodnoty podílu příspěvku na provoz a dotace MK na celkové hodnotě
zůstatku zásob těchto publikací.
Viz také tabulka č. 21.
Organizaci byly v roce 2017 dále poskytnuty zřizovatelem zdroje financování schválených investičních akcí: investiční příspěvek a návratná finanční výpomoc k předfinancování projektu IROP.
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Investiční příspěvek zřizovatele
byl organizaci poskytnut na přípravu akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ v rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.400.000 Kč schválila Rada Zlínského kraje dne 16. 6. 2017 usnesením č. 0525/R16/17.
Investiční příspěvek byl čerpán na stanovený účel v částce 2.104.133 Kč. Oproti schválenému investičnímu příspěvku bylo skutečné čerpání nižší o částku 295.867 Kč.
Vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku bylo zřizovateli předloženo v termínu a v souladu se stanovenými podmínkami.

Návratná finanční výpomoc od zřizovatele, dotace IROP
Návratná finanční výpomoc (NFV) byla organizaci poskytnuta na přípravu a realizaci schválené akce – předfinancování projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“,
IZ č. 1190/3/090/068/04/16.
Schválená NFV činila původně 5.375.000 Kč, v návaznosti na schválení změny struktury nákladů a zdrojů financování č. 2 investičního záměru byla výše NFV upravena na celkovou částku 5.342.000 Kč, z toho NFV investiční
4.632.000 Kč a NFV neinvestiční 710.000 Kč.
Skutečné čerpání návratné finanční výpomoci na úhradu výdajů na akci činí k 31. 12. 2017 celkem 5.329.967
Kč (úspora oproti schválené NFV: 12.033 Kč), z toho čerpání NFV investiční 4.622.436,01 Kč a NFV neinvestiční
707.530,99 Kč.
Ve shodných částkách jsou v Tabulce č. 1 uvedeny dohadované dotace IROP:
- Dohadovaná neinvestiční dotace IROP ve výši 707.530,99 Kč, z toho činí podíl státního rozpočtu (UZ 17015)
39.307,28 Kč a podíl prostředků EU (UZ 17016) 668.223,71 Kč.
- Investiční dotace IROP ve výši 4.622.436,01 Kč.
Vyúčtování NFV a vrácení poskytnutých prostředků zřizovateli bude provedeno v roce 2018 v termínu do 31. 7.
2018, a to v návaznosti na obdržení finančních prostředků z dotace IROP. Příjem prostředků z dotace předpokládáme v 1. pololetí 2018.

DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ MIMO ROZPOČET ZK
V roce 2017 byly organizaci mimo rozpočet ZK poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 115.000,00 Kč, z
toho:
Příspěvek Úřadu práce, ÚZ 13013 105.000 Kč
Dotace města Luhačovice		
10.000 Kč
1. Příspěvek Úřadu práce ve výši 105.000 Kč (15.000 Kč měsíčně v období leden až červenec) na vyhrazení
společensky účelného pracovního místa v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji.
Příspěvek byl poskytován na základě dohody uzavřené s ÚP v roce 2016 na mzdy včetně odvodů zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo pro výkon odborné praxe v souladu s podmínkami projektu.
Pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou po dobu trvání projektu od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
Příspěvek roku 2017 byl v plné výši vyčerpán v souladu s podmínkami projektu.
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Organizace řádně a ve stanovených termínech předkládala měsíční vyúčtování mzdových nákladů, hodnocení odborné praxe a všechny ostatní podklady dle podmínek uzavřené dohody včetně dokumentů předkládaných při ukončení projektu.
Příjem peněžních prostředků z poskytnutého příspěvku za měsíce leden až červenec 2017 v celkové částce
105.000 Kč proběhl v roce 2017.
2. Účelová neinvestiční dotace města Luhačovice v částce 10.000 Kč na vytvoření pracovních listů pro školy
s názvem „Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety“ k výstavě v Muzeu luhačovického Zálesí „U nás
doma v domečku pro panenky“.
Poskytnutá dotace byla v plné výši vyčerpána, vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo dne
7. 8. 2017, v souladu se stanoveným termínem. Částka dotace byla použita v plné výši na určený účel v souladu s podmínkami poskytovatele. Příjem peněžních prostředků z dotace proběhl v roce 2017.

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů
hlavní činnosti
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti
Tabulka č.2 – Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) v tis. Kč
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

22.451.000 Kč
3.244.940 Kč
25.695.940 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR: úspora
% čerpání UR:		

25.306.194,90 Kč
-389.745,10 Kč
98,48 %

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny závazných
ukazatelů rozpočtu a v případě obdržení účelových dotací.
Čerpání nákladů hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činí celkem 25.306.194,90 Kč.
Oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017) byla vykázána úspora - 389.745,10 Kč. Tento rozdíl oproti rozpočtu nastal
v důsledku stavu účtu 508 – Změna stavu výrobků (publikací vlastní výroby) k 31. 12. 2017.
V oblasti zúčtování stavů a pohybů zásob publikací vlastní výroby není konečný stav účtu 508 rozpočtován, vykázána je skutečnost k 31. 12. 2017 v částce -372.690,95 Kč. Podrobnější komentář uvádíme dále přímo u účtu
508.
Zbývající částka rozdílu oproti rozpočtu činí - 17.054,15 Kč a je součtem drobných odchylek u jednotlivých nákladových účtů.
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Následující komentář věnujeme jednotlivým účtům nákladů hlavní činnosti:
• Spotřeba materiálu (účet 501)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

491.000 Kč
40.000 Kč
531.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:		

533.737,49 Kč
+2.737,49 Kč
100,52 %

Úprava – navýšení rozpočtu o částku 40.000 Kč byla provedena v měsíci 11/2017 v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz a 7. změnu závazných ukazatelů rozpočtu
Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byly zúčtovány tyto náklady:
- Spotřeba materiálu pro přípravu výstav a akcí pořádaných muzeem pro veřejnost, materiál pro doprovodné akce, edukační programy, dílny a další náklady spojené s akcemi pro veřejnost pořádanými MJVM.
Dále byl z těchto prostředků pořizován hygienický materiál na objekty MJVM a ostatní drobný spotřební
materiál pro provozní účely: celkem: 141.955,48 Kč.
- Spotřeba palivového dříví – vytápění předhradí hradu Malenovice: 25.017,00 Kč.
- Spotřeba vlastních publikací – distribuce výtisků povinných, autorských, recenzních, výměnných, metodických, v rámci akcí, seminářů a edukačních programů MJVM: celkem: 56.103,21 Kč.
- Spotřeba kancelářských potřeb: celkem: 61.637,96 Kč.
- Spotřeba materiálu pro údržbu – materiál k údržbě zařízení na objektech MJVM, elektromateriál, filtry
pro VZT, materiál ke konzervaci sbírkových předmětů, hygienický materiál, materiál k úklidu apod.: celkem: 152.393,47 Kč),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek pod limit (500,- Kč): pořízení pájky: 435,00 Kč.
- spotřeba pohonných hmot 96.195,37 Kč.
• spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - elektrika, teplo, voda a stočné (účty 502, 503)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

1.355.000 Kč
145.000 Kč
1.500.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
v tom:
- elektrika
- pára (teplo)
- voda, stočné

1.461.871,52 Kč

Rozdíl oproti UR: překročení
% čerpání UR:		

737.595,97 Kč
634.782,15 Kč
89.493,40 Kč
-38.128,48 Kč
97,46 %

Úprava rozpočtu, navýšení čerpání nákladů na elektrickou energii a teplo celkem o 145.000 Kč, byla provedena
v měsíci 11/2017 na základě predikce čerpání těchto nákladů k 31. 12. 2017 a v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz.
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Rozpočet nákladů na energie na objektu hrad Malenovice (elektrická energie, voda) byl stanoven s ohledem na
celoroční uzavření hradu pro návštěvníky (úspory na vytápění a osvětlení prohlídkové trasy a vitrín).
Spotřeba elektrické energie na hradě Malenovice byla v důsledku mimořádného režimu v roce 2017 oproti
roku 2016 o 40 % nižší (srov. 2016: 256.166 Kč, 2017: 154.074 Kč), což se projevilo ve vykázané hodnotě této
nákladové položky i za organizaci jako celek.
Dále se v roce 2017 ve spotřebě energií, zvláště ve spotřebě tepla, projevilo celoroční provozování depozitáře
cestovatelských fondů v prostorách SPŠ Otrokovice (výpůjčka od září 2016).
Uvedené skutečnost dokládá i následující tabulka se srovnáním nákladů na spotřebu elektrické energie, tepla a
vody v letech 2015 až 2017 za organizaci celkem
SKUTEČNOST K 31.12. V KČ

ROZDÍL

2015

2016

2017

2017-2016

elektrická energie

820 589,05

892 998,78

737 595,97

-155 402,81

teplo

423 019,04

518 161,33

634 782,15

116 620,82

voda

73 093,94

65 109,47

89 493,40

24 383,93

1 243 608,09

1 411 160,11

1 461 871,52

-38 781,99

součet

Dále uvádíme přehled čerpání k 31. 12. 2017 dle objektů MJVM:
Pozn.:
SPOTŘEBA ENERGIÍ 2017

ORG

CELKEM

elektrika

teplo

voda

AÚ 502 0300

AÚ 503 0320

AÚ 503 0330

Rozpočet schválený

750 000,00

500 000,00

105 000,00

1 355 000,00

Rozpočet upravený

765 000,00

640 000,00

95 000,00

1 500 000,00

Skutečnost k 31. 12. 2017

737 595,97

634 782,15

89 493,40

1 461 871,52

-27 404,03

-5 217,85

-5 506,60

-38 128,48

96,42

99,18

94,20

97,46

(v Kč)

rozdíl: skut.- UR
% čerpání UR
spotřeba dle objektů:
Muzeum Luhačovice

920

41 160,25

52 603,48

3 468,40

97 232,13

Malenovice-hrad

930

154 074,00

x

5 704,00

159 778,00

Malenovice-hájenka

932

29 754,18

x

67,00

29 821,18

Ploština

940

18 660,54

x

x

18 660,54

Otrokovice-konzervátoři

950

36 189,30

114 369,00

34 510,00

185 068,30

Otrokovice-hala depozitáře

951

410 843,70

310 952,67

x

721 796,37

Otrokovice - SPŠ

960

34 745,00

156 857,00

45 744,00

237 346,00

Lhotka

970

12 169,00

x

x

12 169,00

- V Otrokovicích je jedno měřící místo pro elektrickou energii i pro teplo. Spotřeba těchto energií je rozpočítávána na základě kvalifikovaného odhadu poměrem mezi depozitář-halu a depozitář-pracoviště konzervátorů
takto: elektrika 90 : 10, teplo 73 : 27.
- Spotřeba energií vzduchotechnického systému v depozitáři v Otrokovicích – poměr spotřeby elektriky a tepla
se řídí dle aktuálních vnitřních klimatických podmínek, tak, aby uvnitř depozitáře byly dodrženy optimální podmínky teploty a vlhkosti zejména pro deponované sbírkové předměty.
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- Vykázaná spotřeba elektrické energie na objektu Lhotka (12.169 Kč) představuje konečné vypořádání při vrácení prostor vlastníkovi objektu - Statutárnímu městu Zlín.
Dále uvádíme stručný komentář ke srovnání s rozpočtem a s rokem 2016:
Spotřeba elektrické energie
- Oproti rozpočtu je nižší o 27.404,03 Kč, jedná se o součet drobných úspor na jednotlivých objektech.
- Ve srovnání s rokem 2016 je nižší o částku 155.402,81 Kč, což je důsledek zejména významného omezení
spotřeby na hradě Malenovice v souvislosti s uzavřením objektu.
Spotřeba tepla
- Je v souladu s rozpočtem, rozdíl: úspora v částce 5.217,85 Kč.
- Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 116.620,82 Kč, a to nejvíce z důvodu celoročního provozu depozitáře
ve vypůjčených prostorách SPŠ v Otrokovicích. V roce 2016 se do nákladů promítlo jen období čtyř měsíců od
zahájení činnosti v září. Navýšení spotřeby tepla oproti roku 2016 činí na tomto objektu 95 tis. Kč. Na ostatních
dvou objektech je navýšení nevýznamné- v Otrokovicích (depozitáře MJVM) 14 tis. Kč a v Luhačovicích 7 tis. Kč.
Spotřeba vody, stočné
- Rozdíl oproti rozpočtu: úspora v částce 5.506,60 Kč, čerpání je tedy v souladu s rozpočtem.
- Oproti roku 2016 došlo k navýšení o 24.383,93 Kč, a to ze stejného důvodu jako u spotřeby tepla, tj. celoroč
ního provozu depozitáře v SPŠ Otrokovice.
• Změna stavu zásob (publikací) vlastní výroby (účet 508)
Položka není rozpočtována
Skutečnost k 31. 12. 2017
-372.690,95 Kč
v tom:
- změna stavu nedokončené výroby:
0,00 Kč
- změna stavu výrobků-publikací:
-372.690,95 Kč
		
Na účtu 508 probíhají účetní operace související s vlastními (námi vydanými) publikacemi, a to:
• Zúčtování změny stavu nedokončené výroby (AÚ 508 0300), tj.:
- Přírůstek nedokončené výroby, tj. zúčtování nákladů vzniklých v běžném účetním období na publikace, které
budou vydány v následujícím účetním období (jedná se převážně o mzdové náklady a související odvody).
- Úbytek nedokončené výroby při dokončení publikace, její vydání a převedení na sklad.
• Zúčtování změny stavu publikací (AÚ 508 0500), tj.:
- zúčtování příjmu vydaných publikací na sklad ve skladových cenách (tj. v cenách rovnajících se nákladům na
jejich vydání dle kalkulace),
- zúčtování výdejů vlastních publikací ze skladu při jejich prodeji.

1. Změna stavu nedokončené výroby (AÚ 508 0300)
vykazuje k 31. 12. 2017 nulový obrat i nulový zůstatek.
Na účet nedokončené výroby nebylo v roce 2017 účtováno, a to vzhledem k nevýznamnosti částky vynaložené
na publikace vydávané v roce 2018: v průběhu roku vznikl jediný takový náklad, a to v částce 325 Kč v souvislosti
s přípravou odborného periodika Acta Carpathica Occidentalis.
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Změna stavu výrobků – publikací (AÚ 508 0500)
vykazuje k 31. 12. 2017 stav -372.690,95 Kč, který představuje rozdíl mezi přírůstkem skladových zásob v roce
2017, tj. aktivací vlastních publikací (DAL 508 0500: 404.744 Kč) a jejich úbytkem, tj. výdejem publikací pro
prodej (MD 508 0500: 32.053,05 Kč).
Přehled publikací MJVM vydaných a přijatých na sklad v roce 2017:
název titulu

zúčtování příjmu na sklad (DAL 508
0500)
měsíc

počet kusů

hodnota v Kč
celkem

zdroj financování
příspěvek na
provoz (ÚZ 999)

vlastní zdroje
(ÚZ 666)

1.

periodikum Acta Musealia 2016/1-2

05/2017

200

25 126,50

25 126,50

2.

periodikum Acta Carpathica Occidentalis,
Příroda západních Karpat (TOM. 7/2016)

06/2017

200

24 507,50

24 507,50

2 000

353 600,00

177 600,00

41

410,00

410,00

5

1 100,00

1 100,00

3.
4.

5.

katalog " Docela obyčejné boty - boty
12/2017
neobyčejně zvláštní"
Vystřihovánka (oblékací panenka) k výstavě
07-09/2017
Zlínské nevěsty
zúčtování hodnoty 5 ks publikací dříve
vydaných ze skladu do spotřeby jako
metodické výtisky a v roce 2017 prodaných
(souvztažný zápis na MD účtu 123-Výrobky

06/2017

404 744,00

CELKEM DAL 508 0500

• Opravy a udržování (účet 511)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:			

227 234,00

dotace MK (ÚZ
34017)

176 000,00

1 510,00

176 000,00

47.000 Kč
662.000 Kč
709.000 Kč
694.182,38 Kč
-14.817,62 Kč
97,91 %

Nákladům na opravy a údržbu majetku v roce 2017 se podrobně věnuje kapitola 6. – Vyhodnocení provedených oprav a související tabulka č. 7 – Přehled oprav a údržby k 31. 12. 2017.
• Cestovné (účet 512)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

90.000 Kč
+15.000 Kč
105.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR - překročení:
% čerpání UR:		

112.994,93 Kč
+7.994,93 Kč
107,61 %

Úprava rozpočtu – navýšení o 15 tis. Kč byla provedena v měsíci 11/2017 v návaznosti na schválené navýšení
příspěvku na provoz dle predikce čerpání této nákladové položky k 31. 12. 2017.
Skutečné čerpání je oproti rozpočtu vyšší o částku 7.994,93 Kč.
Náklady na cestovné souvisí v případě naší organizace mj. s pracovními cestami zaměstnanců mezi jednotlivými
objekty muzea. Jedná se zejména o pracovní cesty kurátorů sbírek ze Zlína a z Luhačovic do depozitářů v Otro-
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kovicích, jejichž četnost se řídí dle potřeby a hodnotu příslušných cestovních náhrad pro stanovení rozpočtu na
cestovné lze jen přibližně odhadnout.
Dále jsou to případy cest kurátorů při výpůjčkách výstav jiným muzeím či jiným subjektům za účelem předání
sbírkových předmětů a součinnosti při instalaci výstavy u vypůjčitele. V těchto případech náklady na cestovné
související s pracovní cestou hradí vypůjčitel. V roce 2017 byla uskutečněna jedna taková pracovní cesta v měsíci říjnu při výpůjčce výstavy z fondů H+Z Městu Štramberk, které uhradilo MJVM související náklady v částce
10.000 Kč. Překročené čerpání nákladů na cestovné je tedy plně kompenzováno výnosy (AÚ 602 0303).
• Náklady na reprezentaci (účet 513)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

70.000 Kč
-15.000 Kč
55.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:		

49.876,94 Kč
-5.123,06 Kč
90,69 %

Náklady na reprezentaci jsou tvořeny náklady na občerstvení a květiny na vernisáže a akce muzea pořádané v
roce 2017, občerstvení pro sekretariát ředitele, občerstvení a květiny pro V.I.P. návštěvy expozice koordinované
Zlínským krajem (velvyslanci, ministři,…), výdej publikací MJVM ze skladu k reprezentaci.
Oproti minulým letům jsou náklady na reprezentaci nižší o cca 20 tis. Kč, a to jednak z důvodu menšího počtu
nových krátkodobých výstav (menší počet vernisáží, prostor 1. NP zaujímala v roce 2017 vždy jen jedna velká
výstava), jednak z důvodu nekonání akcí na hradě Malenovice při jeho celoročním uzavření.
• Ostatní služby (účet 518)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

2.223.000 Kč
+444.336 Kč
2.667.336 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR - překročení:
% čerpání UR:		

2.702.823,31 Kč
35.487,31 Kč
101,33 %

Úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2017 provedeny:
- v souvislosti se získanými dotacemi (Město Luhačovice 10 tis. Kč, ministerstvo kultury 176 tis. Kč),
- dle schválených změn investičních záměrů: dodatku č. 1 IZ „Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího
objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“ (70 tis. Kč- neinvestiční náklady na přípravu a zabezpečení akce),
změny struktury nákladů a zdrojů č. 2 IZ „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních tech
nologií“ – IROP (25 tis. Kč – neinvestiční náklady na přípravu a zabezpečení akce),
- v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů hlavní činnosti dle predikce k 31. 12. 2017.
Oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017) bylo v rámci SU 518 vykázáno překročení o 35.487,31 Kč, které souvisí s
režimem úhrady nákladů na vypůjčenou výstavu „Svět kostiček“, a které je plně kompenzováno vyššími výnosy
z tržeb za vstupné (AÚ 602 0700).
Dle smlouvy o dílo hradí muzeum zhotoviteli za přípravu, instalaci a další činnosti k výstavě Svět kostiček částku
vypočtenou jako 40 % ze sumy tržeb za vstupné na tuto výstavu (+ DPH 21 %) za období říjen až prosinec 2017.
Předpoklad nákladů na přípravu výstavy zahrnutý do rozpočtu byl 100 tis. Kč a vycházel z plánované výše tržeb
za vstupné na výstavu. Skutečně dosažené tržby byly oproti předpokladu vyšší. K úměrnému navýšení došlo
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tedy i u odměny zhotoviteli, kterému bylo uhrazeno celkem 136.835,28 Kč, což je oproti předpokladu o 37 tis.
Kč více.
Na účet 518 – Ostatní služby byly v roce 2017 zúčtovány tyto náklady:
Skutečnost
k 31. 12. 2017 v Kč

Účet

Název / Popis

518 0310,
0320, 0330

Telefony, poštovné, internet, televizní poplatky

518 0440

Zpracování ekonomických
agend

518 0510

Bankovní poplatky

10 324,90

518 0709

Nájemné

28 264,00

518 0800

Odvoz a likvidace odpadů

32 666,00

518 0840

Účastnické poplatky

518 0866

Služby pro výstavy

518 0867

Propagace

518 0869

Ediční činnost

518 090x

Správa a údržba objektů
MJVM

komentář

telefony 71.315,05 Kč, poštovné 36.656,27 Kč, internet
Otrokovice, vedení domény 13.660 Kč, rozhl. a TV popl.
125 681,32
4.050 Kč
7 650,00

zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2016

výdaje na dlouhodobé nájmy movitých a nemovitých
věcí – podrobně viz kapitola 16 a tabulka č. 18

4 550,00

účast zaměstnanců muzea na konferencích a workshopech

608 653,48

instalace výstav, aranžérské práce, grafické práce,
výroba výstavních panelů, výroba a úprava výstavních
a interaktivních prvků, příprava a ošetření exponátů,
ostatní drobné služby pro výstavy

24 715,50

Inzerce, prezentace, tisk reklamních bannerů,

Náklady - externí služby - související s přípravou publikací a tiskovin vydávaných MJVM - grafické práce, fotografie, DTP, tisk, překlady apod. V roce 2017: odborná
periodika Acta musealia, Acta Carpathica, katalog
Docela obyčejné boty - boty neobyčejně zvláštní
332 917,00
1 153 075,11

komplexní služby FM - správa a údržba objektů MJVM,
služby spojené s užíváním SPŠ Otrokovice

97 943,00

technické zabezpečení přenosu, připojení EPS k pultu
centrální ochrany

Přednášky, předvádění, vystoupení, vedení
workshopů

60 000,00

přednášky, vedení workshopů a seminářů - Muzeum a
škola, Oděv v historii, předvádění řemesel, vystoupení
na akcích muzea, vedení tvořivých dílen k výstavám

Zajištění činností k
provedení záchranného
archeologického výzkumu
ve Vlachovicích

48 000,00

Fakturace Obci Vlachovice 50.000 Kč (výnosy - AÚ 602
0303)

Úprava požárně bezp.
řešení objektu Otrokovice,
IZ 1294

47 588,00

Neinvestiční náklady - služby přípravy a zabezpečení
akcí dle schválených IZ

Pořízení logistických a
manip. technologií - IROP,
IZ 1190

22 846,00

Dopady akce "Hrad Malenovice - statické zajištění"

15 625,00

Služby EZS, EPS
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Účet

Název / Popis
Výstřižková služba
Licence

Grafické práce

Ostatní služby
518

OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM

Skutečnost
k 31. 12. 2017 v Kč

komentář

24 328,00
20 000,00

Národní filmový archiv - oprávnění k užití baťovských
filmů v expozici Princip Baťa

13 750,00

tiskoviny a panely k prezentaci, návrh šablony propagačních tiskovin, návrh reklamních předmětů ke konferenci Muzeum a škola

24 246,00

ostatní drobné služby - vázání evidenčních karet, EZS-držení pohotovosti, skenování, kopírování, digitalizace
filmů, služby veterináře, čištění koberců aj.

2 702 823,31

• MZDOVÉ NÁKLADY (účet 521)
Podrobným informacím k oblasti mzdových nákladů je věnována samostatná kapitola č. 5. – Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů a související tabulky č. 5 a 6.
• Odvody na sociální a zdravotní pojištění (účet 524)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

3.821.000 Kč
+300.000 Kč
4.121.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR - překročení:
% čerpání UR:		

4.125.949,00 Kč
+4.949,00 Kč
100,12 %

Rozpočet byl během roku 2017 upravován v návaznosti na schválené změny závazného objemu prostředků na platy.
Jedná se o zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění (34 %) z prostředků na platy a z mezd vyplacených na základě
dohod o pracovní činnosti (v roce 2017: 3 průvodkyně) v souladu s platnou legislativou.
Z celkové částky zákonných odvodů zúčtovaných k 31. 12. 2017 bylo hrazeno 35.340,00 Kč v rámci projektu Úřadu práce „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“, z toho z příspěvku Úřadu práce (ÚZ 13013) 26.642,00 Kč a z příspěvku zřizovatele na podporu
aktivní politiky zaměstnanosti (ÚZ 00094) 8.698,00 Kč.
V roce 2017 byly k základu pro sociální a zdravotní pojištění připočteny částky:
- za používání služebního auta k soukromým účelům (měsíčně 1 % ze vstupní ceny auta),
- kastelánovi hradu rozdíl mezi výší placeného nájemného a tržním nájemným (měsíčně 4.186 Kč),
- rozdíl mezi příjmem a vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění u těch zaměstnanců, jejichž měsíční příjem nedosahoval
stanoveného vyměřovacího základu ZP (v roce 2017 se týkalo 1 průvodkyně na dohodu o pracovní činnosti a jednoho zaměstnance s úvazkem 0,25).
Uvedené připočitatelné položky jsou brány v úvahu i při sestavování rozpočtu na účtu 524, přesto jejich objem lze odhadnout jen
s určitou mírou přesnosti. To je také důvodem malé odchylky skutečnosti k 31. 12. 2017 vykázané na účtu 524 od rozpočtované částky.
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• Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525), zákonné sociální náklady (účet 527)
ROK 2017
Rozpočet
upravený

Skutečnost k
31. 12.

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

A

B

B-A

%(B/A)

33 000

33 179,00

179,00

100,54

527 Zákonné sociální náklady

580 000

573 963,64

-6 036,36

98,96

527 0300 Příděl FKSP (2 % z prostř. na platy)

239 000

238 357,34

-642,66

99,73

527 0400 Příspěvek na stravování

290 000

292 658,00

2 658,00

100,92

20 000

5 133,30

-14 866,70

25,67

1 000

400,00

-600,00

40,00

30 000

37 415,00

7 415,00

124,72

525 Zákonné pojištění odpovědnosti

527 0410 Ochranné pomůcky
527 0420 Preventivní prohlídky
527 0430 Školení, vzdělávání

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017 byly prováděny v návaznosti na schválené navýšení závazného objemu
prostředků na platy a v rámci úpravy položek rozpočtu v měsíci 11/2017 dle predikce k 31. 12. 2017.
Příděl FKSP byl vypočten v souladu s platnou legislativou: v roce 2017 činil 2,0 % z prostředků na platy a z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost.
Příspěvek na stravování byl v roce 2017 poskytován v částce 30,- Kč na stravenku, což činí 37,5 % nominální
hodnoty stravenky (80 Kč), tj. podíl v rámci zákonného limitu (limit dle § 24, odst. 2 písm. j) zákona o daních
z příjmů je 55 % nominální hodnoty stravenky).
Ochranné pomůcky byly zaměstnancům poskytovány v souladu se směrnicí k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Směrnice, zpracovaná odborně způsobilou osobou, stanoví na základě
vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce poskytování OOPP pro jednotlivá pracovní zařazení.
Preventivní prohlídky – jedná se o povinné periodické lékařské prohlídky.
Školení, vzdělávání – v čerpání položky je zahrnut rekvalifikační kurz „Fotograf pro DTP studio“ v ceně
25.490,- Kč pro vedoucího oddělení Správy fondů a dokumentace MJVM, a to dle kvalifikační dohody, která byla
za tímto účelem s příslušným zaměstnancem uzavřena.
• Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

2.221.000 Kč
+1.000 Kč
2.222.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:		
% čerpání UR:		

2.219.486,00 Kč
-2.514,00 Kč
99,89 %

Účetní odpisy stávajícího majetku i nově pořízeného majetku k 31. 12. 2017 jsou v souladu s odpisovým
plánem i s rozpočtem (UR k 31. 12. 2017).
Odpisy nově pořízeného dlouhodobého majetku zahrnují odpisy majetku pořízeného v roce 2017 v rámci
akce „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ – IROP. Čerpání k 31.
12. 2017 je oproti rozpočtu pouze nepatrně nižší (1.774 Kč). Důvodem je posun zařazení provedeného
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technického zhodnocení o jeden měsíc později, z 11/2017 na 12/2017. V roce 2017 nedošlo k původně
plánovanému odpisu za měsíc prosinec, zahájení odepisování nastane až v měsíci 01/2018.
/Kolaudační souhlas Městského úřadu Otrokovice byl vydán dne 13. 12. 2017 a na základě toho byla
v měsíci 12/2017 hodnota provedeného technického zhodnocení zavedena do majetkové a účetní evidence MJVM./
1. Odpisy stávajícího dlouhodobého majetku (AÚ 551 0500)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Odpisový plán na rok 2017

2.195.000 Kč
bez úprav
2.195.000 Kč
2.194.255 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:		
% čerpání UR:			
Rozdíl oproti odpisovému plánu

2.194.260,00 Kč
-740,00 Kč
99,97 %
5,00 Kč

Finanční krytí odpisů stávajícího dlouhodobého majetku k 31. 12. 2017:
Odpisy stávajícího dlouhodobého majetku v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 v částce 2.194.260,00 Kč jsou
finančně kryty takto:
• Odpisy ve výši 281.760,00 Kč jsou finančně kryty příspěvkem na provoz (UZ 999),
• Odpisy ve výši 1.912.500,00 Kč nejsou finančně kryty. Organizace v průběhu roku 2017 v souladu
s rozpočtem a se schválením zřizovatele nekryla plně investiční fond finančními prostředky. Fond investic byl snížen aplikací vyhlášky č.410/2009 § 66 odst.8.
Snížení fondu investic na straně použití o částku nekrytých odpisů 1.912.500,00 Kč bylo výsledkově proúčtováno na účtu 649 0500 – proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic (UZ 666).
Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena u kapitoly věnované fondu investic v rámci oddílu
7 – Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
2. Odpisy nově pořízeného dlouhodobého majetku (AÚ 551 0600)
Schválený rozpočet 2017
26.000 Kč
Úpravy během roku
+1.000 Kč
Upravený rozpočet 2017
27.000 Kč
Odpisový plán na rok 2017
25.525 Kč
(vzhledem k pouze drobné úpravě rozpočtu +
				
1 tis. Kč nebyl schválený odpisový plán měněn)
Skutečnost k 31. 12. 2017
25.226,00 Kč
Rozdíl oproti UR:		
-1.774,00 Kč
% čerpání UR:			
93,43 %
Rozdíl oproti odpisovému plánu
-299,00 Kč
Jak je uvedeno, jedná se o odpisy majetku pořízeného v roce 2017 v rámci projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“.
Pořízené movité věci byly zařazeny do užívání v souladu s plánem v měsíci 11/2017, odepisování bylo zahájeno
v měsíci 12/2017.
Provedené technické zhodnocení bylo zařazeno do užívání na základě kolaudačního souhlasu v měsíci 12/2017,
zahájení odepisování nastane v měsíci 01/2018 (viz výše).
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Odpisy majetku z projektu IROP k 31. 12. 2017 v celkové výši 25.226 Kč jsou kryty z 90 % časovým rozlišením
investičního transferu ve výši předpokládané dotace IROP (ÚZ 403: 22.704,30 Kč) a z 10 % příspěvkem na provoz (ÚZ 999: 2.521,70 Kč).
• Pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:		
% čerpání UR:		

115.000 Kč
+ 750.000 Kč
865.000 Kč
861.010,38 Kč
-3.989,62 Kč
99,54 %

Pozn.: V roce 2017 bylo rozpočtováno a realizováno pouze pořízení drobného dlouhodobého hmotného
majetku. MJVM pořizuje drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software) pouze v případě, že majitel licence nesouhlasí s převedením práv k užívání na jiný subjekt.
Ve všech ostatních případech pořizuje drobný dlouhodobý nehmotný majetek- software servisní organizace
14|15 Baťův institut, p.o., která zajišťuje komplexní správu oblasti IT pro všechny organizace zasídlené ve
14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU.
Úprava rozpočtu – navýšení o 750 tis. Kč byla provedena v měsíci 11/2017 dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu a na základě schválení změny struktury nákladů a zdrojů č. 2 investičního záměru „Depozitáře
Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ - IROP. Rozpočet byl navýšen o hodnotu
drobného dlouhodobého hmotného majetku pořizovaného z projektu.
Dle interních předpisů účtuje organizace o drobném dlouhodobém hmotném majetku v případě vstupní
ceny od 500 Kč včetně do 40.000 Kč.
Celkové náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017 činí 861.010,38 Kč.
V uvedené hodnotě je zahrnuto:
- Zařízení a vybavení pořízené v rámci projektu IROP „Depozitáře Otrokovice –
pořízení logistických a manipulačních technologií (ORG 3101190):
749.684,99 Kč
- Figuríny k prezentaci oděvů a krojů ze sbírek MJVM (20 ks):
73.338,00 Kč
- Ultrazvuková jehla ke konzervátorským zásahům (čištění):
10.324,00 Kč
- Model zlínského trolejbusu z lega k prezentaci v rámci výstavy Svět kostiček a poté
k dalšímu využití vystavením:
16.000,00 Kč
- Ostatní – drobné položky do 4 tis. Kč (žehlička, šatní skříň, zahradní kolečka,
pistole ke konzervátorskému čištění):
11.663,39 Kč
• Ostatní provozní náklady hlavní činnosti, finanční náklady (kurzové ztráty) účty: 542 - Jiné pokuty
a penále, 549 – Ostatní náklady, 563 – Kurzové ztráty
ROK 2017
Rozpočet
upravený

Skutečnost k
31. 12.

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

A

B

B-A

%(B/A)

2 000

2 000,00

0,00

100,00

549 Ostatní náklady z činnosti

42 000

39 934,14

-2 065,86

95,08

549 0510 Technické zhodnocení dlouhodob.hm. majetku
do 40 tis. Kč

22 000

21 223,40

-776,60

96,47

549 0600 Ostatní náklady z činnosti - ostatní

20 000

18 710,74

-1 289,26

93,55

0

0,00

0,00

542 Jiné pokuty a penále

549 0610 Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat ZTP
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Jiné pokuty a penále: 2.000 Kč.
Jedná se o pokutu v částce 2.000 Kč uloženou platebním výměrem Finančním úřadem pro Zlínský kraj za učinění podání jinak než elektronicky.
Podrobněji viz kapitola 13 - Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech.
Technické zhodnocení hmotného majetku do 40 tis. Kč: 21.223,40 Kč
Pořízení paletových nosníků k pojízdným regálům do haly depozitáře v Otrokovicích.
Ostatní náklady z činnosti - ostatní: 18.710,74 Kč
Členské příspěvky (AMG, Česká národopisná společnost, Národní ústav lidové kultury), platba za realizaci nákupu komodit (Zlínský kraj), poplatek za služebního psa aj.
Organizaci za rok 2017 nevznikla odvodová povinnost za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP. Povinný
podíl činí 1,71 osob, plnění povinnosti zaměstnáním u organizace činí 2,19 osob. Organizace v roce 2017 splnila
povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

22.290.000 Kč
+2.201.300 Kč
25.629.940 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:		

25.282.053,99 Kč
-347.886,01 Kč
98,64 %

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2017 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny závazných
ukazatelů rozpočtu a v případě obdržení účelových dotací.
Výnosy hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činí celkem 25.282.053,99 Kč.
Rozdíl plnění výnosů hlavní činnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017): -347.886,01 Kč.
Vykázané nižší plnění oproti rozpočtu je způsobeno zúčtováním časového rozlišení zdrojů financování publikací k 31. 12. 2017 v celkové částce 363.553,25 Kč (snížení výnosů na SU 672). Časové rozlišení bylo provedeno u příspěvku na provoz (AÚ 672 0501) v částce 187.817,25 Kč a u dotace ministerstva kultury 2017 (AÚ 672
0321) v částce 175.736,00 Kč.
Časově rozlišovány jsou zdroje financování publikací vydaných od roku 2016 (před rokem 2016 organizace
o časovém rozlišení neúčtovala).
Částka časového rozlišení je stanovena dle hodnoty obratu těchto publikací a jejich stavu na skladě k 31. 12. 2017,
a to dle míry zapojení příslušného zdroje financování u jednotlivých publikací.
Po zohlednění časového rozlišení zdrojů financování publikací činí zbývající rozdíl plnění výnosů oproti rozpočtu
+ 15.667,24 Kč. Jedná se o součet odchylek u jednotlivých výnosových účtů - viz komentář níže.
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Přehled výnosů hlavní činnosti k 31. 12. 2017: (finanční hodnoty uvedeny v Kč)
Rozdíl

% plnění
rozpočtu

podíl v %
na
výnosech
celkem

B-A

%(B/A)

%(B/A)

ROK 2017

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků publikací
602 Výnosy z prodeje služeb

Rozpočet
upravený

Skutečnost

A

B

40 000

31 576,00

-8 424,00

78,94

0,12

2 060 000,00

2 182 528,00

122 528,00

105,95

8,63

v tom:
- tržby za vstupné (AÚ 602 0700)

2 000 000

2 100 843,00

100 843,00

105,04

8,31

- výnosy z prodeje služeb ostatní (AÚ
602 0303)

60 000

81 685,00

21 685,00

136,14

0,32

609 Jiné výnosy z vl. výkonů konferenční poplatky

75 000

75 600,00

600,00

100,80

0,30

115 000

30 000,00

-85 000,00

26,09

0,12

Rezervní fond 413 - ze zlepšeného VH
(AÚ 648 0306)

85 000

0,00

-85 000,00

0,00

0,00

Rezervní fond 414 - peněžní dary (AÚ
648 0315)

30 000

30 000,00

0,00

100,00

0,12

1 948 000

1 937 714,10

-10 285,90

99,47

7,66

1 913 000

1 912 500,00

-500,00

99,97

7,56

35 000

25 214,10

-9 785,90

72,04

0,10

100,46

16,84

648 Čerpání fondů
v tom:

649 Ostatní výnosy z činnosti
v tom:
- proúčtování nepokrytého fondu
investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649
0500)
- ostatní výnosy z činnosti - ostatní (AÚ
649 0410, 0900, 0910)

4 238 000

4 257 418,10

19 418,10

663 Finanční výnosy - kurzové zisky

0

13,85

13,85

0,00

FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM

0

13,85

13,85

0,00

105 000

105 000,00

0,00

100,00

0,42

39 400

39 307,28

-92,72

99,76

0,16

176 000

176 000,00

0,00

100,00

0,70

0

-175 736,00

-175 736,00

19 961 000

19 961 000,00

0,00

0

-187 817,25

-187 817,25

405 940

405 940

0,00

100,00

1,61

50 940

50 940,00

0,00

100,00

0,20

- Dopad IZ 1294 - PBŘ Otrokovice (ÚZ
00090)

355 000

355 000,00

0,00

100,00

1,40

672 0600 Přijaté transfery od obcí účelová dotace města Luhačovice (ÚZ
666)

10 000

10 000,00

0,00

100,00

0,04

672 0750, 751 Zúčtování časového
rozlišení transferu na pořízení
dlouhodob.majetku v souvislosti s
odpisováním (ÚZ 403)

24 000

22 704,30

-1 295,70

94,60

0,09

670 600

668 223,71

-2 376,29

99,65

2,64

VÝNOSY Z TRANSFERŮ CELKEM

21 391 940

21 024 622,04

-367 317,96

98,28

83,16

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM

25 629 940

25 282 053,99

-347 886,01

98,64

100,00

VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM

672 0301 Přijaté transfery ze SR příspěvek Úřadu práce - projekt "Záruky
pro mladé ve Zlínském kraji" (ÚZ
13013)
672 0311 Přijaté transfery ze SR - IROP
Otrokovice - neinvestiční část (ÚZ
17015)
672 0320 Účelová dotace MK - katalog
Docela obyčejné boty - boty neobyčejně
zvláštní"(ÚZ 34017)
672 0321 - Časové rozlišení dotace MK
k 31.12.2017 (ÚZ 34017)
672 0500 Příspěvek na provoz zřizovatel (ÚZ 999)
672 0501 - Časové rozlišení příspěvku
na provoz (ÚZ 999)
672 0505, 0506 Příspěvek na provoz zřizovatel účelově

-0,70
100,00

78,95
-0,74

v tom:
- Podpora aktivní politiky
zaměstnanosti (ÚZ 00094)

672 0810 Přijaté transfery EU - IROP
Otrokovice - neinvestiční část (ÚZ
17016)
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• Výnosy z prodeje vlastních výrobků - publikací (účet 601)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:		
% plnění UR:		

100.000 Kč
-60.000 Kč
40.000 Kč
31.576,00 Kč
-8.424,00 Kč
78,94 %

Rozpočet byl v měsíci 11/2017 upraven snížením o 60.000 Kč na celkovou sumu 40.000 Kč v rámci úpravy položek nákladů a výnosů dle predikce k 31. 12. 2017.
Jedná se o výnosy ve výši prodejních cen prodaných vlastních publikací. Náklady ve výši skladových cen jsou
promítnuty na straně MD účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby.
Prodej publikací v roce 2017 probíhal na pokladnách objektů: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Muzeum luhačovického
Zálesí, Ploština. Dále byly publikace prodávány obchodním oddělením muzea dle objednávek zájemců (nejčastěji zasíláním na dobírku). Prodej publikací neprobíhal v roce 2017 na objektu hrad Malenovice, a to z důvodu
jeho celoročního uzavření (oprava statiky hradu).
• Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

2.060.000 Kč
bez úprav
2.060.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:		
% plnění UR:		

2.182.528,00 Kč
122.528,00 Kč
105,95 %

Skutečnost vykázaná na účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb k 31. 12. 2017 zahrnuje:
- Tržby za vstupné (AÚ 602 0700): 2.100.843,00 Kč.
Podrobněji viz kapitola 18 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční srovnání).
- Ostatní výnosy z prodeje služeb (AÚ 602 0303): 81.685,00 Kč.
Jedná se o příjmy za služby z titulu spolupráce muzea s jinými subjekty, převážně muzei, při pořádání
výstav a kulturních akcí – refundace nákladů v souvislosti s instalacemi výstav (námi zapůjčených nebo
pronajatých sbírkových předmětů našimi pracovníky u jiných vystavovatelů), spolupráce odborných
pracovníků muzea při záchranných archeologických výzkumech, při různých kulturních a vzdělávacích
akcích a programech pořádaných jinými subjekty, příjmy za užití fotografií z fondu MJVM apod.
• Jiné výnosy z vlastních výkonů – konferenční poplatky (účet 609)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
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Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

75.600,00 Kč
600,00 Kč
100,80 %

Jedná se o přijaté účastnické poplatky na námi pořádané konference a workshopy:
- Muzeum a škola 2017 (březen)		
43.500,00 Kč
- Pleteme ze slámy (září – říjen)		
15.600,00 Kč
- Oděv v historii (listopad)		
16.500,00 Kč
• Čerpání fondů (účet 648)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

135.000 Kč
-20.000 Kč
115.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

30.000,00 Kč
-85.000,00 Kč
26,09 %

Do schváleného rozpočtu bylo zahrnuto čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) v částce 85.000 Kč a čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414) v částce 50.000 Kč.
Rozpočet byl v měsíci 11/2017 upraven snížením čerpání rezervního fondu z peněžních darů (414) o 20.000 Kč
na výši 30.000 Kč, a to dle predikce reálných možností získání finančních prostředků od sponzorů na podporu
předmětné činnosti muzea.
Skutečné čerpání k 31. 12. 2017 bylo vykázáno pouze na účtu 648 0315 – Čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414), a to v částce 30.000 Kč, tedy v souladu s upraveným rozpočtem. Zdroje fondu byly
použity na úhradu nákladů na přípravu výstavy Svět kostiček (AÚ 518 0866).
V roce 2017 byly veškeré zdroje rezervního fondu (414) zapojeny do výnosů k finančnímu krytí provozních nákladů. K 31. 12. 2017 vykazuje tento fond nulový zůstatek.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) nebyl v roce 2017 čerpán, neboť organizace
vytvořila v závěru roku dostatečné zdroje z tržeb za vstupné nad rámec rozpočtu (viz AÚ 602 0700 a kapitola
18 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční srovnání).
• Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

1.936.000 Kč
+12.000 Kč
1.948.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

1.937.714,10 Kč
-10.285,90 Kč
99,47 %

V rámci účtu 649 – Ostatní výnosy z činnosti jsou k 31. 12. 2017 vykázány následující výnosy:
1. Výkup kovového odpadu v částce 9.513,00 Kč (AÚ 649 0410)
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2. Zúčtování nepokrytého fondu investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649 0500) v částce 1.912.500,00 Kč. Organizace v průběhu roku 2017 v souladu s rozpočtem a se schválením zřizovatele nekryla plně fond investic
finančními prostředky. Fond investic byl snížen aplikací § 66 odst. 8 Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena v rámci kapitoly č. 7 – Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace u komentáře k fondu investic.
3. Ostatní výnosy z činnosti – ostatní (AÚ 649 0900, 0910) v částce 15.701.10 Kč, z toho 15.000 Kč představuje
zúčtování zavedení palivového dříví pořízeného z vlastních zdrojů na sklad (dříví k vytápění předhradí hradu
Malenovice získané pokácením stromů u hradu)
• VÝNOSY Z TRANSFERŮ (účet 672)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

18.009.000 Kč
+2.517.300 Kč
21.391.940 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

21.024.622,04 Kč
-367.317,96 Kč
98,28 %

= příspěvek zřizovatele na provoz ve schválené výši

Úpravy rozpočtu navýšením byly provedeny v průběhu roku 2017 v návaznosti na:
a) Schválené změny závazných ukazatelů – navýšení a účelové určení příspěvku na provoz.
b) Poskytnutí účelové neinvestiční dotace městem Luhačovice na vytvoření pracovních listů k výstavě v Muzeu
luhačovického Zálesí.
c) Poskytnutí účelového příspěvku ze státního rozpočtu Úřadem práce ČR v rámci projektu „Záruky pro mladé
ve Zlínském kraji“,
d) Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu - účelové neinvestiční dotace ministerstvem kultury na katalog
„Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“,
e) Zúčtování v rámci projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií:
- zúčtování dohadovaných částek výnosů z transferů EU + SR na krytí neinvestičních nákladů projektu,
- zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním.
Podrobné informace k úpravám rozpočtu výnosů z transferů v jednotlivých měsících jsou uvedeny v oddíle
1: Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů.
Rozdíl plnění výnosů z transferů oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017) v částce -367.317,96 Kč je dán:
- zúčtováním časového rozlišení zdrojů financování publikací k 31. 12. 2017 v celkové částce 363.553,25 Kč
(snížení výnosů na SU 672). Časové rozlišení bylo provedeno u příspěvku na provoz (AÚ 672 0501) v částce
187.817,25 Kč a u dotace ministerstva kultury 2017 (AÚ 672 0321) v částce 175.736,00 Kč.
- Součtem drobných odchylek oproti rozpočtu v celkové výši 3.764,71 Kč při zúčtování výnosů z transferů a
časového rozlišení transferů v rámci IROP.

Výnosy z transferů (SU 672) – skutečnost k 31. 12. 2017:

21.024.622,04 Kč

v tom:
1. Příspěvek na provoz (AÚ 672 0500, 0501, 0505, 0506)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
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Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

20.179.122,75 Kč
-187.817,25 Kč
99,08 %

V příspěvku zřizovatele na provoz vykázaném k 31. 12. 2017 v celkové sumě 20.179.122,75 Kč je zahrnut:
a) Příspěvek na provoz ke krytí provozních nákladů organizace
v roce 2017 (AÚ 672 0500, ÚZ 999)
b) Účelově určený příspěvek na provoz na podporu aktivní politiky zaměstnanosti
(AÚ 672 0505, ÚZ 00094)
c) Účelově určený příspěvek na provoz na krytí neinvestičních nákladů akce
„Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele
č. 2080 v k.ú. Otrokovice, IZ 1294/090/01/17-01/08/2017 (AÚ 672 0506 , ÚZ 00090)
d) Časové rozlišení příspěvku na provoz při zúčtování publikací (AÚ 672 0501, ÚZ 999)

19.961.000,00 Kč
50.940,00 Kč

355.000,00 Kč
-187.817,25 Kč

Rozdíl oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017) v částce -187.817,25 Kč je dán zúčtováním časového rozlišení
příspěvku na provoz při účtování publikací k 31. 12. 2017 (dopad časového rozlišení není na účtu 672 rozpočtován).
Příspěvkem na provoz bylo kryto vydání publikací MJVM:
- v roce 2016: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, Jménem zákona! (část),
reprint Bartošovy Kytice.
- v roce 2017: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, katalog Docela obyčejné
boty – boty neobyčejně zvláštní (část).
Částka časového rozlišení k zúčtování k 31. 12. 2017 byla stanovena dle hodnoty (ve skladové ceně) výtisků
publikací vydaných v roce 2016 a 2017, které jsou evidovány na skladě k 31. 12. 2017 a podílu zapojení příspěvku na provoz do financování těchto publikací.
Stanovení částky pro zúčtování časového rozlišení příspěvku na provoz dle jednotlivých publikací je uvedeno
v příloze v tabulce č. 21.

a) Příspěvek na provoz ke krytí provozních nákladů organizace roku 2017 (ÚZ 999) po zohlednění časového
rozlišení (viz výše) byl poskytnut v částce 19.773.182,75 Kč a byl takto plně vyčerpán. Organizace vykazuje k 31. 12. 2017 provozní náklady kryté příspěvkem na provoz s účelovým znakem 999 v celkové výši
18.496.270,16 Kč (rozdíl = 0).
b) Účelově určený příspěvek na provoz na podporu aktivní politiky zaměstnanosti (ÚZ 00094) byl poskytnut
v částce 50.940,00 Kč. Představuje finanční spoluúčast zřizovatele v rámci projektu Úřadu práce „Záruky
pro mladé ve Zlínském kraji“. Tyto prostředky byly v plné výši použity na stanovený účel v souladu se závaznými ukazateli rozpočtu na rok 2017. Náklady projektu Úřadu práce zúčtované k 31. 12. 2017 jsou kryty
příspěvkem na provoz s účelovým znakem 00094 ve výši 50.940,00 Kč (rozdíl = 0).
c) Účelově určený příspěvek na provoz na krytí neinvestičních nákladů akce „Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice, IZ 1294/090/01/17-01/08/2017 (ÚZ
00090) byl poskytnut v souladu se schváleným Dodatkem č. 1 IZ v částce 355.000,00 Kč. Poskytnutá částka
byla v plné výši použita na stanovený účel. Neinvestiční náklady akce zúčtované k 31. 12. 2017 jsou kryty
příspěvkem na provoz s účelovým znakem 00090 ve výši 355.000,00 Kč (rozdíl = 0). Z toho byla použita
částka 352.216,00 Kč na financování oprav (AÚ 511 0300) a částka 2.784,00 Kč na financování ostatních
služeb (AÚ 518 0900).

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2017

30

2. Účelová neinvestiční dotace MK (AÚ 672 0320, 0321)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

0 Kč
+176.000 Kč
176.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:

264,00 Kč
-175.736,00 Kč

Dotace s účelovým znakem 34017 byla poskytnuta v částce 176.000 Kč pro rok 2017 z programu Podpora
projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na projekt „katalog
Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“.
Dotace byla v plné výši použita k účelům stanovených v podmínkách rozhodnutí. Z dotace byly uhrazeny
služby související s vydáním katalogu (pořízení fotografií, grafické práce, předtisková příprava, tisk) v částce
176.000 Kč.
Organizace dodržela všechny podmínky určené v rozhodnutí MK pro čerpání a použití dotace a pro předložení vyúčtování.
Vyúčtování dotace včetně všech povinných příloh a podkladů bylo odesláno poskytovateli prostřednictvím
Odboru kultury a památkové péče KÚZK v řádném termínu v souladu s podmínkami rozhodnutí.
Rozdíl skutečnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2017) v částce -175.736,00 Kč je dán zúčtováním časového
rozlišení dotace MK při účtování publikací k 31. 12. 2017 (dopad časového rozlišení není na účtu 672 rozpočtován).
Částka časového rozlišení k zúčtování k 31. 12. 2017 byla stanovena dle hodnoty (ve skladové ceně) výtisků
katalogu, které jsou evidovány na skladě k 31. 12. 2017 a podílu zapojení dotace MK do financování katalogu.
Stanovení částky pro zúčtování časového rozlišení dotace MK je uvedeno v příloze v tabulce č. 21.
Náklady projektu „katalog Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“ vykázané k 31. 12. 2017 s účelovým znakem dotace 34017 činí rovněž 264,00 Kč (rozdíl = 0). Výše nákladů s ÚZ 34017 odpovídá hodnotě
dotace u publikací vydaných ze skladu k 31. 12. 2017 (3 ks).
3. Účelový příspěvek Úřadu práce (AÚ 672 0301)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

0 Kč
+105.000 Kč
105.000 Kč
105.000,00 Kč
0,00 Kč
100,00 %

Příspěvek s účelovým znakem 13013 byl v roce 2017 poskytnut na základě dohody uzavřené s Úřadem práce
v roce 2016 na vyčlenění společensky účelného pracovního místa pro výkon odborné praxe jednoho uchazeče v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“. Příspěvek na mzdu uchazeče včetně odvodů ve výši
15.000 Kč měsíčně byl v roce 2017 poskytnut za období 7 měsíců, říjen až červenec 2017.
Poskytnutý příspěvek byl v roce 2017 plně vyčerpán na stanovený účel. Náklady projektu Úřadu práce zúčtované k 31. 12. 2017 s účelovým znakem 13013 činí 105.000,00 Kč (rozdíl = 0).
Organizace řádně a ve stanovených termínech předkládala měsíční vyúčtování mzdových nákladů, hodnoce-
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ní odborné praxe a všechny ostatní podklady dle podmínek uzavřené dohody včetně dokumentů předkládaných při ukončení projektu.
Příjem peněžních prostředků z poskytnutého příspěvku za měsíce leden až červenec 2017 v celkové částce
105.000 Kč proběhl v roce 2017.
4. Účelová neinvestiční dotace od obce (AÚ 672 0600)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

0 Kč
+10.000 Kč
10.000 Kč
10.000,00 Kč
0,00 Kč
100,00 %

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou městem Luhačovice v částce 10.000 Kč na vytvoření
pracovních listů pro školy s názvem „Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety“ k výstavě v Muzeu
luhačovického Zálesí „U nás doma v domečku pro panenky“.
Poskytnutá dotace byla v plné výši vyčerpána na stanovený účel v souladu s podmínkami poskytovatele. Vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo v řádném termínu.
Příjem peněžních prostředků z dotace proběhl v plné výši v roce 2017.
5. Dotace IROP: EU + SR (AÚ 672 0311, 0810)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

0 Kč
+710.000 Kč
710.000 Kč
707.530,99 Kč
-2.469,01 Kč
99,65 %

Jedná se o dohadované částky provozních transferů z Integrovaného regionálního operačního programu v
celkové výši 707.530,99 Kč, z toho činí podíl státního rozpočtu 39.307,28 Kč (AÚ 672 0311, ÚZ 17015) a podíl
prostředků EU 668.223,71 Kč (AÚ 672 0810, ÚZ 17016).
Jedná se o dotaci z IROP na projekt „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ na krytí neinvestičních nákladů projektu vynaložených v roce 2017.
Rozpočet byl upraven navýšením o 710.000 Kč v měsíci 11/2017 v rámci úprav rozpočtu dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu a v souladu se schválenou Změnou struktury nákladů a zdrojů č. 2 investičního
záměru k projektu IROP.
Zúčtování dohadu bylo provedeno v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace: způsobilé výdaje
projektu jsou kryty 5 % podílem státního rozpočtu a 85 % prostředky EU. Příjem prostředků z dotace předpokládáme v 1. pololetí 2018.
Neinvestiční náklady projektu IROP zúčtované k 31. 12. 2017 jsou kryty dotací SR s účelovým znakem 17015
ve výši 39.307,28 Kč a dotací EU s účelovým znakem 17016 ve výši 668.223,71 Kč (rozdíl = 0).
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6. Zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - transfer z IROP: EU + SR (AÚ 672 750, 0751
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017
Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

0 Kč
+24.000 Kč
24.000 Kč
22.704,30 Kč
-1.295,70 Kč
94,60 %

Jedná se o podíl dotace IROP na odpisech roku 2017 majetku pořízeného v roce 2017 v rámci projektu IROP
„Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“.
V roce 2017 bylo zahájeno odepisování pořízených movitých věcí, které byly zařazeny do užívání v měsíci
11/2017, odepisování bylo zahájeno v měsíci 12/2017.
Odpisy majetku z projektu IROP k 31. 12. 2017 v celkové výši 25.226 Kč (odpisy za 1 měsíc) jsou kryty z 90 %
časovým rozlišením investičního transferu ve výši předpokládané dotace IROP (ÚZ 403: 22.704,30 Kč) a z 10 %
příspěvkem na provoz (ÚZ 999: 2.521,70 Kč).
Zúčtovaná částka odpisů majetku z projektu (AÚ 551 0600) je krytá dotaci IROP s účelovým znakem 403
v celkové výši 22.704,30 Kč, z toho činí podíl SR 1.261,30 Kč a podíl EU 21.443,00 Kč (rozdíl = 0).

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x
Organizace účtovala v roce 2017 na účtech:
381 – Náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasívní
1. V průběhu roku 2017 v rámci měsíčních účetních závěrek:
• Zúčtování schválené výše příspěvku na provoz (vč. účelově vyčleněného) a měsíční zúčtování přijatých plateb příspěvku na provoz od zřizovatele do schválené výše 20.366.940,00 Kč (AÚ 384 100 – Výnosy příštích
období).
• Zúčtování dohadů dotace IROP (investiční i neinvestiční) při zúčtování došlých faktur v rámci projektu „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“. Celková částka k 31. 12. 2017:
5.329.967,00 Kč (AÚ 388 0311, 0600, 0780, 0790 – Dohadné účty aktivní).
• Zúčtování dotace MK ve výši 176.000 Kč – průběžné čerpání dotace a závěrečné vyúčtování (AÚ 388 0330
– Dohadné účty aktivní).
• Zúčtování dotace města Luhačovice ve výši 10.000 Kč – předpisu dotace a vyúčtování (AÚ 388 0600 – Dohadné účty aktivní).
• Dohady nákladů časově souvisejících s běžným obdobím (příslušným měsícem), na které dosud nebyly
přijaty faktury. Jedná se zejména o dohady spotřeby energií, vody a spotřeby pohonných hmot (AÚ 389
0300–0600 – Dohadné účty pasívní).
		 Vzhledem k různosti režimu fakturace energií na objektech MJVM je z důvodu přehlednosti a jedno
značnosti upraven způsob stanovení a účtování dohadných položek na energie a vodu vnitřní směrnicí.
		 Částka měsíčních dohadů na energie a vodu je stanovována vedoucím projektově technického oddělení
MJVM kvalifikovaným odhadem buďto na základě naměřené spotřeby za příslušný měsíc (tam, kde je
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měřidlo) nebo dle faktury za předcházející období.
		 Výše měsíčních dohadů spotřeby pohonných hmot je určena průměrem dle faktur za předcházející období.
• Dohad investiční části nákladů za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP za účelem stanovení vstupních
cen majetku z projektu IROP pro zavedení do užívání v 11/2017 (15.660,00 Kč, AÚ 389 0200 – Dohadné
účty pasívní).
2. Na konci účetního období a v rámci roční účetní závěrky k 31. 12. 2017:
• Náklady roku 2018, u nichž byla vystavena a přijata faktura v prosinci 2017 (AÚ 381 0100 – Náklady příštích
období). V roce 2017 se jednalo o pronájem poštovní přihrádky na rok 2018 v částce 5.520 Kč.
• Náklady roku 2017 s datem vystavení faktury po datu 31. 12. 2017 a přijaté v roce 2018: 403.920,64 Kč
(AÚ 383 – Výdaje příštích období).
• Zúčtování časového rozlišení zdrojů financování (příspěvku na provoz, dotace MK) publikací vydaných od
roku 2016 dle hodnoty zůstatku na skladě k 31. 12. 2017: 691.305,09 Kč (AÚ 384 0110 – Výnosy příštích
období – časové rozlišení zdrojů financování publikací).
• Dohady nákladů časově souvisejících s rokem 2017, na které dosud nebyly přijaty faktury. Jedná se zejména o dohady spotřeby elektřiny, tepla a vody (AÚ 389 0300–0600 – Dohadné účty pasívní). Stav v 31. 12.
2017: 65.970,00 Kč.
• Zúčtování dohadu daně z příjmů za rok 2017. Vzhledem k tomu, že předpokládaná daňová povinnost za
rok 2017 je nulová, nebylo o dohadu daně z příjmu za rok 2017 účtováno.
Přehled stavů a obratů dohadných účtů (381 až 389):
číslo a název účtu
381

Náklady příštích období

383

Výdaje příštích období

388

obrat MD

obrat DAL

zůstatek k
31.12. 2017

14 374,00

5 520,00

14 374,00

-538 219,05

538 219,05

403 920,64

0,00

20 366 940,00

20 366 940,00

-327 751,84

14 461,35

378 014,60

-691 305,09

Dohadné účty aktivní - transfer
MK ČR

0,00

176 000,00

176 000,00

0,00

Dohadné účty aktivní - transfer od
obce

0,00

10 000,00

10 000,00

Dohadné účty aktivní - transfery
IROP: EU+SR

0,00

5 329 967,00

0,00

Dohadné účty pasívní - energie

-95 777,00

0,00

-29 807,00

Výnosy příštích období příspěvek na provoz
384

počáteční stav
1. 1. 2017

Výnosy příštích období - časové
rozlišení zdrojů financování
publikací

5 520,00

popis
Pronájem poštovní přihrádky na rok 2018,
fakturace ve 12/2017.

Faktury za plnění časově související s obdobím
-403 920,64 roku 2017, které byly přijaty v lednu 2018 s datem
vystavení v lednu 2018.
Zúčtování schválené výše příspěvku na provoz
0,00 včetně účelově vyčleněného a měsíční zúčtování
plateb příspěvku na provoz do schválené výše.
Časové rozlišení zdrojů financování (příspěvku
na provoz, dotace MK) zásob - vlastních publikací
vydaných od roku 2016 dle hodnoty zůstatku na
skladě k 31. 12. 2017.
Dotace MK ČR na projekt "katalog Docela
obyčejné boty - boty neobyčejně zvláštní".

Dotace města Luhačovice na vytvoření
pracovních listů k výstavě.
Dohadovaná částka transferů - podíl EU a SR při zúčtování v rámci projektu IROP "Depozitáře
5 329 967,00
Otrokovice - pořízení logistických a
manipulačních technologií".
Zůstatek k 31.12.2017 = kvalifikovaný odhad
spotřeby energií roku 2017 (elektrika, teplo,
-65 970,00
voda), která bude dodavateli fakturována v roce
2018.
0,00

Dohadné účty pasívní - pohonné
hmoty

0,00

0,00

0,00

Zúčtování dohadů v jednotlivých měsících na
straně Dal účtu 389 0600. K 31. 12. 2017 byly
0,00 zúčtovány všechny faktury časově související s
obdobím roku 2017, stav dohadných položek na
pohonné hmoty je tedy k 31.12. 2017 nulový.

Dohadné účty pasívní - daň z
příjmu

0,00

0,00

0,00

V roce 2016 nebylo o dohadu daně z příjmu
0,00 účtováno, také předpoklad daně z příjmů za rok
2017 je nulový.

389

Dohadné účty pasívní - ostatní

CELKEM
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-48 523,00

24 000,00

-24 523,00

-995 896,89

26 465 107,40

21 294 919,24

Zrušení dohadů z r. 2016: 24.000 Kč: připojení
EPS k pultu centrální ochrany - objekty
0,00
Otrokovice, Malenovice, 24.523 Kč: dohad
vyúčtování nákladů na zboží v komisním prodeji.
4 174 291,27
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Tabulka č. 3
V roce 2017 prováděla organizace v rámci doplňkové činnosti tři druhy činností – prodej zboží, pronájem a
reklamní činnost.

1. Prodej zboží
V rámci doplňkové činnosti prováděla organizace v roce 2017 maloobchodní prodej doplňkového zboží – publikací, katalogů k převzatým výstavám, drobných upomínkových předmětů a dárků, map, pohlednic apod.
Tato činnost byla realizována buďto nákupem zboží od dodavatele a jeho následným prodejem za cenu zvýšenou o prodejní marži nebo prodejem zboží převzatého na základě smlouvy o komisním prodeji a následnou
úhradou ceny předání prodaného zboží (prodejní cena je vždy vyšší než cena, za kterou je zboží převzato).
Z důvodu spuštění tzv. „druhé vlny“ elektronické evidence tržeb od 1. března 2017 (dle Zákona o evidenci
tržeb) týkající se mj. maloobchodu, byl komisní prodej od uvedeného data omezen pouze na případy, kdy
smluvním partnerem MJVM- komitentem byl subjekt nepodléhající povinnosti evidovat platbu – v našem případě jiná příspěvková organizace. V ostatních případech byl realizován prodej nakoupeného zboží, případně
byla v kupní smlouvě ujednána výhrada zpětného prodeje.
Prodejní místa byla na všech objektech MJVM s návštěvnickým provozem v roce 2017: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, hájenka u hradu Malenovice (hrad byl v roce 2017 uzavřen z důvodu opravy statiky), Muzeum luhačovického Zálesí, Ploština. Prodej probíhal také prostřednictvím obchodního oddělení MJVM zasíláním objednaného zboží na dobírku.

2. Pronájmy
V roce 2017 realizovala organizace pouze jeden pronájem, a to pronájem bytu kastelánovi hradu Malenovice. Jinak nebyly organizací poskytovány v žádném z objektů pronájmy prostor ani pronájmy movitých věcí.
Z důvodu uzavření hradu Malenovice pro veřejnost nebyly na tomto objektu v roce 2017 poskytovány krátkodobé pronájmy prostor jiným subjektům pro svatby a k pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských
akcí, které jsou v jiných letech obvyklé.
Podrobněji viz kapitola 16 – Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace a související tabulka č. 18.

3. Reklamní činnost
Organizace poskytuje reklamu partnerům dle podmínek příslušných smluv o reklamě. Prezentace partnerů
jsou uváděny na propagačních tiskových materiálech muzea, na poutačích, v publikacích vydávaných muzeem, na webových stránkách muzea a dalšími dohodnutými způsoby.
V roce 2017 byly uzavřeny dvě smlouvy o reklamě v celkové hodnotě 52 tis. Kč.
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2017
PRODEJ ZBOŽÍ

PRONÁJMY

REKLAMNÍ
ČINNOST

ORJ 11

ORJ 12

ORJ 13

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
CELKEM

NÁKLADY K 31. 12. 2017:
501 - Spotřeba materiálu (dary k prodeji-ORJ 11, spotřeba
palivového dříví-kastelán-ORJ 12)
502 - Spotřeba el.energie (pronájmy hrad-svatby a akce)
503 - Spotřeba vody - pronájem kastelán
- Spotřeba vody - pronájmy hrad ostatní (svatby a jiné
pronájmy)
504 - Náklady na prodané zboží
511 - Opravy v bytě kastelána
518 - Služby (služby k pronájmům)
521 - Mzdové náklady
524 - Odvody SP,ZP
527 - Příděl FKSP 2 %
551 - Odpisy (hrad Malenovice-pronájem bytu kastelána)

74 676,41

NÁKLADY DČ CELKEM

84 044,61

2 341,90

5 166,00
1 757,00
103,30

7 078,00

9 419,90

0,00
8 559,00

0,00
8 559,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 984,00

74 676,41
0,00
0,00
8 295,00
2 820,00
165,90
45 984,00

3 129,00
1 063,00
62,60

61 621,00

4 254,60

149 920,21

VÝNOSY K 31. 12. 2017:
602 0100 - služby související s nájmem - kastelán spotřeba palivového dříví
602 0200 - služby související s nájmem - kastelán spotřeba vody
602 0210 - služby související s nájmem - ostatní
pronájmy
603 - Výnosy z pronájmů (pronájem kastelán)
604 - Prodej zboží
649 - Výnosy z reklamní činnosti
VÝNOSY DČ CELKEM
ROZDÍL - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ
ČINNOSTI (bez daně z příjmů)

87 739,00

7 078,00

7 078,00

8 559,00

8 559,00

0,00

0,00

51 960,00
52 420,00

51 960,00
87 739,00
52 420,00

87 739,00

67 597,00

52 420,00

207 756,00

3 694,39

5 976,00

48 165,40

57 835,79

Organizace vykazuje k 31. 12. 2017 ze všech činností v rámci doplňkové činnosti zlepšený výsledek hospodaření,
žádná z činností není ztrátová.
Celkový výsledek hospodaření z doplňkové činnosti je vykázán ve výši 57.835.79 Kč.
Stanovení předpokladu daňové povinnosti MJVM za rok 2017 pro účely případného zúčtování dohadu daně z
příjmů k 31. 12. 2017
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění:
Organizace neprovádí dohad daně z příjmů za rok 2017, a to:
• s ohledem na částku vykázaného zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 57.835,79 Kč,
• vzhledem k možnosti dle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů- snížení základu daně až do výše 300 000 Kč (maxi
málně do výše základu daně).
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4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok
2017 za hlavní a doplňkovou činnost
Tabulka č. 4

Skutečnost k 31. 12. 2017 v Kč
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem HČ + DČ
zúčtování daně z příjmů
Celkem vč. zúčtování daně z příjmů

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

25 306 194,90

25 282 053,99

-24 140,91

149 920,21

207 756,00

57 835,79

25 456 115,11

25 489 809,99

33 694,88

0,00

0,00

0,00

25 456 115,11

25 489 809,99

33 694,88

Organizace vykázala za rok 2017 zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 33.694,88 Kč,
z toho ztráta v hlavní činnosti - 24 140,91 Kč je kryta ziskem z doplňkové činnosti 57 835,79 Kč.
Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017:
Příděl celé částky 33.694,88 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH.
Tyto prostředky budou v následujícím období zapojeny do rozpočtu organizace jako zdroj krytí v souladu s
pravidly pro použití rezervního fondu dle platné legislativy (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů).
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5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
Tabulky č. 5 a 6
Rekapitulace mezd 2017
k 31.12. 2017
ROZPOČET
UPRAVENÝ

SKUTEČNOST

Rozdíl

% čerpání rozpočtu

A

B

B-A

%(B/A)

12 263 600

12 267 867,00

4 267,00

100,03

350 000

350 000,00

0,00

100,00

5210410 Dohody o provedení práce

205 000

205 742,00

742,00

100,36

5210420 Dohody o pracovní činnosti

145 000

144 258,00

-742,00

99,49

11 883 600

11 883 600,00

0,00

100,00

8 955 600

8 873 936,00

-81 664,00

99,09

78 358

78 358,00

0,00

100,00

42 242

42 242,00

0,00

100,00

5210520 Osobní příplatek

937 000

942 528,00

5 528,00

100,59

5210530 Příplatek za vedení

374 000

372 629,00

-1 371,00

99,63

5210550 Odměny

200 000

332 304,00

132 304,00

166,15

2 000

367,00

-1 633,00

18,35

145 000

135 916,00

-9 084,00

93,74

30 000

26 303,00

-3 697,00

87,68

1 240 000

1 199 617,00

-40 383,00

96,74

5210700 Náhrady mzdy-dočasná pracovní neschopnost

30 000

34 267,00

4 267,00

114,22

Mzdové náklady - doplňková činnost

15 000

8 295,00

-6 705,00

55,30

12 278 600

12 276 162,00

-2 438,00

99,98

MZDOVÉ NÁKLADY
Mzdové náklady - hlavní činnost
Ostatní osobní náklady

Prostředky na platy - limit
5210510 Tarifní plat
v tom:
- projekt ÚP (ÚZ 13 013)
- aktivní politika zaměstnanosti ZK (ÚZ
00094)

5210570 Příplatek za práci v noci
5210580 Příplatek za práci v So a Ne
5210600 Plat za práci ve svátek
5210620,621 Náhrady mzdy (dovolená,
prac.volno-kvalifikační dohoda)

Mzdové náklady celkem (HČ+DČ)

Organizace v roce 2017 dodržela závazně stanovené limity prostředků na platy a OON.
Ze závazně stanoveného objemu prostředků na platy v celkové sumě 11.883.600 Kč jsou účelově vyčleněny
finanční prostředky v souvislosti s projektem Úřadu práce v roce 2017:
- finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce (ÚZ 13 013) v částce 78.358 Kč.
- finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem v rámci Programu aktivní politiky zaměstnanosti (ÚZ 00094) v
částce 42.242 Kč
Příspěvek Úřadu práce (ÚZ 13013) byl poskytnut na základě uzavřené dohody s ÚP na mzdu včetně odvodů
zaměstnance přijatého na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 na vyhrazené pracovní místo pro výkon
odborné praxe v souladu s podmínkami projektu ÚP a s podmínkami uzavřené dohody.
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V roce 2017 byl příspěvek použit na krytí mzdových nákladů v rámci projektu v měsíční částce 11.194 Kč za
období 7 měsíců, leden až červenec 2017, tedy v celkové částce 78.358 Kč.
V souladu s podmínkami projektu Úřadu práce a závazně stanovenými ukazateli byla k 31. 12. 2017 v rámci
tarifních platů (AÚ 521 0510) zúčtována mzda zaměstnance přijatého v rámci projektu ÚP, která je v částce
78.358 Kč kryta příspěvkem Úřadu práce s účelovým znakem 13 013.
Příspěvek zřizovatele v rámci Programu aktivní politiky zaměstnanosti ZK pro rok 2017 (ÚZ 00094) představuje
spoluúčast zřizovatele na financování mzdových nákladů projektu v celkové částce 42.242 Kč.
• Ostatní osobní náklady (AÚ 521 0410, 0420)
K 31. 12. 2017 zúčtováno celkem 350.000,00 Kč, celá částka pouze v hlavní činnosti.
V rámci ostatních osobních nákladů byly vyplaceny odměny:
a) z dohod o provedení práce v celkové částce 205.742 Kč
b) z dohod o pracovní činnosti v celkové částce 144.258 Kč.
1. Dohody o provedení práce (AÚ 521 0410): k 31. 12. 2017 v částce 205.742,00 Kč, z toho:
146 934,00

- průvodcovská činnost - expozice a výstavy 14|15 BI, Luhačovice, Ploština */
- vedení tvořivých dílen (cukrářské kurzy k výstavě Zlínské nevěsty), kurz pletení ze slámy k výstavě
Františka Zusky

26 500,00

- přednášky (14|15 BI, Luhačovice), komentované prohlídky k převzatým výstavám

21 500,00

- vypracování recenzního posudku - odborné periodikum Acta musealia 2016

5 632,00

- odborné poradenství v oblasti obchodních aktivit v rámci výstavy Hedvábná cesta

3 000,00

- vystoupení na vernisážích a akcích muzea

1 000,00

- překlady, přepisy, korektury

1 176,00

DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE CELKEM

205.742,00

*/ hrad Malenovice byl v roce 2017 z důvodu opravy statiky pro veřejnost uzavřen.
2. 2. Dohody o pracovní činnosti (AÚ 521 0420): k 31. 12. 2017 v částce 144.258,00 Kč:
- Průvodcovská činnost ve 14|15 BI - expozice „Princip Baťa“ a krátkodobé výstavy (2 průvodkyně) a v Muzeu
luhačovického Zálesí (1 průvodkyně).
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Stav zaměstnanců a průměrná mzda – tabulkový přehled:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

Skutečnost

UR

Skutečnost

2016

2017

2017

Srov. 2017/2016
rozdíl

%

Srov. 2017: skut./UR
rozdíl

%

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
přepočtený

42,64

42,93

42,95

0,31

100,73

0,02

100,05

Stav zaměstnanců k 31. 12. - přep.úvazky
Průměrný evidenční počet zaměstnanců fyz.osoby
Stav zaměstnanců k 31. 12. - fyz.osoby

43,25

42,05

42,05

-1,20

97,23

0,00

100,00

47,89

48,85

1

50

48

-2

6
0

3
0

-3
0

0

0

0

5
0

4
0

-1
0

12,53

6,14

-6,39

10,44

4,09

-6,35

2,16

1,47

-0,69

Ukončené pracovní poměry
Odchod na MD
Převod zaměstnanců dle §338 a násl. zákoníku
práce - úvazky
Počet nově přijatých zaměstnanců
Nástup po MD
Míra fluktuace v %:
- všechny ukončené prac. poměry
- bez odchodů do důchodu, ze zdrav. důvodů a
změn smluv (převedení na DPČ, změna zařazení)
% nemocnosti
Vyplacené prostředky na platy v Kč - HČ
v tom z projektu Úřadu práce (hrubá mzda 1
zaměstnance)
Prům. mzda na 1 zam. v Kč
v tom:
THP
Odborní pracovníci
Počet starobních důchodců - fyz.osoby
Počet zaměstnanců se zkráceným úvazkem fyz. osoby
Osoby se ZTP - fyz. osoby
- přepočtený stav

10 833 000,00

11 883 600,00

11 883 600,00

1 050 600,00

109,70

0,00

100,00

36 300,00

120 600,00

121 050,00

84 750,00

333,47

450,00

100,37

21 171,00

23 068,00

23 057,00

1 886,00

108,91

-11,00

99,95

22 104,00
20 568,00

23 750,00
22 635,00

24 312,00
22 260,00

2 208,00
1 692,00

109,99
108,23

562,00
-375,00

102,37
98,34

7

7

0

13

14

1

3
1,44

3
2,20

0
0,76

• Ukončené pracovní poměry v roce 2017: 3
z toho:
1 x ukončení pracovního poměru na dobu určitou:
- průvodce Zlín – expozice Princip Baťa, úvazek 0,7, ukončení k 30. 6. 2017.
1 x ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance:
- koordinační, projektový a programový pracovník, vedoucí obchodního oddělení, úvazek 1,0, ukončení
k 5. 4. 2017.
1 x ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance při odchodu do starobního důchodu:
- kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - historik, úvazek 1,0, ukončení k 30. 11. 2017.
• Odchody na mateřskou dovolenou v roce 2017: 0
• Převod zaměstnanců dle § 338 a násl. zákoníku práce – přechod práv a povinností z pracovněprávních
vztahů v roce 2017: 0
• Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 2017: 4
z toho:
- 1 programový a kulturně výchovný pracovník, vedoucí vzdělávacího oddělení, úvazek 1,0, nástup 2. 1. 2017.
- 1 koordinační, projektový a programový pracovník, vedoucí obchodního oddělení, úvazek 1,0, nástup 1. 2. 2017.
- 1 průvodce Zlín – expozice Princip Baťa, úvazek 0,7, nástup 29. 3. 2017.
- 1 průvodce Zlín – expozice Princip Baťa, úvazek 0,7, nástup 1. 7. 2017.
• Příchody z mateřské/rodičovské dovolené v roce 2016: 0
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
- Skutečnost vykázaná v roce 2017 činí 42,95 úvazků.
- Schválený rozpočet 2017 je 42,93 úvazku.
Jedná se o plánovaný stav úvazků MJVM ve vazbě na personální aspekty projektu 14|15 BI (42,25 úvazku)
navýšený o úvazek v rámci projektu Úřadu práce „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“ (+0,75 úvazku) a se
zohledněním skutečnosti v lednu 2017, kdy byl nižší stav průvodkyň v krátkodobých výstavách muzea.
a) oproti skutečnosti roku 2016 bylo v roce 2017 vykázáno o 0,31 úvazků více. Hlavním důvodem rozdílu je
delší doba pracovního poměru zaměstnance v rámci projektu Úřadu práce. Projekt byl realizován v období říjen
2016 až září 2017, tj. 3 měsíce v roce 2016 a 9 měsíců v roce 2017. Tato skutečnost je zohledněna i v plánované
hodnotě průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na rok 2017 (viz výše).
b) oproti rozpočtu 2017 byl vykázán rozdíl 0,02 úvazku, který vznikl v období březen a duben vždy dvojím obsazením pracovních pozic při předávání pracovních agend (březen 3 dny, duben 5 dnů).
Vývoj průměrných mezd v jednotlivých kategoriích
U kategorie THP vzrostla průměrná mzda v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 o 9,99 % na průměrných 24
312 Kč/měs.
U odborných pracovníků pak nárůst na 22 260 Kč/měs. znamená 8,23 % navýšení oproti roku 2016.
Průměrná mzda MJVM jako celku pak v roce 2017 činí 23 057 Kč/měs., což je ve srovnání s rokem 2016 o 8,91 % více.
Na uvedený meziroční nárůst průměrné mzdy mělo vliv zejména legislativní navýšení tarifních mezd - od 1. 11.
2016 a v roce 2017 dvojí- od 1. 7. a od 1. 11. 2017. Dále tzv. „mzdový automat“, tj. platové postupy- nárůst platového stupně při dosažení vyššího počtu let praxe. Vliv na mzdové náklady v roce 2017 mělo rovněž i zákonné
navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017.
Nemocnost
je za rok 2017 vykázána v hodnotě 1,47 % (srov. 2016: 2,16 %), přičemž takto ušetřené mzdové prostředky byly
využity k výplatě mimořádných odměn zaměstnancům.
Míra fluktuace
Vypočtena dvojím způsobem dle vzorce:
Míra fluktuace (%) = Celkový počet rozvázaných prac. poměrů v daném roce x100 / Průměrný počet zaměstnanců (fyz. osoby)v daném roce
1. Do výpočtu jsou zahrnuty všechny ukončené pracovní poměry (3):
Dle tohoto způsobu výpočtu činí míra fluktuace v roce 2017 6,14 % (srov. 2016: 12,53 %, tedy snížení o 6,39
%).
2. Do výpočtu nejsou zahrnuty ukončené pracovní poměry při odchodu do důchodu, ze zdravotních důvodů, při
změně pracovní smlouvy či převedení z pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti, tj. zahrnuty jsou
jen „čisté“ odchody:
Při tomto způsobu výpočtu zahrnujeme 2 ukončené pracovní poměry, nezahrnujeme 1 pracovní poměr
ukončený výpovědí ze strany zaměstnance při odchodu do starobního důchodu.
Míra fluktuace v roce 2017 činí dle tohoto způsobu výpočtu 4,09 %.
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Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců v roce 2017:
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců:			
Povinný podíl osob ZTP 4 %					
Plnění povinnosti zaměstnáním u organizace			

42,95 osob
1,71 osob
2,19 osob

Organizace v roce 2017 splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.
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ROČNÍ REKAPITULACE - 01/2017 - 12/2017
(Výběr osob.čísel: | Výběr pracovníků: | Výběr středisek:)

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

SUMA

Odprac.hodiny

7083.84

6602.47

7914.98

6736.97

7665.52

6883.70

6353.78

6831.54

6988.68

7216.28

7094.78

4949.32

82321.86

Hodiny náhrad

361.86

419.23

119.42

341.43

450.28

802.30

1312.32

1368.56

596.52

531.72

534.02

2130.38

8968.04

38.00

31.00

60.00

20.00

23.00

40.00

9.00

54.00

.

11.00

20.00

31.00

337.00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

713917

728711

759277

747207

737641

692987

704257

691636

800471

803888

867563

609538

8857093

Mzda za přesčas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Základní mzda

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Osob. příplatek měs.

80736

76054

84789

82279

81738

79036

74524

73044

84545

85027

85056

55700

942528

Příplatek za vedení

29234

32092

33227

32810

31479

32203

30804

29343

34112

33023

33794

20508

372629

Osobní příplatky

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Noční přípl.zákonný

.

.

.

.

367

.

.

.

.

.

.

.

367

Příplatky ke mzdě

8837

10744

11080

16522

11290

11278

19960

8630

20097

21056

14372

8353

162219

Pololetní odměny

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Roční odměny

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Odměny

.

.

.

.

.

10200

.

25000

.

.

.

297104

332304

Proplacená ŘD

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ŘD při ukonč.PPV

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52522

75407

13346

32772

29384

85737

161113

160166

69611

65762

67024

309843

1122687

Dny dávek
Z toho h.přesčas
Měsíční mzda

Dovolená
Náhrada za svátek
Překážky na str.prac
Náhrady mzdy
Dopl.do min.mzdy
Dopl.do zar.mzdy
Doplatky, opravy
Dohody

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8984

7388

4407

2582

1649

1068

1657

1702

1727

3766

5421

917

41268
35662

.

.

.

9440

22026

4196

.

.

.

.

.

.

90

90

90

90

90

90

.

.

.

.

.

.

540

2781

2656

2857

3285

3184

3068

1966

1853

1468

93

1

.

23212

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1386

.

.

1386

23260

21315

30664

25290

29526

25936

40205

46280

36157

23892

25411

22064

350000

Odstupné

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DPP měsíční

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DPP časová

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Automat. OON

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Refundace
Navýšení zákl.daně
Dočasná prac.nesch.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

115440

3016

6092

2363

.

4196

4920

.

7027

.

344

4054

2255

34267

Sociální pojištění

59521

61818

60324

61373

61099

61305

66093

66028

67303

67465

71345

86152

789826

Zdravotní pojištění

41770

43331

42036

44120

43107

44076

47202

47142

48082

48640

51862

60899

562267

Daň zálohová

73462

78150

74100

75952

76042

75757

88796

93431

93904

95299

108319

154356

1087568

Daň srážková

17371

1732

1546

2068

1531

2193

1150

1493

1872

1051

1021

1287

427

Cizozemské daně

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Daně min.roků

.

.

-38680

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-38680

Spoření

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Exekuce, výživné

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
398689

Závazky k organizaci

35645

35852

39348

30852

32627

34767

28012

34382

35239

36018

34098

21849

Jiné srážky

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

4330

51960

Kompenzace navýšení

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

9620

115440

Zálohy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

700829

729668

752819

728199

726632

722893

791595

790799

772605

758759

804244

969325

9248367

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HRUBÁ MZDA

920361

954457

939737

952277

948374

945799 1034486 1037654 1048188 1037893 1098642 1324027

12241895

Základ SOC.

915361

950682

927693

943807

939586

942743 1016408 1015406 1035049 1037541 1097203 1324999

12146478

Základ ZDRAV.

919494

954565

929693

955830

945487

954785 1027061 1025941 1045992 1051781 1115438 1334235

12260302

SP-odv.org.

228841

237671

231924

235952

234897

235686

254102

253852

258763

259386

274301

331250

3036625

ZP-odv.org.

82383

85558

83495

84939

84557

84844

91475

91383

93151

93375

98744

119246

1093150

Bezhotovostně
K výplatě
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6. Vyhodnocení provedených oprav
Tabulka č. 7
V roce 2017 byly realizovány akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku v celkové hodnotě
694.182,38 Kč (97,91 % upraveného rozpočtu k 31. 12. 2017). Přehled jednotlivých akcí uvádí následující tabulka:
Rozdíl

ORG

UR k
31.12.2017

Skutečnost
- čerpání k
31.12.2017

+ překročení

% čerpání

AÚ 511
0300

353 000

352 216

-784,00

99,78%

1

353 000

352 216,00

-784,00

99,78%

AÚ 511
0400

341 000

335 585,98

-5 414,02

98,41%

Hrad Malenovice - oprava kotle na předhradí

7

17 000

16 518,92

-481,08

97,17%

Luhačovice - běžné opravy a údržba dle aktuálních
potřeb

8

12 000

11 670,57

-329,43

97,25%

Hrad Malenovice - oprava omítek na spojovacím
mostku

10

42 000

41 666,00

-334,00

99,20%

Hrad Malenovice - oprava kamenného portálu nad
vstupem

11

13 000

12 400,00

-600,00

95,38%

Hrad Malenovice - výměna mříže v hladomorně,
oprava ostění

12

7 000

6 500,12

-499,88

92,86%

Hrad Malenovice- opravy a nátěr oken, výměna klik

13

77 000

76 590,00

-410,00

99,47%

Depozitáře Otrokovice - oprava umývárny po zatopení v r. 2016

14

62 000

61 528,79

-471,21

99,24%

Depozitáře Otrokovice - oprava sanitárního zařízení

16

3 000

2 489,09

-510,91

82,97%

Depozitáře Otrokovice - oprava a výměna venkovních žaluzií

17

13 000

12 346,84

-653,16

94,98%

Otrokovice- běžné opravy a údržba dle aktuálních potřeb

21

25 000

24 955,06

-44,94

99,82%

Hrad Malenovice - běžné opravy a údržba dle aktuálních potřeb

22

5 000

4 920,00

-80,00

98,40%

Hrad Malenovice- oprava osvětlení na prohlídkové trase

23

65 000

64 000,59

-999,41

98,46%

AÚ 511
0500

15 000

6 380,40

-8 619,60

42,54%

34

15 000

6 380,40

-8 619,60

42,54%

AÚ 511
0600

0

0,00

0,00

709 000

694 182,38

-14 817,62

NÁZEV POLOŽKY
Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH )
„Muzeum JV Moravy ve Zlíně - úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“, IZ č.
1294/090/01/17-01/08/2017
Běžné opravy a údržba nemovitého majetku

Běžné opravy a údržba movitého majetku
Opravy a údržba strojů a zařízení
Ostatní
CELKEM
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Všechny akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku realizované v roce 2017 proběhly pouze v rámci
hlavní činnosti a byly finančně kryty provozními zdroji organizace (příspěvkem na provoz).
U každé z akcí bylo dodrženo čerpání dle rozpočtu, žádná akce rozpočet nepřekročila.
Plán oprav a údržby MJVM na rok 2017 byl schválen v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 v celkové výši
47.000 Kč. V průběhu roku 2017 byly provedeny celkem 3 změny. Upravený rozpočet oprav a údržby celkem
k 31. 12. 2017 je v částce 709.000 Kč.
Skutečné čerpání na opravy a údržbu v roce 2017 celkem je ve výši 694.182,38 Kč a představuje 97,91 % rozpočtu.
ZMĚNY PLÁNU OPRAV V ROCE 2017:
1. změna (říjen): Navýšení plánu oprav o 741.000 Kč na celkovou hodnotu 788.000 Kč.
- Doplnění plánu oprav o akci ORG 1 v návaznosti na schválení dodatku č. 1 IZ „„Muzeum JV Moravy ve Zlíně - úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“, IZ
č. 1294/090/01/17-01/08/2017. Do plánu oprav byla zahrnuta hodnota stavební části akce neinvestičního
charakteru v částce 353.000 Kč.
- Doplnění plánu oprav o akce v celkové hodnotě 388.000 Kč v návaznosti na schválení navýšení příspěvku na
provoz za účelem zajištění oprav majetku (5. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017).
2. změna (listopad): Snížení plánu oprav o 79.000 Kč na celkovou hodnotu 709.000 Kč.
Plán oprav byl přehodnocen vzhledem k aktuální prioritě zajištění finančního krytí provozních potřeb rozpočtu
roku 2017 a také vzhledem k reálné nemožnosti provedení některých oprav v závěru roku z důvodu nevhodných
klimatických podmínek.
3. změna (prosinec): Přesun mezi položkami beze změny celkové částky.
Do plánu oprav byla zahrnuta nová akce „Hrad Malenovice – oprava osvětlení na prohlídkové trase“ v hodnotě
65 tis. Kč (ORG 23), a to z důvodu předpokladu otevření hradu pro veřejnost po opravě statiky v sezóně 2018.
Na její finanční krytí byly použity zdroje vzniklé úsporami vykázanými u ostatních akcí.
I. OPRAVY MAJETKU NAD 500 TIS. KČ (účet 511 0300)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

0 Kč
353.000 Kč
353.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

352.216,00 Kč
-784,00 Kč
99,78 %

V této kategorii byla v roce 2017 plánována a realizována jedna akce (ORG 1) dle schváleného investičního
záměru „Muzeum JV Moravy ve Zlíně - úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele
č. 2080 v k.ú. Otrokovice“. Do plánu oprav byla zahrnuta stavební část akce neinvestičního charakteru v hodnotě 353.000 Kč, a to dle položkového rozpočtu v projektové dokumentaci.
Skutečné čerpání této položky je v částce 352.216 Kč, tedy v souladu s plánem oprav i s investičním záměrem.
Oprava byla v plné výši hrazena z účelově vyčleněného příspěvku na provoz, ÚZ 00090.
Podrobnější informace o akci dle schváleného IZ jsou uvedeny v kapitole č. 15 – Přehled investičních záměrů
a v související tabulce č. 17.
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II. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0400)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2017

32.000 Kč
309.000 Kč
341.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

335 585,98 Kč
- 5 414,02 Kč
98,41 %

Veškeré náklady na akce běžných oprav a údržby nemovitého majetku do 500 tis. Kč (AÚ 511 0400) byly v roce
2017 plně hrazeny z provozních prostředků, UZ 999 – příspěvek na provoz.
V rámci této kategorie byly realizovány akce oprav a údržby na objektech muzea: hrad Malenovice, depozitáře
Otrokovice a Muzeum luhačovického Zálesí dle plánu oprav na rok 2017.
Čerpání k 31. 12. 2017 je v souladu s rozpočtem.
U akce „Hrad Malenovice - oprava kamenného portálu nad vstupem“, ORG 11 byla provedena 1. etapa akce
v hodnotě 12.400 Kč – čištění kamene a chemické ošetření. Z důvodu povětrnostních podmínek již nebyly možné další činnosti restaurátorského typu. Realizace 2. etapy byla proto přesunuta na jaro 2018.
III. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA MOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0500)
Schválený rozpočet 2017
Úpravy během roku

15.000 Kč
0

Skutečnost k 31. 12. 2017
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

6.380,40 Kč
-8 619,60 Kč
42,54 %

Veškeré náklady na akce běžných oprav a údržby movitého majetku byly v roce 2017 plně hrazeny z provozních
prostředků, UZ 999 – příspěvek na provoz.
V rámci této kategorie byly provedeny drobné opravy zařízení na objektech v Otrokovicích a v Malenovicích
(servis a příprava sekačky, oprava vrtačky aj.).
IV. OSTATNÍ (účet 511 0600)
V této kategorii nebyla v roce 2017 plánována ani realizována žádná akce.
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých
fondů organizace
Tabulky č. 8 – 13
FOND INVESTIC
Tvorba a použití fondu investic v roce 2017
Tabulky č. 8 a 9
Plán tvorby a použití fondu investic MJVM na rok 2017 schválila RZK dne 27. 3. 2017 usnesením č. 0230/R10/17.
Schválený plán tvorby a použití fondu investic na rok 2017 zahrnoval:
Počáteční stav k 1. 1. 2017:
Zdroje celkem ve výši
v tom:
- Odpisy dle odpisového plánu, v tom
odpisy stávajícího majetku:
odpisy nově pořízeného majetku
Použití celkem ve výši
v tom:
- Čerpání na financování schválených investičních akcí (technické
zhodnocení, investiční nákupy)
- Snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb. (finančně nekrytá
část odpisů)
Stav fondu k 31. 12. 2017:
Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT)
Stav fondu k 31. 12. 2017 po zohlednění ČRIT:

615 tis. Kč
2.267 tis. Kč
2.267 tis. Kč
2.241 tis. Kč
26 tis. Kč
2.746 tis. Kč
986 tis. Kč
1.760 tis. Kč
136 tis. Kč
23 tis. Kč
113 tis. Kč

V roce 2017 bylo schváleno a provedeno 5 změn Plánu tvorby a použití fondu investic:
1. 06/2017
- Navýšení zdrojů fondu investic převodem z rezervního fondu v částce 15.000 Kč.
- Použití fondu investic v částce 15.000 Kč na nákupy sbírkových předmětů do sbírky MJVM.
- Úprava částky snížení fondu o finančně nekrytou část odpisů - uvedení do souladu s rozpočtem.
2. 07/2017:
- Navýšení zdrojů fondu investic o schválený investiční příspěvek zřizovatele ve výši 2.400.000 Kč.
- Použití fondu investic ve výši 2.400.000 Kč na přípravu akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – expozice tragédie na Ploštině“ v rozsahu potřebném pro podání
žádosti o dotaci IROP (technické zhodnocení).
3. 10/2017:
- Změna plánu fondu investic v použití fondu v souladu se schválením Změny struktury nákladů a zdrojů
č. 2 investičního záměru „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ –
IROP, IZ 1190/3/090/068/04/16-02/09/17/S.
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4. 10/2017:
- Změna plánu fondu investic v použití fondu v souladu se schválením Dodatku č. 1 investičního záměru
„Úprava PBŘ stávajícího objektu na p.č. 2080 v k.ú. Otrokovice“, IZ č. 1294/090/02/17 -01/08/17.
5. 11/2017:
- Úprava použití fondu v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz (snížení finančně nekrytých odpisů) a použití fondu investic v částce 15.000 Kč na nákupy sbírkových předmětů do sbírky MJVM.
.

FOND INVESTIC 2017
Stav fondu k 1. 1. 2017
TVORBA CELKEM

UR dle schválené 5.změny
plánu FI

Skutečnost

Rozdíl

% plnění/
čerpání

A

B

B-A

%(B/A)

615 000

614 530,63

-469,37

99,92

4 683 000 4 384 603,00 -298 397,00

93,63

2 241 000 2 240 244,00

-756,00

99,97

-1 774,00

93,43

2 400 000 2 104 133,00 -295 867,00

87,67

z toho:
- odpisy stávajícího DH majetku
- odpisy majetku pořízeného v r. 2017
- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
- převody z rezervního fondu
POUŽITÍ CELKEM

27 000

15 000

25 226,00

15 000,00

0,00

100,00

5 266 000 4 934 855,00 -331 145,00

93,71

3 065 000 2 734 122,00 -330 878,00

89,20

z toho:
1. stavby - technické zhodnocení:
v tom:
- "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií" - IROP, IZ č. 1190/3/090/068/04/1602/09/17/S
- "Úprava PBŘ stávajícího objektu na p.č. 2080 v k.ú. Otrokovice", IZ č. 1294/090/02/17 -01/08/17.
- přípravná dokumentace k žádosti o dotaci IROP - "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie
na Ploštině“, IZ č. 1365/090/08/17

63 000

62 267,00

-733,00

98,84

602 000

567 722,00

-34 278,00

94,31

2 400 000 2 104 133,00 -295 867,00

87,67

2. investiční nákupy - stroje a zařízení:

258 000

258 733,00

733,00

100,28

- "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií" - IROP, IZ č. 1190/3/090/068/04/1602/09/17/S

258 000

258 733,00

733,00

100,28

1 913 000 1 912 500,00

-500,00

99,97

3. snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb.
4. nákup sbírkových předmětů

30 000

29 500,00

-500,00

98,33

Stav fondu k 31. 12. 2017

32 000

64 278,63

32 278,63

200,87

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT)

24 000

22 704,30

-1 295,70

94,60

Stav fondu k 31. 12. 2017 po zohlednění ČRIT

8 000

41 574,33

33 574,33

519,68
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Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2017 je na straně tvorby i na straně použití fondu investic v rámci hodnot dle
schváleného plánu (UR k 31. 12. 2017).
- Odpisy stávajícího i nově pořízeného majetku jsou v souladu s odpisovým plánem na rok 2017, s plánem fondu
investic i s rozpočtem. Drobný rozdíl – úspora u odpisů nově pořízeného majetku je komentován v kapitole
Náklady hlavní činnosti – Odpisy (účet 551).
- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve schválené výši 2.400.000 Kč byl čerpán oproti přijatým fakturám
akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM- expozice tragédie na Ploštině“ (přípravná dokumentace k žádosti o dotaci IROP). Skutečně poskytnutý investiční příspěvek dle čerpání k 31. 12. 2017 činí 2.104.133
Kč. Úspora v částce 295.867 Kč je komentována v kapitole č. 15 - Přehled investičních záměrů (přesun části
fakturace do roku 2018, úspora)..
- Převod z rezervního fondu byl proveden ve schválené částce 15.000 Kč.
- Čerpání fondu investic na schválené investiční akce je vykázáno v rámci schválených hodnot. Celková úspora
v použití fondu v částce 331 145 Kč je důsledkem nižšího čerpání schváleného investičního příspěvku na akci
„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM- expozice tragédie na Ploštině“ (-295.867 Kč) a úspory investiční části akce „Úprava PBŘ stávajícího objektu na p.č. 2080 v k.ú. Otrokovice“ (-34.278 Kč).
Rozdíl +/- 733,00 Kč v čerpání fondu investic na akci „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ byl způsoben dodatečnou opravou poměrů čerpání (investiční nákupy/technické zhodnocení) u souvisejícího nákladu (faktura za zadavatelskou činnost) při výpočtu vstupních cen majetku pro účely
jeho zavedení do užívání.
- Snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb. o částku finančně nekrytých odpisů bylo provedeno v souladu
s plánem.
- Nákup sbírkových předmětů v celkové hodnotě 29.500 Kč proběhl v souladu se schváleným použitím fondu
investic a dle protokolu poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ze
dne 10. května 2017.
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2017 je vykázán v částce 41.574,33 Kč. Oproti plánu je zůstatek o 33.574,33
Kč vyšší, což je dáno úsporou v investičních nákladech akce „Úprava PBŘ stávajícího objektu na p.č. 2080 v k.ú.
Otrokovice“ (-34.278 Kč).
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2017 v částce 41.574,33 Kč je v plné výši kryt finančními prostředky na běžném
účtu organizace. Stav účtu 241 0400 – prostředky fondu investic k 31. 12. 2017 činí 41.574,33 Kč.
Zůstatek fondu investic bude zapojen v roce 2018 po předchozím schválení zřizovatelem do finančního krytí
plánovaných investičních akcí a oprav nemovitého majetku ve správě organizace.
Finanční krytí fondu investic k 31. 12. 2017
Název

Účet

Kč

Prostředky na BÚ

241

1 443 571,12

Prostředky na BÚ-FKSP

243

111 734,16

Peníze v pokladně

261

Ceniny

263

Název
Krátkodobé závazky

5 516,00

28 942,00

FKSP

412

116 251,52

13 345,00

Rezervní fond z VH

413

93 977,23

414

0,00

Rezervní fond - ostatní

Zásoby celkem

1 720 421,92

Výsledek hospodaření
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8 279 943,73
411

5 506 630,00

123

Kč

Fond odměn

Pohledávky

- nelikvidní zásoby

účet

-254 000,00

33 694,88

Fond investic (s veškerými odpisy)

416

1 954 074,33
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Název

CELKEM

Účet

Kč

121

0,00

Název

účet

8 570 644,20

Kč

10 483 457,69

Rozdíl - nekrytý fond investic

-1 912 813,49

Zaokrouhlení

313,49

= ZÚČTOVÁNÍ NEKRYTÉHO FONDU INVESTIC K 31. 12. 2017

-1 912 500,00

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (413)
Tvorba a užití rezervního fondu 413 k 31. 12. 2017

Tabulka č. 10
Rozpočet
(UR k 31.12.2017)

Skutečnost
k 31. 12. 2017

Rozdíl

A

B

B-A

Stav fondu k 1. 1. 2017

94 000,00

94 306,34

306,34

TVORBA CELKEM

15 000,00

14 670,89

-329,11

15 000,00

14 670,89

-329,11

0,00

0,00

0,00

100 000,00

15 000,00

-85 000,00

- převod do investičního fondu se souhlasem
zřizovatele

15 000,00

15 000,00

0,00

- další rozvoj hlavní činnosti organizace

85 000,00

0,00

-85 000,00

9 000,00

93 977,23

84 977,23

Kč

z toho:
- příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku
2016 na základě schválení zřizovatelem
- ostatní tvorba
POUŽITÍ CELKEM
z toho:

Stav fondu k 31. 12. 2017

Tvorba fondu v roce 2017 zahrnuje příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 ve schválené částce
14.670,89 Kč.
Použití fondu je v roce 2017 v částce 15.000 Kč - na základě předchozího schválení zřizovatelem byl proveden
převod do fondu investic k použití na nákupy sbírkových předmětů MJVM.
Oproti plánu nedošlo v roce 2017 k použití fondu k dalšímu rozvoji hlavní činnosti organizace (v plánu v částce
85.000 Kč), neboť organizace vytvořila v závěru roku dostatečné zdroje z tržeb za vstupné nad rámec rozpočtu.
Zůstatek rezervního fondu (413) k 31. 12. 2017 je vykázán v částce 93.977,23 Kč a je v plné výši kryt
finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0210 – prostředky rezervního fondu (413)
k 31. 12. 2017 činí 93.977,23 Kč.
Zdroje rezervního fondu (413) budou v následujícím období zapojeny do rozpočtu organizace jako zdroj krytí
v souladu s pravidly pro použití rezervního fondu dle platné legislativy (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů).
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ Z OSTATNÍCH TITULŮ (414)
Tvorba a užití rezervního fondu 414 k 31. 12. 2017

Tabulka č. 11
Rozpočet
(UR k 31.12.2017)

Skutečnost
k 31. 12. 2017

Rozdíl

% plnění

A

B

B-A

%(B/A)

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

- peněžní dary na podporu předmětné
činnosti účelové

30 000,00

30 000,00

0,00

- peněžní dary na podporu předmětné
činnosti neúčelové

0,00

0,00

0,00

- ostatní tvorba

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

Kč
Stav fondu k 1. 1. 2017
TVORBA CELKEM

100,00

z toho:

POUŽITÍ CELKEM

100,00

z toho:
- převod peněžních darů do výnosů
Stav fondu k 31. 12. 2017 - nevyčerpané
peněžní dary

Tvorba fondu v roce 2017 představuje přijatý finanční dar v částce 30.000 Kč účelově určený na podporu výstavy Svět kostiček v roce 2017. Částka finančního daru byla dárcem v plné výši uhrazena v roce 2017 převodem
finančních prostředků na bankovní účet organizace.
Prostředky fondu byly v plné výši použity v roce 2017 na účel dle darovací smlouvy – částka 30.000 Kč byla zapojena do výnosů k finančnímu krytí nákladů na přípravu výstavy Svět kostiček (AÚ 518 0866).
Zůstatek rezervního fondu (414) k 31. 12. 2017 je nulový. Stav účtu 241 0220 – prostředky rezervního fondu
(414) k 31. 12. 2017 je rovněž nulový.
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (412)
Tvorba a užití FKSP v roce 2017

Tabulka č. 12

Kč
Stav fondu k 1. 1. 2017
TVORBA CELKEM

Rozpočet
(UR k 31.12.2017)

Skutečnost
k 31. 12. 2017

Rozdíl

% plnění

A

B

B-A

%(B/A)

63 000

63 356,28

356,28

239 000

238 523,24

-476,76

99,80

239 000

238 523,24

-476,76

99,80

0

0,00

188 000

185 628,00

-2 372,00

98,74

188 000

185 628,00

-2 372,00

98,74

z toho:
- základní příděl 2 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy
- ostatní tvorba
POUŽITÍ CELKEM
z toho: čerpání fondu v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb.:
- příspěvek na stravování zaměstnanců (v
roce 2017 částka 17,- Kč na stravenku)

165 630,00

- rekreace

0,00

- kultura, tělovýchova a sport

6 000,00

- dary a odměny
Stav fondu k 31. 12. 2017

13 998,00
114 000

116 251,52

2 251,52

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2017 v souladu s platnou legislativou a v souladu s rozpočtem.
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2017 je vykázán v částce 116.251,52 Kč.
Krytí zůstatku FKSP finančními prostředky na běžném účtu k FKSP:
Stav účtu FKSP (AÚ 243 0100 – Běžný účet FKSP) k 31. 12. 2017 činí 111.734,16 Kč.
Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2017 v částce 4.517,36 Kč představuje
vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc prosinec nerealizované do konce roku 2017 (základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky, bankovní poplatky).

FOND ODMĚN (411)
Tabulka č. 13
V roce 2017 bez pohybu.
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017
Stav fondu odměn k 31. 12. 2017

5.516,00 Kč
5.516,00 Kč

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2017 v částce 5.516,00 Kč je v plné výši kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0300 – prostředky fondu odměn k 31. 12. 2017 činí 5.516,00 Kč.
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8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost
Tabulka č. 14
Bankovní účet

Stav k 31. 12. 2017 (Kč)

4137661/0100 - Běžný účet

1 443 571,12

107-4137661/0100 Běžný účet pro FKSP

111 734,16

BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM

1 555 305,28

Organizace má k 31. 12. 2017 zřízeny dva bankovní účty, oba u Komerční banky, a.s. Zlín:
- běžný účet – pro hlavní a doplňkovou činnost, č. 4137661/0100
- běžný účet pro FKSP, č. 107-4137661/0100.
• Stav běžného účtu č. 4137661/0100 k 31. 12. 2017:

1.443.571,12 Kč

Prostředky na běžném účtu jsou určeny na úhradu provozních výdajů hlavní a doplňkové činnosti a finančně kryjí zůstatky fondů organizace: rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, rezervního fondu
z ostatních titulů, fondu odměn, fondu investic. Všechny uvedené fondy byly k 31. 12. 2017 kryty finančními
prostředky na běžném účtu v plné výši zůstatku.
V rámci analytického členění bankovního účtu byl v roce 2017 používán ještě běžný účet pro návratnou finanční
výpomoc v rámci projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií (AÚ
241 0600) - zúčtování příjmů NFV od zřizovatele a platby dodavatelských faktur z NFV. Tento účet vykazuje obraty v částce 5.329.967 Kč, což je objem poskytnuté NFV od zřizovatele v roce 2017 (investiční a neinvestiční).
Zůstatek účtu k 31. 12. 2017 je nulový.
• Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2017:

111.734,16 Kč

Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2017:

116.251,52 Kč

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2017 v částce 4.517,36 Kč představuje
vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc prosinec nerealizované do konce roku 2017 (základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky, bankovní poplatky). Podrobněji viz tabulka č. 14
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2017
Název

Stav k 31. 12.
2017

Limit pokladní
hotovosti

Rozdíl (stav-limit)

Pokladna hlavní (HČ+DČ)

20 569,00

50 000,00

-29 431,00

261 0302

Pokladna příruční - hrad Malenovice

0,00

23 000,00

-23 000,00

261 0303

Pokladna příruční - Ploština

0,00

10 000,00

-10 000,00

Pokladna příruční - Luhačovice

8 373,00

15 000,00

-6 627,00

POKLADNÍ HOTOVOST CELKEM

28 942,00

Účet
261 0100, 0900

261 0304
261

Organizace vykazuje stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2017 v částce 28.942,00 Kč:
- stav hlavní pokladny MJVM v částce 20.569,00 Kč s limitem pokladní hotovosti 50.000 Kč. Limit pokladní hotovosti byl dodržen.
- Stav příruční pokladny v Muzeu luhačovického Zálesí v částce 8.373,00 Kč s limitem pokladní hotovosti
15.000,00 Kč. Limit pokladní hotovosti byl dodržen
Příruční pokladny na objektech MJVM hrad Malenovice a Ploština vykazují k 31. 12. 2017 nulové stavy.
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9. Stav pohledávek
Tabulky č. 15a, 15b
Pohledávky celkem k 31. 12. 2017:
z toho:
- Pohledávky dlouhodobé:
stav k 31. 12. 2017:
- Pohledávky krátkodobé:
stav k 31. 12. 2017:

5.506.630,00 Kč

0,00 Kč
5.506.630,00 Kč

Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2017

Účet

Název

311

Odběratelé

Stav
k 31.12.2017
v Kč

Komentář

Pohledávka do lhůty splatnosti. Uhrazena v 01/2018
v termínu splatnosti. Nepodléhá vzájemnému odsouhlase2 417,00
ní v rámci inventarizace k 31.12.2017.

v tom: po lhůtě splatnosti

0,00

314 0300

Poskytnuté zálohy - elektika

19 000,00

314 0320

Poskytnuté zálohy - teplo

11 995,00

377 0100

Ostatní kr. pohledávky

137 731,00

v tom: 132.991 Kč - tržba za vstupné a prodej zboží 14|15
BI za 12/2017 převedená na účet MJVM v 01/2018 v termínu dle smlouvy o spolupráci.

381 0100

Náklady příštích období

5 520,00

Pronájem poštovní přihrádky na rok 2018, fakturace ve
12/2017.

388

Dohadné účty aktivní

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

Dohadovaná částka transferu IROP (EU+SR) - projekt "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních
5 329 967,00
technologií"
5 506 630,00

Organizace nevykazuje k 31. 12. 2017 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Vyřazení pohledávek
V roce 2017 nebyly vyřazeny žádné pohledávky.
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10. Stav závazků a jejich finanční krytí
Tabulky č. 16
Organizace vykazuje ke dni 31. 12. 2017 pouze krátkodobé závazky, všechny do lhůty splatnosti.
Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2017

Účet

Název

Stav k
31.12.2017 v Kč

321

Dodavatelé

310,00

324

Přijaté zálohy

4 330,00

kastelán hradu - platba měsíčního nájemného předem

326

Přijaté návratné
finanční výpomoci

5 329 967,00

Návratná finanční výpomoc zřizovatele - projekt IROP "Depozitáře
Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií"

Závazky z titulu
zúčtování mezd za
12/2017:

1 769 695,00

331

Zaměstnanci

998 269,00

mzdy za měsíc 12/2017

333

Jiné závazky vůči
zaměstnancům

19 096,00

stravenky za měsíc 12/2017

336

Sociální zabezpečení

417 402,00

337

Zdravotní pojištění

180 145,00

342

Zúčtování vůči FÚ

154 783,00

378

Ostatní krátkodobé
závazky

383

Výdaje příštích
období

Komentář

daň ze mzdy - zaměstnanci

v tom 14.363 Kč – kastelán hradu – vyúčtování tepla a vody za rok
14 446,00
2017
403 920,64

Faktury za plnění časově související s obdobím roku 2017, které
byly přijaty v lednu 2018 s datem vystavení v lednu 2018.

384

Výnosy příštích
období

691 305,09

Časové rozlišení zdrojů financování zásob (příspěvku na provoz,
dotace MK) - vlastních publikací vydaných od roku 2016 dle hodnoty zůstatku na skladě k 31. 12. 2017.

389

Dohadné účty
pasívní

65 970,00

Dohady: elektrika, teplo, voda

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

8 279 943,73
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Finanční krytí závazků k 31. 12. 2017

Název
A/ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM
(včetně přijaté návratné finanční
výpomoci zřizovatele)

Stav k 31.12.2017
v Kč

%

Komentář

8 279 943,73 100,00

B/ FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ:
B1/ Disponibilní zdroje

1 607 921,12

19,42

Prostředky na běžném účtu
4137661/0100

1 443 571,12

17,43

Peníze v pokladně

28 942,00

0,35

Pohledávky k dispozici do 15. 1.
2018 (SU 311, 377)

135 408,00

1,64

B2/ Ostatní oběžná aktiva

6 672 022,61

80,58

Pohledávka SU 377: z titulu převodu tržeb za
vstupné BI za 12/2017 - převod prostředků do 15.
každého měsíce

Závazky organizace k 31. 12. 2017 (včetně závazku z titulu přijaté návratné finanční výpomoci zřizovatele)
v celkové výši 8.279,943,73 Kč jsou kryty disponibilními zdroji v částce 1.607.921,12 Kč, tedy z 19,42 %. Z toho
jsou finanční prostředky k okamžitému použití, tj. na běžném účtu a v pokladně v celkové sumě 1.443.571,12 Kč,
finanční prostředky vázané v pohledávkách k dispozici do 15. 1. 2018 v částce 135.408,00 Kč.
Zbývajících 80,58 % závazků, které představují částku 6.672.022,61 Kč je kryto ostatními oběžnými aktivy s nižší
mírou disponibility. Z toho:
- 5.329.967 Kč je závazek z titulu přijaté návratné finanční výpomoci zřizovatele. Jeho úhrada je vázána na příjem prostředků z dotace IROP, na základě kterého dojde k vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci zřizovateli v souladu se smlouvou o poskytnutí NFV (poskytnutá NFV = dohadovaná částka transferu: 5.329.967 Kč),
- 1.342.055,61 Kč jsou závazky, jejichž úhrada je vázána na příjem příspěvku na provoz od zřizovatele za leden 2018.
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11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Na účtech 041 a 042 je ke dni 31. 12. 2017 vykázán zůstatek v celkové výši 2.687.865,00 Kč, z toho účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje zůstatek 11.849,00 Kč a účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazuje zůstatek 2.676.016,00 Kč.
Jedná se o investiční výdaje vynaložené v roce 2016 a 2017 v souvislosti s realizací schválených investičních akcí
dle následujícího přehledu.

Účet

041

Stav
ORG k 31.12.2017 v Kč

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 3101190
Celkem 041

Poznámka

Akce „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (IROP), IZ č.
1190/3/090/068/04/16: systém RFID – software (poměrná část investičních nákladů na zpracování Studie provedi11.849,00
telnosti z roku 2016).
11.849,00

3101190

Akce „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (IROP), IZ č.
1190/3/090/068/04/16: systém RFID – termotransferová tiskárna etiket (poměrná část investičních nákladů
na zpracování Studie proveditelnosti z roku 2016).
4.161,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3101294

567.722,00

Akce „Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“, IZ č.
1294/090/01/17: technické zhodnocení

2.104.133,00

Akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM –
expozice tragédie na Ploštině“ (IROP),
IZ č. 1365/090/08/17: technické zhodnocení – náklady
na zpracování přípravné dokumentace k žádosti o dotaci IROP

3101365

042
Celkem 042

2.676.016,00

CELKEM 041+042

2.687.865,00

Komentář k přehledu uvádíme dle jednotlivých akcí:
- „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (IROP), IZ č. 1190/3/090/068/04/16,
ORG 3101190:
Nedokončený dlouhodobý majetek k 31. 12. 2017 celkem:
16.010 Kč
Jedná se o poměrnou část investičních nákladů na zpracování Studie proveditelnosti z roku 2016, která byla
přiřazena položkám systému RFID: software (041: 11.849 Kč) a termotransferová tiskárna etiket (042: 4.161
Kč). Systém RFID bude pořízen v roce 2018 v souladu s časovým harmonogramem projektu.
- „Úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k.ú. Otrokovice“,
IZ č. 1294/090/01/17, ORG 3101294:
Nedokončený dlouhodobý majetek k 31. 12. 2017 celkem: 567.722 Kč
Jedná se o investiční část nákladů akce – technické zhodnocení. Zavedení provedeného technického zhodnocení do majetkové a účetní evidence bude provedeno v roce 2018 po obdržení souhlasu stavebního úřadu s
užíváním. Vydání souhlasu předpokládáme v 1. čtvrtletí 2018.
- „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“ (IROP), IZ č. 1365/090/08/17,
ORG 3101365:
Nedokončený dlouhodobý majetek k 31. 12. 2017 celkem: 2.104.133 Kč
Jedná se o investiční náklady vynaložené na zpracování přípravné dokumentace k žádosti o dotaci IROP.
Podrobnější informace o uvedených investičních akcích a projektech uvádíme v kapitolách č. 14 a 15 – Vyhodnocení projektů, Přehled investičních záměrů a v související tabulce č. 17.
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12. Stavy zásob, cenin

Tabulky č. 21

Organizace oceňuje zásoby:
- nakoupené pořizovací cenou,
- zásoby vlastní výroby – publikace vydané muzeem - skladovou cenou dle kalkulace nákladů souvisejících
s jejich vydáním,
- zásoby palivového dříví získaného z vlastních zdrojů jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem dle počtu
sypaných prostorových metrů a jednotkové ceny.
počáteční stav
1. 1. 2017

obrat MD

obrat DAL

0,00

79 449,00

79 449,00

0,00

0,00

56 869,77

79 443,40

61 658,34

74 654,83

17 785,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 167 797,18

404 744,00

66 249,00 1 506 292,18

338 495,00

0,00

85 532,00

85 532,00

0,00

0,00

132 Zboží na skladě

74 201,18

85 400,00

70 428,27

89 172,91

14 971,73

Ostatní zásoby (služební pes,
139 palivové dříví)

67 397,00

15 500,00

32 595,00

50 302,00

-17 095,00

750 068,40 395 911,61 1 720 421,92

354 156,79

číslo účtu název účtu
111 Pořízení materiálu
Materiál na skladě - kanc.
potřeby, ochranné pomůcky,
112 mat. pro údržbu, tiskoviny
Nedokončená výroba - vlastní
121 publikace
123 Výrobky - vlastní publikace
131 Pořízení zboží

Zásoby celkem

číslo účtu název účtu
263 0100 Ceniny - pošt. známky
263 0200 Ceniny - stravenky
263 Ceniny celkem

1 366 265,13

zůstatek k přírůstek(+) /
31.12. 2017
úbytek(-)

počáteční stav
1. 1. 2017

zůstatek k přírůstek(+) /
31.12. 2017
úbytek(-)

obrat MD

obrat DAL

868,00

800,00

1 668,00

0,00

-868,00

53 100,00

744 620,00 784 375,00

13 345,00

-39 755,00

53 968,00

745 420,00 786 043,00

13 345,00

-40 623,00

Organizace vykazuje k 31. 12. 2017 celkový přírůstek zásob v hodnotě 354.156,79 Kč.
Jedná se především o přírůstek zásob vlastních publikací (účet 123, přírůstek 338.495,00 Kč). Přírůstek u zboží
na skladě ve výši 14.971,73 Kč nastal zejména z důvodu nakoupení stavebnic Lego k prodeji v rámci výstavy Svět
kostiček v říjnu 2017. Neprodané stavebnice v hodnotě 10.473 Kč byly prodávajícímu vráceny až na počátku
roku 2018 po ukončení výstavy, a to v souladu s kupní smlouvou s výhradou zpětného prodeje.
Výrobky – vlastní publikace (účet 123) vykazuje k 31. 12. 2017 celkový zůstatek 1.506.292,18 Kč. Z toho zůstatek publikací vydaných v roce 2015 a dříve činí 801.013,44 Kč (AÚ 123 0100) a zůstatek publikací vydaných od
roku 2016 (AÚ 123 0110, s časovým rozlišením zdrojů financování) představuje hodnotu 705.278,74 Kč.
Oproti stavu k 1. 1. 2017 došlo k navýšení stavu zásob vlastních publikací o 338.495,00 Kč.
Pozn.: Celková hodnota zásob vlastních publikací je tvořena dvojím druhem skladových cen. Organizace v roce
2011 změnila způsob stanovení skladové ceny: z dosavadního stanovení skladové ceny ve výši prodejní ceny
přešla na stanovení skladové ceny ve výši výrobních nákladů dle příslušné kalkulace.
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Přírůstek (obrat MD) účtu 123 - výrobky - vlastní publikace v částce 404.744,00 Kč představuje:
403.234,00 Kč hodnotu nově vydaných publikací MJVM přijatých na sklad – viz přehled níže.
410,00 Kč hodnotu vystřihovánek k výstavě Zlínské nevěsty zhotovených ve vlastní režii v r. 2017 přijatých
		
na sklad a ve stejné hodnotě ze skladu vydaných.
1.100,00 Kč přijetí na sklad pro účely prodeje 5 ks publikace vydané do spotřeby jako metodické výtisky
		
v r. 2013 (rok vydání). Souvztažný zápis na D účtu 508.
Přehled nově vydaných publikací MJVM přijatých na sklad v roce 2017
příjem na sklad
název titulu

měsíc

počet hodnota v Kč
kusů
celkem

1. periodikum Acta Musealia 2016/1-2

05/2017

200

25 126,50

periodikum Acta Carpathica Occidentalis,
2. Příroda západních Karpat (TOM. 7/2016)

06/2017

200

24 507,50

3. katalog "Docela obyčejné boty - boty neobyčejně zvláštní"

12/2017

2 000

353 600,00

CELKEM

403 234,00

Úbytek (obrat DAL) na tomto účtu v částce 279.136,03 Kč představuje výdeje ze skladu publikací pro prodej,
vlastní spotřebu nebo reprezentaci.
Při hodnocení stavu zásob vlastních publikací na skladě k 31. 12. 2017, jejich prodejnosti, případně neprodejnosti a využitelnosti dělíme tyto zásoby z časového hlediska na dvě velké skupiny, a to:
1. publikace přijaté na sklad od roku 2004 do roku 2015 včetně:
Jejich celková hodnota k 31. 12. 2017 představuje částku 801.013,44 Kč (tj. 53 % z celkového stavu zásob
publikací). Oproti počátečnímu stavu k 1. 1. 2017 došlo k úbytku těchto zásob o 24.953,50 Kč.
Z celkové hodnoty těchto publikací činí:
- 420.512,00 Kč, tj. 28 % celkové hodnoty publikací na skladě je hodnota dvou titulů - reprezentativních a nadčasových publikací „Zlínské letectví“ (1.447 ks v hodnotě 289.400 Kč) a „Sláva Zlínského sportu“ (607 ks v hodnotě 131.112 Kč).
Publikace „Zlínské letectví“, byla vydána v roce 2009 po domluvě a s finančním přispěním vedení
Zlínského kraje v celkovém počtu 2.500 ks.
Obě publikace se průběžně prodávají, avšak vzhledem k jejich relativně vysokému počtu na skladě
bychom v následujícím období rádi řešili ve spolupráci se zřizovatelem vyřazení určité části pro
účely prezentace MJVM a Zlínského kraje. Zbývající množství se postupně doprodá.
- 178.383,75 Kč, tj. 12 % celkové hodnoty publikací na skladě jsou publikace většinou prodejné
obtížně nebo neprodejné (zejm. odborná periodika, sborníky). U těchto publikací bychom v následujícím období rádi předložili zřizovateli návrh na vyřazení ze skladu s uvedením možností jejich využití – poskytnutí knihovnám, školám, sociálním zařízením, při konferencích, workshopech
a akcích MJVM apod
- Zbývající hodnotu 202.117,69 Kč, tj. 13 % celkové hodnoty publikací na skladě představují publikace, které se průběžně prodávají. Jedná se zejména o tituly vydané v letech 2013-2015.
2. publikace přijaté na sklad od roku 2016 v hodnotě 705.278,74 Kč, což představuje 47 % z celkového
stavu. Jedná se o „živé“ publikace, které se průběžně prodávají.

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2017

59

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových
účtech
Účty 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, 542 - Jiné pokuty a penále, 547 - Manka a škody, 557 - Náklady z
vyřazených pohledávek.
Účet
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Rozpočet Čerpání k 31. 12. 2017
0

0,00

2.000

2.000,00

547 Manka a škody

0

0,00

557 Náklady z vyřazených pohledávek

0

0,00

542 Jiné pokuty a penále

Organizace vykazuje k 31. 12. 2017 čerpání nákladového účtu 542 – Jiné pokuty a penále v částce 2.000 Kč.
Jedná se o pokutu uloženou platebním výměrem Finančním úřadem pro Zlínský kraj za učinění podání jinak než
elektronicky.
Správce daně rozhodl o povinnosti MJVM uhradit pokutu v částce 2.000 Kč, a to z následujícího důvodu:
Dne 29. 1. 2015 podalo MJVM přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2014. Podání tohoto přiznání bylo
učiněno listinnou formou. Dle příslušných ustanovení daňového řádu bylo MJVM povinno podání učinit pouze
datovou zprávou, a to vzhledem k tomu, že MJVM má zpřístupněnou datovou schránku.
Dle daňového řádu MJVM vznikla povinnost uhradit pokutu ve výši 2.000 Kč, pokud učinilo podání jinak než
elektronicky, ačkoliv bylo povinno jej učinit elektronicky.
Na telefonický dotaz ohledně možnosti podání žádosti o prominutí pokuty bylo správcem daně odpovězeno, že
tato žádost by byla určitě zamítnuta.
Předmětné daňové přiznání podal v roce 2014 tehdejší zaměstnanec MJVM, který v roce 2017 již u organizace
zaměstnán nebyl.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem schválil ředitel MJVM návrh škodní a likvidační komise zahrnout
pokutu v částce 2.000 Kč v plné výši do provozních nákladů organizace roku 2017.
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14. Vyhodnocení projektů
Organizace řešila v roce 2017 celkem tři projekty s finanční podporou EU:
- dva projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z toho jeden projekt byl v
roce 2017 schválen a byla realizována jeho první etapa a u druhého projektu byla v roce 2017 podána žádost
o finanční podporu.
- jeden projekt jako hlavní přeshraniční partner v rámci programu Interreg V-A-Slovenská republika – Česká republika 2014-2020. Na počátku roku 2018 jsme obdrželi informaci o schválení žádosti o nenávratný finanční
příspěvek, příslušná smlouva by měla být podepsána do konce února 2018.
Dále uvádíme informace k jednotlivým projektům:
1. Projekt IROP: „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“
Investiční záměr č. 1190/3/090/068/04/16
Projektová žádost byla předložena v roce 2016 v rámci Výzvy č. 21 Muzea, specifický cíl SC 3.1 Zefektivnění
prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní
rozvoj.
Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek, které přispějí k efektivnější a účinnější záchraně a ochraně
vzácných sbírkových předmětů a jejich uvedení do stavu, ve kterém mohou být prezentovány široké odborné i
laické veřejnosti. Tohoto cíle bude dosaženo: a) pořízením nezbytného vybavení stávajících depozitářů, b) zvýšením ochrany sbírkových předmětů, c) pořízením zařízení pro jejich zabezpečení, dokumentaci a inventarizaci,
d) budováním konzervátorsko-restaurátorských dílen, resp. pořízením jejich nezbytného vybavení a zařízení.
Projekt byl v roce 2017 schválen, rozhodnutí o poskytnutí dotace nabylo účinnosti dne 28. 4. 2017.
Projekt je rozdělen na dvě etapy:
- V roce 2017 byla realizována první etapa zahrnující dodání logistických a manipulačních technologií a provedení stavebních úprav ke zvýšení ochrany sbírkových předmětů.
- Druhá etapa projektu řešící dodávku systému RFID bude realizována v roce 2018 v návaznosti na projekt ZK k
evidenci sbírkových předmětů u zřizovaných organizací.
Termín ukončení realizace projektu stanovený poskytovatelem dotace je 31. 12. 2018.
Celkové způsobilé výdaje projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace představují částku 6 838.378 Kč vč.
DPH, z toho je 90 % hrazeno z dotace IROP. Podíl jednotlivých zdrojů na financování způsobilých výdajů projektu dle podmínek rozhodnutí uvádíme v následujícím přehledu:

Zdroje spolufinancování
Dotace z prostředků EU
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace EU + SR celkem
Vlastní podíl

Kč
5.812.621,30
341.918,90
6.154.540,20
683.837,80

Podíl na celkových způsobilých výdajích v %
85 %
5%
90 %
10 %

K účelu předložení žádosti byl v roce 2016 zpracován a schválen investiční záměr č. 1190/3/090/068/04/16.
V roce 2016 proběhly přípravné práce na akci zahrnující zpracování projektové dokumentace, zpracování studie

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2017

61

proveditelnosti, zpracování a podání projektové žádosti, podání žádostí o vydání stavebního povolení a stanovisek Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru.
V roce 2017, v rámci realizace první etapy projektu, byly v návaznosti na rozhodnutí o poskytnutí dotace provedeny následující aktivity:
- zajištění povinné publicity projektu,
- realizace veřejné zakázky k výběru dodavatele logistických a manipulačních technologií a zhotovitele stavebních úprav ke zvýšení ochrany sbírkových předmětů,
- výběr dodavatele k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi,
- uzavření smlouvy na dodávku a smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, realizace dodávky a díla dle smluvních
podmínek.
Dodávka technologií byla protokolárně předána – převzata dne 23. 11. 2017. Předání – převzetí proběhlo bez
výhrad, v souladu se smluvními podmínkami a technickými normami.
Majetkové položky pořízené v rámci dodávky byly zavedeny do majetkové a účetní evidence MJVM v měsíci
11/2017.
Protokolární předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo na zvýšení ochrany sbírkových předmětů (vzduchotechnika, rekonstrukce silnoproudých rozvodů, systém měření teploty a vlhkosti, bezpečnostní fólie do oken) proběhlo dne 2. 11. 2017 bez výhrad. Kolaudační souhlas Městského úřadu Otrokovice byl vydán dne 13. 12. 2017.
Na základě kolaudačního souhlasu byla v měsíci 12/2017 hodnota provedeného technického zhodnocení zavedena do majetkové a účetní evidence MJVM.
Výdaje na projekt vynaložené do 31. 12. 2017 byly hrazeny v souladu s podmínkami projektu a v souladu se
schváleným investičním záměrem vlastními zdroji do výše jejich podílu a návratnou finanční výpomocí ve výši
podílu předpokládané dotace.

Celkové skutečné výdaje
na projekt k 31.12. 2017
z toho:
- v roce 2016
- v roce 2017

Výdaje celkem, z toho:

investiční

neinvestiční

5.923.917,00 Kč

5.137.592,01 Kč

786.324,99 Kč

207.950,00 Kč
5.715.967,00 Kč

194.156,00 Kč
4.943.436,01 Kč

13.794,00 Kč
772.530,99 Kč

2. Projekt IROP: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“
Investiční záměr č. 1365/090/08/17
V říjnu 2017 byla podána žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt.
K 31. 12. 2017 a ani k datu předložení tohoto materiálu není znám výsledek žádosti.
Projekt je navržen z důvodu zachování odkazu tragédie na Ploštině, zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoje kulturního dědictví pro další generace. Řeší celkovou obnovu a návrat k přiměřenému „lidskému“ měřítku uctění památky životních osudů zasažených tragédií v dnes technicky dožilém areálu tragédie na Ploštině.
V rámci projektu je navrženo realizovat:
- Výstavbu nového objektu návštěvnického centra s expozicí.
- Stavební úpravy a dostavbu domu č.p. 23 s expozicí „Nová Ploština“, s prostory pro dočasné výstavy, animační, výukové a další programy, pořádání příležitostných seminářů a konferencí, prostory pro technické zázemí
a údržbu expozičního areálu.
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- Rekonstrukce pomníku obětem fašismu – národní kulturní památky s názvem „Památník Ploština“.
- Související úpravy - zpevněné plochy, doplňkové stavební objekty a sadové úpravy.
Rada Zlínského kraje dne 16. 6. 2017 usnesením č. 0525/R16/17 pověřila Muzeum jihovýchodní Moravy ve
Zlíně k zajištění dokumentace a podkladů v rozsahu potřebném pro podání žádosti IROP a uložila organizaci
podat žádost o dotaci.
RZK stejným usnesením schválila organizaci poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.400.000 Kč na přípravu
akce v rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci.
Celkové náklady akce jsou v projektu vyčísleny na 120.950 tis. Kč vč. DPH.
Pravidla pro financování dotačního titulu z IROP počítají s podílem 85 % EU, maximální míra spolufinancování
ze státního rozpočtu se stanoví na úrovni 5 % a příspěvek příjemce bude povinně minimálně 10 % způsobilých
výdajů. Předpokládaná výše nezpůsobilých výdajů projektu činí 500 tis. Kč.
Období realizace projektu je od roku 2017 do roku 2021.
V roce 2017 byly v rámci přípravy akce za účelem podání projektové žádosti realizovány následující aktivity:
- zpracování architektonické studie,
- zpracování libreta, muzeologického a dispozičního řešení a vizuálního scénáře včetně návrhu technických,
interaktivních řešení a návrhu exponátů pro projekt,
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení,
- zpracování Studie proveditelnosti (povinná příloha k žádosti o dotace),
- zpracování a odeslání žádosti o dotaci.
Realizace prováděcí dokumentace a samotné stavební i interiérové části investiční akce v navrhovaném rozsahu
je podmíněna získáním dotace z programu IROP.
Výdaje na projekt vynaložené do 31. 12. 2017 v celkové částce 2.104.133 Kč byly hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku.
Další informace o výše uvedených projektech - akcích se schváleným investičním závěrem jsou uvedeny v kapitole č. 15 - Přehled investičních záměrů.

3. Projekt Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020ROP: „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“
Schválený projektový rámec (RZK dne 21. 8. 2017, č. usnesení 0622/R21/17)
Vedoucím partnerem projektu je Město Brezová pod Bradlom (SR), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně je
hlavním přeshraničním partnerem projektu.
V roce 2017 byla předložena žádost o nenávratný finanční příspěvek. Žádost byla řídícím orgánem schválena,
k podpisu smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku by mělo dojít během 1. čtvrtletí roku 2018.
V návaznosti na podpis smlouvy bude zahájena realizace projektu.
Doba realizace projektu se předpokládá do konce roku 2018.
Cílem společného přeshraničního projektu je řešit zachování a rozvoj kulturního dědictví a odkazu architekta
Dušana Samuela Jurkoviče na Moravě v Luhačovicích a na Slovensku v Brezové pod Bradlom. Cílem je propojení
české a slovenské instituce za účelem vytvoření či rozšíření muzejních expozic, dokumentujících a propagujících
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dílo architekta Dušana S. Jurkoviče k datu významného 150. výročí jeho narození.
Rozpočet projektu pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně je 31 702 €. Ve schváleném projektovém rámci
je přepočet na Kč vypočten kurzem 27,00 Kč/EUR a činí celkem 855.954 Kč.
Finanční příspěvek programu Interreg V-A kryje 90 % způsobilých výdajů projektu, 10 % je kryto vlastními zdroji
partnera. Veškeré výdaje projektu na straně MJVM jsou považovány za způsobilé.
Spolufinancování projektu ve výši 85.595 Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 11. 9. 2017
usnesením č. 0199/Z08/17.
Finanční rámec projektu počítal v roce 2017 s vynaložením částky 15.552 Kč na mzdové náklady související
s realizací projektu. Vzhledem k tomu, že realizace projektu bude zahájena až v roce 2018, nebyly v roce 2017
tyto prostředky čerpány.
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15. Přehled investičních záměrů
Tabulka č.17
Organizace realizovala v roce 2017 tři akce v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH dle schválených investičních záměrů:
1. „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ - IROP
Investiční záměr č. 1190/3/090/068/04/16-02/09/17/S
Popis cílů projektu, etap a stavu jeho realizace včetně základních finančních parametrů uvádíme v předchozím
oddíle. Zde se zaměříme na realizaci projektu v roce 2017 z hlediska schváleného investičního záměru.
- Investiční záměr byl schválen RZK dne 23. 5. 2016 usnesením č. 0366/R10/16 pod číslem 1190/3/090/068/04/16.
- Dodatek č. 1 investičního záměru byl schválen RZK dne 27. 3. 2017 usnesením č. 0230/R10/17 a řešil změny
oproti IZ z důvodů dokončení projektové dokumentace, změny – snížení celkových nákladů akce o 7 tis. Kč,
změny termínu zahájení a dokončení akce a přesunů mezi položkami ve struktuře nákladů.
- Změna struktury nákladů a zdrojů financování investičního záměru č. 2 byla schválena RZK dne 2. 10. 2017
usnesením č. 0793/R24/17. Důvodem ke změně struktury byla úprava výše jednotlivých položek pořizovaného zařízení, stavebních prací a souvisejících nákladů roku 2017 na základě vysoutěžených cen. Došlo ke
snížení celkových nákladů akce v IZ o 36 tis. Kč na 6.796 tis. Kč.
V roce 2017 byla realizována první etapa projektu zahrnující dodání logistických a manipulačních technologií
a provedení stavebních úprav ke zvýšení ochrany sbírkových předmětů. Byla realizována také povinná publicita
projektu.
Skutečně vynaložené náklady akce k 31. 12. 2017 činí celkem 5.923.917 Kč. Jejich financování probíhalo
v souladu se schváleným investičním záměrem vlastními zdroji (fond investic, provozní prostředky) do výše
jejich podílu a návratnou finanční výpomocí zřizovatele ve výši podílu předpokládané dotace.
V roce 2016 činily náklady akce celkem 207.950 Kč. Z toho investiční náklady v částce 194.156 Kč byly hrazeny
z fondu investic organizace a neinvestiční náklady v částce 13.794 Kč byly hrazeny z provozních prostředků
v rámci rozpočtu organizace.
V roce 2017 byly náklady akce vykázány ve výši 5.715.967 Kč. Z toho investiční náklady v částce 4.943.436,01 Kč
byly hrazeny: a) z fondu investic ve výši 321.000,00 Kč, b) z návratné finanční výpomoci zřizovatele – investiční
ve výši 4.622.436,01 Kč. Neinvestiční náklady v částce 772.530,99 Kč byly hrazeny: a) z provozních prostředků
organizace ve výši 65.000,00 Kč, b) z návratné finanční výpomoci zřizovatele – neinvestiční ve výši 707.530,99
Kč.
Realizace akce a skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce investičního i neinvestičního charakteru
v roce 2017 proběhlo v souladu se schváleným investičním záměrem, schváleným rozpočtem a schváleným
plánem tvorby a použití fondu investic.
2. „Muzeum JV Moravy ve Zlíně - úprava požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele
č. 2080 v k.ú. Otrokovice“
IZ č. 1294/090/01/17-01/08/2017
Dne 27. 03. 2017 byl usnesením číslo 00212/R10/17 v RZK schválen investiční záměr řešící stavební úpravy
zejména schodišťového prostoru a prostoru výtahové šachty na parcele č. 2080 v k. ú. Otrokovice.
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Projekt byl připraven z důvodu nutnosti uvést do souladu s legislativními předpisy nedostatky v zajištění požární bezpečnosti objektu depozitáře na parcele č. st. 2080 o výměře 574 m2 v katastrálním území Otrokovice
zapsané na LV 7158.
Dne 13. 10. 2017 byl v RZK schválen usnesením č. 0822/R25/17 dodatek č. 1 k IZ č. 1294/090/01/17-01/08/2017.
Dodatek řešil změny oproti IZ z důvodu dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení –
navýšení celkových nákladů akce o 355 tis. Kč na 1.033 tis. Kč doplněním některých položek a upřesněním nákladů. Došlo také ke změně ve struktuře nákladů akce v roce 2017: snížení investiční nákladů o 68 tis. Kč z 670
tis. Kč na 602 tis. Kč a navýšení původně nulových neinvestičních nákladů na 423 tis. Kč
Realizace akce probíhala od 04/2017 do 12/2017. Protokolární předání a převzetí díla – stavební části akce proběhlo dne 18. 12. 2017 v souladu se smlouvou o dílo a bez zjištěných vad a nedodělků.
Skutečně vynaložené náklady akce k 31. 12. 2017 činí celkem 974.786 Kč. Z toho v roce 2016 byla vynaložena
částka 7.260 Kč na zpracování studie. V roce 2017 jsou celkové náklady akce vyčísleny částkou 967.526 Kč.
Z toho investiční náklady (stavební část - technické zhodnocení) jsou ve výši 567.722 Kč a neinvestiční náklady
(stavební část – opravy, služby přípravy a zabezpečení akce) jsou ve výši 399.804 Kč.
Financování akce probíhalo ze zdrojů organizace (fond investic, provozní prostředky) v souladu se schváleným
investičním záměrem.
Souhrnný přehled nákladů akce v roce 2017 a srovnání s investičním záměrem uvádíme v následující tabulce:
IZ
Náklady přípravy a zabezpečení akce celkem
INVESTIČNÍ
NEINVESTIČNÍ
Náklady realizace akce (stavební část) celkem
INVESTIČNÍ
NEINVESTIČNÍ
NÁKLADY AKCE CELKEM
INVESTIČNÍ
NEINVESTIČNÍ

170 000,00 Kč
100 000,00 Kč
70 000,00 Kč
855 000,00 Kč
502 000,00 Kč
353 000,00 Kč
1 025 000,00 Kč
602 000,00 Kč
423 000,00 Kč

SKUTEČNOST
116 068,00 Kč
68 480,00 Kč
47 588,00 Kč
851 458,00 Kč
499 242,00 Kč
352 216,00 Kč
967 526,00 Kč
567 722,00 Kč
399 804,00 Kč

ROZDÍL (-úspora
/+ překročení)
53 932,00 Kč
31 520,00 Kč
22 412,00 Kč
3 542,00 Kč
2 758,00 Kč
784,00 Kč
57 474,00 Kč
34 278,00 Kč
23 196,00 Kč

Skutečné náklady akce v roce 2017 jsou oproti IZ nižší o částku 57.474 Kč, z toho úspora v investiční části (technické
zhodnocení, čerpání fondu investic) je ve výši 34.278 Kč a úspora v neinvestiční části (opravy, služby – čerpání provozních
prostředků) je ve výši 23.196 Kč.
Provedené technické zhodnocení majetku – objektu MJVM v Otrokovicích v hodnotě 567.722 Kč je k 31. 12. 2017 vykázáno
na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jeho zavedení do majetkové a účetní evidence bude provedeno v roce 2018 po vydání souhlasu stavebního úřadu Otrokovice s užíváním. Vydání souhlasu předpokládáme v 1. čtvrtletí
2018.
Realizace akce a skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce investičního i neinvestičního charakteru v roce 2017
proběhlo v souladu se schváleným investičním záměrem, schváleným rozpočtem a schváleným plánem tvorby a použití
fondu investic.
3. „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ - IROP
Investiční záměr č. 1365/090/08/17
Popis cílů projektu, etap a stavu jeho realizace včetně základních finančních parametrů uvádíme v předchozím oddíle.
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Rada Zlínského kraje dne 16. 6. 2017 usnesením č. 0525/R16/17 pověřila Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně k zajištění
dokumentace a podkladů v rozsahu potřebném pro podání žádosti IROP a uložila organizaci podat žádost o dotaci.
RZK stejným usnesením schválila organizaci poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.400.000 Kč na přípravu akce v rozsahu potřebném pro podání žádosti o dotaci.
Investiční záměr akce byl schválen RZK dne 2. 10. 2017 usnesením č. 0813/R24/17.
K 31. 12. 2017 je podána žádost o dotaci IROP. Realizace prováděcí dokumentace a samotné stavební i interiérové části
investiční akce v navrhovaném rozsahu je podmíněna získáním dotace z programu IROP. Ke dni předložení tohoto materiálu
není znám výsledek žádosti.
Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 120.950 tis. Kč vč. DPH na období let 2017 až 2021.
V roce 2017 byly v rámci realizace aktivit přípravy akce za účelem podání projektové žádosti vynaloženy prostředky v celkové částce 2.104.133 Kč. Tyto výdaje byly hrazeny z investičního příspěvku zřizovatele.
Úspora investičních výdajů oproti schválené výši investičního příspěvku činí 295.867 Kč. Z toho výdaje ve výši 205.700 Kč
se přesouvají do roku 2018, neboť k 31. 12. 2017 nenastaly skutečnosti, které byly v příslušných smluvních ujednáních podmínkou pro fakturaci služeb. Jedná se a) o platbu za poradenskou a konzultační činnost ke zpracování projektové žádosti
(24.200 Kč), která bude fakturována až po potvrzení formální správnosti žádosti poskytovatelem dotace a b) o platbu za
inženýrskou činnost (181.500 Kč), která bude fakturována po jejím dokončení, tj. na základě vydání stavebního povolení.
Zbývající částka úspory v částce 90.167 Kč představuje nevyužitý investiční příspěvek, tj. faktickou úsporu investičních výdajů.
Vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku organizace předložila řádně a ve stanoveném termínu.
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16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
Tabulka č. 18
I. MAJETEK NAJATÝ – VÝDAJE NA NÁJMY
• VÝDAJE NA NÁJMY ZA ROK 2017 CELKEM:

28.264,- Kč

v tom:
1. VÝDAJE NA KRÁTKODOBÉ NÁJMY:

0 Kč

Organizace si v roce 2017 krátkodobě nenajímala žádný nemovitý ani movitý majetek
		
2. VÝDAJE NA DLOUHODOBÉ NÁJMY:
28.264,- Kč
2.1. Nájem nemovitého majetku:

1.574,- Kč

		 - Pozemkový fond ČR – pozemky v blízkosti hradu Malenovice
		
- Město Luhačovice – pronájem prostor Městského domu kultury Elektra
			 pro Muzeum luhačovického Zálesí
2.2. Nájem movitého majetku:
		
			
			

1.474,- Kč
100,- Kč
26.690,- Kč

- Česká pošta – poštovní přihrádka
5.520,- Kč
- propagační vitríny – 2 vitríny v centru Zlína pro propagaci výstav a akcí muzea 2.420,- Kč
- pronájem exponátů (letecký motor, letecké pneu) do expozice„Princip Baťa“ 18.750,- Kč

II. MATETEK PRONAJATÝ – PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ
• PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ ZA ROK 2017 CELKEM:

51.960,- Kč

v tom:
3. PŘÍJMY Z KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ:
			
- Organizace v roce 2017 krátkodobě nepronajímala žádný nemovitý
			
ani movitý majetek.
4. PŘÍJMY Z DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ:

0,- Kč

51.960,- Kč

4.1. Pronájem nemovitého majetku:

50.400,- Kč

		
- pronájem bytových prostor předhradí hradu Malenovice o výměře 99,21 m2
			 kastelánovi k bydlení (nájemné 4.200,- Kč/měs.,
			 smlouva od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020)
50.400,- Kč
4.2. Pronájem movitého majetku:
		
		

1.560,- Kč

- pronájem vybavení bytu v předhradí hradu Malenovice kastelánovi
k užívání (sporák, ohřívač TUV, nájemné 130,- Kč//měs.)
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17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci
a jejich výsledky
Tabulka č.19
V roce 2017 byly v organizaci provedeny celkem tři mimořádné kontroly (Okresní správa sociálního zabezpečení
Zlín, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad práce), jedna pravidelná roční prověrka BOZP a pravidelné roční kontroly BOZP na objektech MJVM.
1. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených platnou legislativou
Kontrolní orgán:
Datum kontroly:
Kontrolované období:
Protokol o kontrole:
Průběh a výsledek
kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
10. 2. 2017
od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2016
č. 206/17/775 ze dne 6. 4. 2017

1. Plnění povinnosti v nemocenském pojištění
Zjištěny dílčí nedostatky:
- v průběhu kontroly byla předložena žádost o storno oznámení o nástupu do zaměstnání,
neboť se jednalo o zaměstnání malého rozsahu, kdy nevznikl pojistný poměr;
- v průběhu kontroly byla předložena oprava oznámení o nástupu do zaměstnání se správným datem nástupu dne 1. 1. 2014 (původně: 2. 1. 2014);
2. Plnění povinností v oblasti pojistného
Zjištěny dílčí nedostatky:
- v měsíci listopadu a prosinci 2016 zaměstnavatel nesprávně stanovil vyměřovací základ
pro odvod pojistného u zaměstnankyně, která pracovala v tomto období na souběžný –
druhý pracovní poměr. Zaměstnankyni byl zúčtován příjem nižší, než je rozhodný příjem.
Organizaci vznikl přeplatek na pojistném v celkové výši 1.268 Kč, který byl ze strany OSSZ
vrácen v 05/2017. Ze strany organizace byla vůči zaměstnankyni vypořádána neoprávněně
provedená srážka pojistného vrácením příslušné částky.
3. Plnění povinnosti v důchodovém pojištění
Zjištěny dílčí nedostatky:
- nebyl vyhotoven evidenční list důchodového pojištění u zaměstnankyně v případě souběžného pracovního poměru ukončeného dne 31. 12. 2016;
- v průběhu kontroly byl předložen opravný evidenční list důchodového pojištění za rok
2014 u jednoho zaměstnance.
S výjimkou výše uvedených nebyly kontrolou zjištěny jiné nedostatky..

Přijatá opatření:

S ohledem na výsledek kontroly se neukládá žádné opatření k nápravě.

2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného včetně vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Kontrolní orgán: 			 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Datum kontroly: 			 10. 5. 2017
Kontrolované období:		 od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2017
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Protokol o kontrole:			 č.j. VZP-17-01465538-T8AA ze dne 10. 5. 2017
Průběh a výsledek
kontroly: 			 Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Přijatá opatření:			 Nápravná opatření nebyla uložena.
3. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky: „Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního
místa a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.
ZLA-JZ-33/2016“ v rámci projektu Záruky pro mladé ve Zlínském kraji – reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_00
4/0000011
Kontrolní orgán: 		
Datum kontroly: 		
Kontrolované období:
Protokol o kontrole:		

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně
6. 6. 2017
od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 a období účetně související
č.j. 173229/17/ZL ze dne 26. 6. 2017

Průběh a výsledek
kontroly: 		 V průběhu kontroly nebyla identifikována žádná zjištění týkající se předmětu kontroly.
Přijatá opatření:		 Nápravná opatření nebyla uložena.
4. Pravidelná roční prověrka BOZP ve smyslu §108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Prověrku provedl:
			
Datum prověrky:

zástupci společnosti eM Kelty s.r.o., IČ 29386306, na základě výkonu činnosti
osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
11. 10. 2017

Průběh a výsledek
kontroly:: 		
			
			
			
			
			
			
			

Byla provedena kontrola v následujících oblastech:
1. dokumentace zaměstnavatele
2. dokumentace školení
3. kontrolní činnost na pracovišti
4. provozní dokumentace
Většina zjištění byla bez závad, v několika dílčích oblastech byly zjištěny drobné
nedostatky. Byla vydána doporučení k odstranění nedostatků s určením osoby
odpovědné za odstranění.

Přijatá opatření:		

Opatření nebyla uložena.

5. Pravidelné roční kontroly BOZP a preventivní požární hlídky na všech objektech MJVM
Provádí osoba odborně způsobilá, ke každé kontrole je vyhotoven příslušný zápis. V zápisech z kontrol provedených na objektech MJVM v roce 2017 jsou konstatována kladná zjištění, zjištěny drobné nedostatky a zadány
úkoly odpovědným osobám. Zjištěné nedostatky byly odstraněny, úkoly byly vypořádány.
V roce 2017 proběhly kontroly BOZP na objektech MJVM v těchto termínech:
Zlín, 14. budova			
26. 4. 2017, 09. 11. 2017
Luhačovice			
12. 10.2017
Malenovice			
12. 10.2017
Otrokovice – depozitáře		
6. 4. 2017, 23. 11. 2017
Ploština				
12. 10. 2017
Otrokovice SPŠ			
23. 11. 2017
Požární poplach			
11. 09. 2017
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18. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)
Tabulka č. 20
Z hlediska hodnocení dosažených tržeb za vstupné a vykázané návštěvnosti, srovnání těchto ukazatelů zvláště
v delší časové řadě pokládáme za nezbytné uvést následující skutečnosti:
- „plný“ standardní celoroční provoz expozic a výstav ve Zlíně ve 14. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU probíhá
od roku 2014.
/V období od roku 2012 docházelo k postupnému utlumování návštěvnického provozu expozic a výstav na
bývalých objektech (zámek Zlín, Obuvnické muzeum). V nových prostorách 14. budovy jsme uvítali návštěvníky v květnu 2013 slavnostním otevřením expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“ a nabídkou
krátkodobých výstav./
- k číslům návštěvnosti uvedeným u expozic a výstav ve 14|15 BI je dále třeba uvést, že v roce 2015 byla v rámci všech organizací 14|15 BAŤOVA INSTITUTU zavedena metodika počítání návštěvnost dle NIPOS, tj. každý
návštěvník je počítán tolikrát, kolik je v prostorách aktuálně umístěno expozic a krátkodobých výstav. K této
skutečnosti je třeba přihlédnout při srovnávání čísel návštěvnosti objektu v letech 2014 až 2017.
- hrad Malenovice byl po celý rok 2017 pro veřejnost uzavřen, a to z důvodu realizace opravy statiky hradu.
V provozu byla pouze hájenka u hradu, a to v období duben až říjen. Tento mimořádný vliv se projevuje zejména ve vykázaných číslech návštěvnosti za rok 2017 za organizaci jako celek a při srovnávání návštěvnosti
v časové řadě je nutno jej vzít v úvahu.
V následujících přehledech jsou uvedeny údaje o dosažené návštěvnosti a tržbách za období let 2014 až 2017.
Případné další mimořádné vlivy a skutečnosti jsou uvedeny vždy pod příslušnou tabulkou nebo grafem.

NÁVŠTĚVNOST 2017
VŠECHNY OBJEKTY
celkem od počátku roku

%

2016

Rozdíl 2017-2016

Dospělí - plné vstupné

22 461

17,82

29 953

-7 492

Senioři

11 618

9,22

16 002

-4 384

Děti do 15 let, studenti, školní skupiny

16 122

12,79

24 318

-8 196

1 441

1,14

2 329

-888

16 150

12,81

14 454

1 696

781

0,62

1 146

-365

46 932

37,24

48 680

-1 748

Terasa, výtah "21"

7 216

5,73

6 173

1 043

Mimořádné akce

2 577

2,04

3 549

-972

690

0,55

1 055

-365

40

0,03

1 190

-1 150

CELKEM

126 028

100,00

148 849

-22 821

Rok 2016 celkem

148 849

Rozdíl 2017-2016

-22 821

ZTP
Rodinné vstupné
Přednášky, besedy, dílny
Neplatící - F. Bartoš, výstavky foyer 14.b., děti
do 6 let, vernisáže, hosté, doprovod, AMG aj.

Zájmové kluby
Cizí akce - hrad Malenovice

%
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Vykázaná celková návštěvnost všech objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2017 činí 126.028
návštěvníků.
Ve srovnání s rokem 2016, kdy bylo vykázáno celkem 148.849 návštěvníků, je to o 22.821 návštěvníků méně.
Uvedený mínusový rozdíl je způsoben dále uvedenými mimořádnými skutečnostmi, po jejichž zohlednění hodnotíme návštěvnost objektů muzea v roce 2017 velmi příznivě:
- uzavření hradu Malenovice v roce 2017 z důvodu opravy statiky. Tento vliv představuje úbytek 20.369 návštěvníků oproti roku 2016.
- z důvodu celoročního uzavření hradu kvůli rozsáhlé opravě statiky návštěvnost tohoto objektu v roce 2017
nehodnotíme. Pro návštěvníky byla otevřena pouze hájenka se stálou expozicí „Dřevo, proutí, sláma“ a sezónní výstavou malovaného nábytku a hodin Malováno na dřevo. Provoz hájenky byl pro sezónu 2017 upraven
s ohledem na mimořádný režim.
- V roce 2016 pořádalo muzeum v prázdninových měsících mimořádnou výstavu „Historické cukrárny“ v prostorách 15. budovy. Do statistiky roku 2016 přidala tato výstava celkem 4.592 návštěvníků. Jedná se však
o jednorázový mimořádný přírůstek příslušného roku. V roce 2017 muzeum podobnou letní výstavu nepořádalo.
- Vykázaný počet návštěvníků je vzhledem k evidenci dle metodiky NIPOS významně ovlivněn strukturou krátkodobých výstav v 1.NP 14. budovy. V roce 2017 byla koncepce výstav taková, že po ukončení výstav přecházejících z roku 2016 byla v prostoru krátkodobých výstav umístěna vždy jedna velká výstava, případně doplněná
panelovou výstavou v malé části prostoru u oken (výstavy Hedvábná cesta, Kinematograf, Zlínské nevěsty, Svět
kostiček). Zatímco v roce 2016 bylo více případů, kdy prostor krátkodobých výstav sdílely dvě až tři výstavy.
Také srovnání čísel v letech 2016 a 2017 v tabulce dle jednotlivých kategorií je ovlivněno výše uvedenými skutečnostmi. K nárůstu došlo u kategorie rodinného vstupného (+ 1.696 návštěvníků), a to především zásluhou
výstavy „Svět kostiček“ (stavebnice Lego). Více návštěvníků absolvovalo také výjezd výtahem a prohlídku terasy
budovy 21 (nárůst oproti roku 2016 o 1.043 návštěvníků).

NÁVŠTĚVNOST ZA OBDOBÍ: LEDEN - PROSINEC 2017 - dle objektů
Počet návštěvníků celkem

rozdíl

%

2014

2015

2016

2017

2017 –2016

2017/2016

Zlín - 14. budova 14|15 BI

80 920

141 137

121 603

117 465

-4 138

96,60

hrad Malenovice

17 052

17 419

16 147

40

-16 107

0,25

hájenka

2 643

1 955

5 378

1 116

-4 262

20,75

Muzeum Luhačovice

4 376

4 467

4 884

6 221

1 337

127,38

NKP Ploština

1 244

1 754

837

1 186

349

141,70

106 235

166 732

148 849

126 028

-22 821

84,67

CELKEM

Pozn.: Muzeum Luhačovice: od 16. 1. do 31. 7. 2017 objekt z technických důvodů pro veřejnost uzavřen.
Hrad Malenovice z důvodu opravy statiky hradu po celý rok 2017 uzavřen. V provozu pouze hájenka.
Pozn.:					
1. Uvádíme údaje za léta 2014 až 2017. Jak bylo uvedeno dříve, nové expozice v budově 14 byly otevřeny
1. 5. 2013. Srovnání v časové řadě u objektu 14|15 má relativní vypovídací schopnost pouze při srovnání
údajů vykazovaných od roku 2014.
2. Od roku 2015 návštěvnost v rámci 14|15 BI počítána dle metodiky NIPOS, tj. dle aktuálního počtu expozic
a krátkodobých výstav.
3. Od roku 2015 se do celkové návštěvnosti promítá návštěvnost výstavek ve foyer budovy 14 (2015: 33.675
návštěvníků, 2016: 19.026 návštěvníků, 2017: 17.970 návštěvníků).
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Návštěvnost 2017 dle objektů:

1. Návštěvnost 2014–2017: MJVM celkem:

2. Návštěvnost 2014–2017: dle objektů:
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3. Návštěvnost jednotlivých objektů MJVM 2014–2017
• Zlín, 14. budova, 14|15 BAŤŮV INSTITUT

• hrad Malenovice, hájenka

Pozn.:
Mimořádný vliv v r. 2017: celoroční uzavření hradu z důvodu opravy statiky. Pro veřejnost otevřena pouze hájenka
v období duben až říjen s otevírací dobou přizpůsobenou mimořádnému režimu.

• Muzeum luhačovického Zálesí

• NKP Ploština

Pozn.:
Mimořádná návštěvnosti NKP Ploština v roce 2015: slavnostní akt 19. 4. 2015 k 70. výroční tragických událostí
na Ploštině: vykázáno 620 návštěvníků.
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Největší podíl z celkové návštěvnosti roku 2017 (126.028 návštěvníků) připadá na expozice a výstavy v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se 117.465 návštěvníky (93 % z celkového počtu). Z toho expozici „Princip
Baťa: – Dnes fantazie, zítra skutečnost“ zhlédlo 18.203 návštěvníků. Za zmínku stojí, že jde o téměř stejný počet návštěvníků jako v roce 2016, kdy bylo vykázáno 18.093 návštěvníků. Je potěšující konstatovat, že o stálou
expozici je trvalý zájem a její návštěvnost je stabilní. Krátkodobé výstavy v 1. NP navštívilo celkem 45.571 osob.
Nabídky edukačních programů využilo 3.331 žáků všech stupňů škol. Zájem byl také o prohlídku budovy „21“
s pojízdnou kanceláří a terasou, na kterou zavítalo 7.247 návštěvníků. Zbývající počet návštěvníků připadá na
volně přístupnou expozici Františka Bartoše, výstavky ve foyer 14. budovy, přednášky, tvořivé dílny a speciální
akce pořádáné jednak samotným muzeem, jednak ve spolupráci s organizací 14|15 Baťův institut, p.o.
Uvedené údaje shrnuje a doplňuje následující přehled:

NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM, ZLÍN, 14. BUDOVA, 14|15 BI, SROVNÁNÍ 2016 – 2017

Expozice F. Bartoš
Expozice Princip Baťa
Výtah a terasa "21"
Krátkodobé výstavy 1.NP (bez foyer)
Výstavky ve vstupní hale
Přednášky, dílny
Edukační programy
Mimořádné výstavy a akce, akce mimo Colosseum
v tom výstava "Historické cukrárny"
CELKEM

Počet návstěvníků CELKEM
2016
2017
21 407
20 045
18 093
6 196
44 535
19 026
1 024
3 759
7 563
4 592
121 603

Rozdíl
2017-2016
-1 362

18 203
7 247
45 571
17 970
710
3 331
4 388
117 465

110
1 051
1 036
-1 056
-314
-428
-3 175
-4 592
-4 138

Ve srovnání s rokem 2016 bylo vykázáno na zlínském objektu celkově o 4.138 návštěvníků méně, ale jak již
uvádíme výše, jedná se o mimořádný vliv roku 2016 s letní výstavou Historické cukrárny v 15. budově (+4.592
návštěvníků) a vlivy způsobené evidencí návštěvnosti dle metodiky NIPOS a rozdílnou strukturou krátkodobých
výstav v 1. NP v jednotlivých letech.
Návštěvnost stálé expozice Princip Baťa, výtahu „21“ a krátkodobých výstav v 1. NP je v roce 2017 oproti roku
2016 naopak vyšší, a to celkem o 2.197 návštěvníků.
Podrobnější údaje o návštěvnosti výstav a akcí muzea v roce 2017 jsou uvedeny v tabulkové příloze – tabulky
č. 23a a 23b.
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TRŽBY ZA VSTUPNÉ
1. Tržby za vstupné: srovnání 2014–2017

leden - prosinec
2014
Zlín, 14. budova 14|15 BI *)
HRAD MALENOVICE **)

2015

2016

rozdíl bez
hradu
rozdíl Malenovice

2017 2017 – 2016 2017 – 2016

1 621 355,00 1 654 852,00 1 739 478,00 1 942 658,00

203 180,00

203 180,00

406 571,00

374 408,00

459 605,00

MUZEUM
LUHAČOVICE **)

86 890,00

80 803,00

103 320,00

123 990,00

20 670,00

20 670,00

NKP PLOŠTINA

13 585,00

16 480,00

11 765,00

14 455,00

2 690,00

2 690,00

2 128 401,00 2 126 543,00 2 314 168,00 2 100 843,00 - 213 325,00

226 540,00

CELKEM

19 740,00 - 439 865,00

*) mimořádný vliv v r. 2016: výstava Historické cukrárny v 15. budově: tržby za vstupné za období červenec
a srpen 182.836 Kč.
**) mimořádný vliv v r. 2014: v období leden až březen 2014 byla každou neděli odpoledne otevřena pro veřejnost
zoologická expozice
mimořádný vliv v r. 2017: Muzeum Luhačovice: od 16. 1. do 31. 1. 2017 objekt z technických důvodů uzavřen.
Hrad Malenovice z důvodu opravy statiky po celý rok uzavřen, otevřena pouze hájenka
Celkové tržby za vstupné (AÚ 602 0700) byly v roce 2017 vykázány v částce 2.100.843 Kč. Je to sice o 213.325
Kč méně, než činily tržby dosažené v roce 2016, avšak při srovnání je třeba zohlednit mimořádný vliv – celoroční
uzavření objektu hrad Malenovice. Po vyloučení tohoto objektu ze srovnání jsou tržby v roce 2017 na ostatních
třech objektech (Zlín, Luhačovice, Ploština) oproti roku 2016 vyšší o částku 226 540 Kč, přičemž nárůstu bylo
dosaženo na všech těchto objektech (viz poslední sloupec tabulky výše).
Skutečně dosažená výše tržeb za vstupné je ve srovnání s rozpočtem (UR k 31.12. 2017: 2.000 tis. Kč) o 100.843
Kč vyšší. Tohoto příznivého výsledku bylo dosaženo především zásluhou atraktivních a velmi navštěvovaných
výstav ve 14. budově ve 2. pololetí roku: výstav Zlínské nevěsty a Svět kostiček (lego). Ještě v závěru roku v období od 27. do 30 prosince, tedy za pouhé čtyři dny, byl realizován příjem za vstupné do expozic a výstav muzea
ve 14. budově v částce 55 tis. Kč

2. Tržby za vstupné 2017: podíl objektů MJVM

Za objekt Zlín - 14|15 BI byly v roce 2017 vykázány tržby za vstupné ve výši 1.942.658 Kč, což je 92 % celkové
částky tržeb za vstupné za organizaci celkem. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu o 203.180 Kč, a to i přesto, že
v roce 2016 byly získány navíc příjmy z mimořádného výstavního projektu Historické cukrárny v částce 182.836.
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Na tomto výsledku se podílí především atraktivnost stálé expozice Princip Baťa a výstav pořádaných ve 2. pololetí roku 2017.
Hrad Malenovice – celý rok 2017 uzavřen. Platí skutečnosti, které jsme uváděli v rámci komentáře k návštěvnosti.
Přístupná veřejnosti byla v roce 2017 pouze hájenka, kde bylo dosaženo příjmů za vstupné ve výši 19.740 Kč.
Muzeum luhačovického Zálesí vykazuje za rok 2017 tržby za vstupné ve výši 123.990 Kč, oproti roku 2016 je
to o 20.670 Kč více.
NKP Ploština – za tento objekt činí tržby za vstupné za rok 2017 částku 14.455 Kč, což odpovídá předpokladu
a dlouhodobějšímu průměru.
S výjimkou úpravy kategorií a cen vstupného na hájence z důvodu mimořádného režimu při uzavření hradu
Malenovice nebyly v roce 2017 prováděny významnější úpravy cen vstupného

3. Tržby za vstupné: srovnání 2014–2017 – jednotlivé objekty MJVM
HRAD MALENOVICE

Zlín, 14. budova - 14|15 BI

1 942 658,00
Kč

2 000 000,00
1 900 000,00
1 800 000,00
1 700 000,00
1 600 000,00

1 621 355,00
Kč

1 654 852,00
Kč

1 739 478,00
Kč

1 500 000,00
1 400 000,00
2014

2015

2016

500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

2017

459 605,00 Kč
406 571,00 Kč

19 740,00 Kč
2014

MUZEUM LUHAČOVICE
120 000,00
100 000,00

86 890,00 Kč

80 803,00 Kč

2014

2015

103 320,00 Kč

80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
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2016

2015

2016

2017

NKP PLOŠTINA
123 990,00 Kč

140 000,00

374 408,00 Kč

2017

18 000,00
16 000,00
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00

16 480,00 Kč

14 455,00 Kč

13 585,00 Kč
11 765,00 Kč

2014

2015

2016

2017
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19. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí
uskutečněných v organizaci
Tabulka č. 23a, 23b
Vedení MJVM se snaží postupně zavádět monitorovací a controllingové prvky mezi své řídící postupy. Týká se to
také ekonomických aspektů pořádaných výstav a akcí, jejich plánování, sledování a vyhodnocování. Na druhou
stranu je v této souvislosti třeba uvést, že při vyhodnocování a srovnávání těchto ekonomických ukazatelů je
třeba nahlížet na uváděné skutečnosti s vědomím, že u většiny aktivit je primárním cílem poskytnutí kulturní,
vzdělávací a zážitkové služby široké veřejnosti s důrazem na mladou generaci. Problémem může být i ekonomika
jednotlivých akcí a programů, jichž se v MJVM každoročně realizuje více než 150, a to akcí různého rozsahu (viz
informace v odborné části této výroční zprávy). Ne vždy je možno zcela jednoznačně přiřadit jednotlivé typy nákladů ke konkrétní akci, nemluvě již o poměru efektivnosti dosažení takové informace a jejího reálného využití.
Pro upřesnění uvádíme některé příklady či důvody, proč je problematické pregnantně interpretovat efektivním
a reálným způsobem ekonomické aspekty jednotlivých akcí:
- Výnosy ze vstupného se nedají ve vazbě na stávající systém ve většině případů přesně přiřadit k jednotlivým
výstavám resp. dalším akcím.
- Ne všechny jednorázové akce mají zvláštní vstupné a jsou vedeny jako samostatná kategorie. Tyto akce slouží
k podpoře návštěvnosti muzea i jednotlivých výstav (komentované prohlídky, besedy, workshopy, dílny…).
- Některé typy nákladů se nedají vztáhnout k jednotlivým akcím. Např. náklady evidované v rámci účtu 518 –
Ostatní služby, AU 518 0866 a 518 0867 - služby pro výstavy a propagace v řadě případů nelze vztáhnout ke
konkrétní akci (např. mediální propagace muzea či některého z objektů jako takového, propagační tiskové
materiály k sezónním nabídkám apod.). Proto suma z účtu 518 nikdy nebude korespondovat s controllingem
nákladů na pořádané akce. S ohledem na tuto skutečnost je v tabulkových přehledech uveden výčet pouze
hlavních relativně „ohraničených“ aktivit a přímých nákladů, které s nimi prokazatelně souvisí, a jsme schopni
je k nim přiřadit.

Pravidla pro počítání návštěvnosti a vyhodnocení výstav a akcí na objektech MJVM v roce 2017:

I. ZLÍN, 14. BUDOVA, 14|15 BAŤŮV INSTITUT
Návštěvnost a tržby za vstupné výstav a akcí muzea jsou v rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU evidovány vstupenkovým a rezervačním systémem Colosseum. Výstupy z tohoto systému jsou podkladem pro vyúčtování tržeb
za vstupné a zboží a pro zpracování hodnocení návštěvnosti expozic, výstav a akcí muzea za příslušné období
(měsíc, čtvrtletí, rok).
I. 1. NÁVŠTĚVNOST
V roce 2015 byla v rámci všech organizací 14|15 BAŤOVA INSTITUTU zavedena metodika počítání návštěvnost
dle metodiky NIPOS, tj. každý návštěvník je počítán tolikrát, kolik je v prostorách aktuálně umístěno expozic
a krátkodobých výstav.
Návštěvnost je vykazována ve shodě s údaji, které organizace uvádějí ve výkazu Ministerstva kultury „Roční výkaz
o muzeu a galerii“.
Každý návštěvník je počítán tolikrát, kolik expozic a výstav je oprávněn zhlédnout v závislosti na druhu zakoupené
vstupenky (jen krátkodobé výstavy: dle aktuálního počtu výstav, tj. 1x až 3x, expozice+krátkodobé výstavy: 3x až
5x dle aktuálního počtu krátkodobých výstav v 1.NP).
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A. NÁVŠTĚVNÍCI SE VSTUPENKOU – PLATÍCÍ I NEPLATÍCÍ
• Vstupenka na krátkodobé výstavy v 1.NP
Návštěvník je počítán dle počtu krátkodobých výstav (se stanoveným datem zahájení a ukončení).
Nezapočítává se dlouhodobá výstava „Zlín v proměnách času“ – jedná se o doplňkovou informativní výstavu
převzatou z prostor zámku.
V případě, že je v prostoru výstavy „Zlín v proměnách času“ umístěna jiná výstava dle plánu výstav MJVM, započítává se do návštěvnosti jako samostatná výstava.
• Vstupenka do expozice ve 3.NP (Princip Baťa) a v 5.NP (František Bartoš) + krátkodobé výstavy muzea
Vstupenka opravňuje také k návštěvě krátkodobých výstav. Návštěvník počítán 1 x za každou expozici + dle počtu
krátkodobých výstav v 1. NP. Návštěvník s touto vstupenkou je tedy započítáván 3x až 5 x v závislosti na počtu
krátkodobých výstav v 1. NP.
Výjimkou bylo období konání výstavy Svět kostiček (12. 10. 2017 – 2. 1. 2018), kdy byly vstupenky do stálých
expozic a krátkodobých výstav prodávány samostatně a vstupenkový systém byl pro tyto účely upraven.
1. Vstupenka na prohlídku 21. budovy – výtah a terasa, přednášky, edukační programy, dílny, doprovodné programy
Každý návštěvník je počítán jen 1x bez ohledu na to, kolik výstavních prostor ve skutečnosti projde.
B. NÁVŠTĚVNÍCI BEZ VSTUPENKY – NEPLATÍCÍ
2. Tematické výstavky ve vstupní hale 14. budovy
3. Mimořádné akce (Galerijní a muzejní noc, Den kraje apod.)
4. Vernisáže výstav
5. Besedy zájmových klubů (KPVUK, Archeologický klub apod.)
Návštěvnost tematických výstavek muzea ve vstupní hale 14. budovy je zadávána na konci příslušného měsíce
dle návštěvnosti v prostoru krátkodobých výstav. Návštěvník je započítán 1x. Návštěvnost se v přehledu přiřazuje
k příslušné výstavě.
V ostatních případech: Každý návštěvník je počítán jen 1x bez ohledu na to, kolik výstavních prostor ve skutečnosti projde. Návštěvnost je stanovena kvalifikovaným odhadem, dle počtu vydaných kontrolek v expozici, nebo
jsou návštěvníci přesně spočítání (v případě menších skupin).
I. 2. TRŽBY ZA VSTUPNÉ
Tržba z každé vstupenky ve 14|15 BI je v systému Colosseum rozpočítávána v návaznosti na počítání návštěvnosti
dle metodiky NIPOS - dle druhu vstupenky na expozici Princip Baťa a krátkodobé výstavy dle jejich aktuálního
počtu. V případě, že je v 1. NP umístěna jen jedna krátkodobá výstavy, je celá tržba ze vstupenky na KV přiřazena
této výstavě. V případě, že jsou v prostoru umístěny 2 - 3 výstavy, je tržba z každé vstupenky na KV rozpočítána
mezi tyto výstavy, a to poměrem dle plochy. Zohledňuje se přesný termín zahájení a ukončení výstavy. Vzhledem
k tomu jsou částky tržeb za vstupné přiřazené systémem k expozicím a výstavám pouze orientační a nelze je mezi
sebou srovnávat.
Tržba ze vstupenek na prohlídku výtahu a terasy 21. budovy, na přednášky, edukační programy, dílny a podobné
akce je systémem přiřazena k příslušné kategorii (akci).
I. 3. NÁKLADY
Jednotlivým výstavám a akcím je přiřazen samostatný ORG, na který jsou zúčtovány související náklady. Jedná
se o přímé externí náklady (nejčastěji služby – účet 518 a materiál – účet 501). Nejsou zahrnuty vlastní mzdové
a jiné režijní náklady.
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II. HRAD MALENOVICE, HÁJENKA
V roce 2017 byla pro návštěvníky přístupná pouze hájenka. Vzhledem k mimořádnému režimu v souvislosti
s uzavřením hradu byl na hájence upraven režim otevírací doby a cen vstupného. Pokladní místo bylo umístěno
na hájenku. Každý návštěvník objektu byl započítáván jednou a výnos ze vstupenky byl celý započítáván do tržeb
za vstupné objektu bez dalšího členění.

III. MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
V Muzeu luhačovického Zálesí jsou v rámci jednoho výstavního prostoru umístěny: stálá expozice „Známé i neznámé
Luhačovice“ a krátkodobé výstavy. Každý návštěvník muzea je započítáván jednou a výnos ze vstupenky je celý započítáván do tržeb za vstupné objektu bez dalšího členění. Prodej vstupného a zboží je zajištěn registrační pokladnou.
Sledují se náklady na jednotlivé výstavy. K výstavám probíhají doprovodné programy – přednášky, edukační programy pro školy, dílny apod., které jsou z hlediska nákladů, návštěvnosti a tržeb vyhodnocovány spolu s celkovými ukazateli příslušné výstavy. Dále jsou pořádány různé samostatné tematické přednášky, dílny a programy.

IV. NKP PLOŠTINA
V blízkosti Národního kulturního památníku na Ploštině provozuje muzeum v objektu č.p. 23 stálou expozici
historie protifašistického odboje doplněnou dlouhodobou výstavou (od roku 2011 dosud) „Pasekářská osada
Ploština“. V objektu nejsou pořádány krátkodobé sezónní výstavy.
Každý návštěvník muzea je započítáván jednou a výnos ze vstupenky je celý započítáván do tržeb za vstupné
objektu bez dalšího členění. Prodej vstupného a zboží je zajištěn registrační pokladnou.
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20. Prodej svěřeného movitého majetku kraje
Tabulka č. 22
Organizace v roce 2017 nerealizovala žádný prodej svěřeného movitého majetku kraje.

21. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení
Tabulka č. 23c, příloha
Určené marketingové činnosti pro kulturní instituce zasídlené ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU vykonává a zajišťuje
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace (dále 14|15 Bi) jako servisní organizace na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb. Náklady na tyto činnosti hradí 14|15 Bi ze svého rozpočtu.
Podíl MJVM na nákladech na marketing zajišťovaný 14|15 Bi v roce 2017:
podíl MJVM
a) SPOLEČNÉ NÁKLADY NA MARKETING (skládačky, programy, panely, letáky, inzerce,
internet, sociální sítě aj.)
b) SPOLEČNÉ AKCE – Galerijní a muzejní noc

238.222,33 Kč
9.686,98 Kč

b) VÝSTAVY A AKCE MJVM

190.397,63 Kč

PODÍL MJVM CELKEM

420.539,08 Kč

Výše uvedené údaje jsou převzaty z přehledu zpracovaného 14|15 Bi, který je přiložen v části B. Přílohy a označen jako Tabulka č. 23c.

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2017

81

II. Odborná
část

1. Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky
1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných darem, vlastním sběrem (akvizice),
evidence knižních přírůstků
Přírůstková čísla - celkem bylo přiděleno 326 přírůstkových čísel – z toho:
• v oddělení přírodovědném 23,
• v oddělení společenskovědním 303.
Z celkového počtu evidenčních čísel přírůstků bylo získáno:
• 3 přírůstky koupí,
• 193 přírůstků darem,
• 58 přírůstků sběrem,
• 1 přírůstek nálezem,
• 4 přírůstky převodem,
• 15 přírůstků zapsáním původního neevidovaného sbírkového fondu,
• 2 přírůstky výzkumem,
• 7 přírůstků záchranným archeologickým výzkumem,
• 1 přírůstek povrchovým nálezem,
• 2 přírůstky povrchovým nálezem s detektorem kovů,
• 20 přírůstků detektorem kovů,
• 20 přírůstků povrchovým sběrem.
Odborná knihovna zapsala celkem 3002 přírůstkových čísel - z toho:
• 1357 přírůstkových čísel knih,
• 1507 přírůstkových čísel v retrokatalogizaci,
• 138 přírůstkových čísel periodik.

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC
K 31. 12. 2017 bylo ve sbírkových fondech MJVM zapsáno 356 979 evidenčních čísel sbírkových předmětů.
V roce 2017 bylo nově zaevidováno 5934 evidenčních čísel, z toho:
• v oddělení přírodovědném 420,
• v oddělení společenskovědním 5514.
V podsbírce Knihy bylo zapsáno celkem 210 nových evidenčních čísel, z toho:
• 208 evidenčních čísel Historických fondů,
• 2 evidenční čísla Starých tisků.
K vyřazení bylo navrženo 15 evidenčních čísel, z toho:
• 2 z podsbírky Mineralogické,
• 4 z podsbírky Etnografické,
• 9 z podsbírky H+Z.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost vyřazení schválil.
Byla provedena pravidelná aktualizace CES v termínech stanovených MK ČR
Do knihovního fondu bylo doplněno 1357 nových knihovních jednotek. Většina publikací byla získána bez
vynaložení finančních příspěvků (darem, výměnou, sběrem).
Ve fondu bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno celkem:
• 29 240 knihovních jednotek
• 2470 čísel periodik.
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Všechny přírůstky knižního fondu jsou zpracovávány podle katalogizačních pravidel RDA ve formátu MARC
21 pomocí knihovnického systému Clavius. Do elektronické databáze Clavius bylo v roce 2017 zapsáno
2864 knihovních jednotek (1357 nově evidovaných a 1507 v retrokatalogizaci).
Celkem je v databázi Clavius k 31. 12. 2017 evidováno 22 030 titulů, což představuje 24 897 knihovních
jednotek.
V roce 2017 muzeum odebíralo celkem 67 titulů periodik (z toho 46 titulů získává výměnou a darem).
Periodika jsou evidována na předepsaných kartách ve studovně a postupně jsou převáděna na počítačovou evidenci.
V oddělení společenskovědním bylo zdigitalizováno 5363 negativů, sbírkových předmětů a filmů, z toho:
• 5017 z podsbírky H+Z,
• 163 z podsbírky Obuv,
• 181 z podsbírky Orientační běh,
• 2 z podsbírky Etnografická.
Digitalizaci zajišťuje dokumentační oddělení MJVM.
Do fotoarchivu bylo celkem zapsáno 3686 evidenčních čísel, z toho:
• 3555 ve společenskovědním oddělení,
• 131 v přírodovědném oddělení.
Celkový počet evidenčních čísel fotoarchivu je 20 800 k 31. 12. 2017. Audiotéka obsahuje 179 položek,
videotéka 1063 položek.

1.3. Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu, včetně zpracování protokolu
a všech náležitostí
Celkově bylo inventarizováno 40676 evidenčních čísel, z toho:
• 34375 evidenčních čísel v oddělení společenskovědním,
• 5993 evidenčních čísel v oddělení přírodovědném.
V podsbírce Knihy bylo inventarizováno 308 evidenčních čísel.
O inventarizacích jsou vypracovány protokoly, viz příloha Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2017.
V knihovním fondu, který není evidován ve sbírkové evidenci a zapsán v CES, bylo revidováno při rekatalogizaci a opravě záznamů v katalogu 4480 titulů..

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu
klimatických podmínek, v závěru roku předložení knihy řediteli
Zajištěna účinná ochrana všech sbírkových fondů v depozitářích a expozicích, pravidelně byla prováděna
kontrola kurátory sbírek a konzervátory, aktuální stavy zapsány. Ve všech stávajících depozitářích jsou vedeny depozitární knihy, v nově přestěhovaných depozitářích jsou zavedeny. V závěru roku byly předloženy
řediteli organizace ke kontrole a podpisu. V depozitáři textilu bylo provedeno jarní a podzimní plynování
a následné sledování výskytu škůdců.
Ve všech depozitářích byly průběžně ukládány nově získané a zaevidované předměty.
• V podsbírce Etnografická probíhala průběžná optimalizace uložení fondu nábytku a zemědělského nářadí v souvislosti s jeho revizí.
• V podsbírce Obuv byl definitivně uložen fond oděvů díky nově pořízeným úložným pomůckám.
• Pokračovalo ukládání fondu textilu podsbírky Etnografická 2, ze 7000 předmětů je uloženo 6500, zbý-
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vající budou uloženy v prvním čtvrtletí 2018.
• V podsbírce Knihy byl fond Staré tisky přestěhován do depozitáře Otrokovice II, kde jsou stabilnější
podmínky. Pokračovalo pořádání a revize knihovního nesbírkového fondu periodik.
• Pokračovalo ukládání a dílčí přesuny v rámci podsbírky Archeologická.
• Pokračovalo ukládání podsbírky Archiv H+Z v prostorách SPŠ Otrokovice.
• Bylo dokončeno uložení podsbírky Zoologická, u všech předmětů bylo po kontrole v databázi zapsáno
aktuální uložení.
V objektu Otrokovice I byly depozitáře a konzervátorské dílny vybaveny klimatizačními jednotkami a sledováním mikroklimatu.

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Bylo zapůjčeno celkem 665 evidenčních čísel sbírkových předmětů, z toho:
• 544 v oddělení společenskovědním,
• 121 v oddělení přírodovědném.
O pohybu sbírek jsou vedeny příslušné záznamy (smlouvy o výpůjčce). Od jiných subjektů bylo zapůjčeno
165 evidenčních čísel předmětů.
Knihovna MJVM:
• 5204 titulů výpůjček z centrálního fondu, fondu periodik a ze studovny,
• 28+20 titulů meziknihovní výpůjční služba a výpůjčky z KKFB
V roce 2017 bylo zpracováno 75 faktografických, bibliografických a rešeršních požadavků pracovníků
muzea, návštěvníků studovny a badatelů.

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení
Bylo konzervováno celkem 1592 předmětů, z toho:
• 1570 předmětů ve společenskovědním oddělení, zejména z podsbírek Historická, Etnografická, Etnografická 2 a Archeologická,
• 22 předmětů v oddělení přírodovědném.
V přírodovědném oddělení bylo preparováno 337 předmětů.
Od října 2017 do konce roku byl realizován projekt IROP výzva 21 – Muzea – Depozitáře Otrokovice –
pořízení logistických a manipulačních technologií. Součástí projektu byla modernizace technologického
vybavení konzervátorských dílen. Šlo o tyto přístroje:
• papšer,
• 2 tlakové lisy,
• podtlakový stůl,
• parový skalpel,
• koupací vana na papír,
• velkokapacitní sušák,
• břevnový vyvazovací lis,
• knižní stávek,
• oklepávačka hřbetů,
• ultrazvuková tužka,
• UV lampa,
• vodíková mikrosvářečka,
• nové úložné regálové systémy do všech konzervátorských dílen,
• certifikované skladovací skříně na uložení chemikálií,
• parní stanice pro finální úpravu textilních sbírek,
• 3D digitální skenovací mikroskop Hirox RH-2000,
• šroubový kompresor pro pískovací box
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Pro připravovanou výstavu Hledači ztraceného času bylo nutné provést analýzy významných nálezů (přilba, zbroj) na Univerzitě Palackého v Olomouci a Metodickém centru konzervace Technického muzea
v Brně.

1.7. Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální evidence
sbírek muzejní povahy MK
V roce 2017 byl uskutečněn přechod na elektronický systém CES online.

2. Vědecko-výzkumná činnost
2.1. Vlastní odborné aktivity
Bylo zpracováváno 35 dlouhodobých výzkumných úkolů, z toho:
• 9 v oddělení přírodovědném (např. Entomologický průzkum Zlínského kraje – blízký úsek řeky Bečvy u obce Skalička, terénní výzkum Holešovska, zoologický průzkum Balkánského poloostrova, Botanický
průzkum a sběr botanického materiálu v Hostýnských vrších (PP Bílová), Zlínských vrších (okolí Tučap a
Dobrotic), Zlínských vrších (Jaroslavické paseky), nivě Bečvy u Skaličky, geologický průzkum v lokalitách
Ostrožská Nová Ves, Medlovice, Kozel, Litenčice, Cetechovice, Komínské skály, Kurovice, Zlaté Hory a širší
okolí Jablunkova,
• 26 v oddělení společenskovědním (archeologický výzkum Provodov Maleniska, Rýsov, Slavičín-Divnice,
dokumentace masopustních obchůzek, Starýho hanáckýho práva, tradiční stavitelství na Zlínsku, pasekářské osídlení v regionu, 1. světová válka a vznik republiky v regionu Zlín, historie firmy Baťa – výroba
obuvi, baťovské školství, baťovská kolonizace, historie průmyslu ve Zlíně a na Zlínsku, současné řemeslo a
současné lidové výtvarné aktivity, židovské obyvatelstvo Luhačovic, Dušan Jurkovič ad.).
Z těchto výzkumných úkolů uskutečnili odborní pracovníci v průběhu roku 24 výstupů v podobě výstav,
přednášek, článků a studií, dílen pro školy a veřejnost, z toho:
• 15 společenskovědní oddělení,
• 9 přírodovědné oddělení.
Zoolog MJVM, jako specialista na některé skupiny vodních brouků, byl osloven Českou společností entomologickou, aby ve spolupráci s Dr. Fikáčkem z Národního muzea v Praze podle osnovy zpracovali
nadčeleď Hydrophiloidea pro připravované nové vydání Komentovaného seznamu brouků ČR. Rukopis byl
v termínu (březen 2017) odevzdán editorovi připravovaného díla.

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Průběžně je poskytována metodická pomoc badatelům - osobní, prostřednictvím e-mailu, telefonu, zpřístupněním dokumentačních a sbírkových fondů muzea – 497 badatelů.
• V oddělení přírodovědném: mj. spoluúčast s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na tvorbě záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý.
• V oddělení společenskovědním, příklady spolupráce s:
- Městským divadlem Zlín při přípravě scénáře inscenace Já, Baťa,
- ZlinFilmFest při přípravě publikace o historii zlínských ateliérů,
- Českou televizí při přípravě dokumentárního filmu o Hermíně Týrlové,
- ČT ve spolupráci s COEX Praha při tvorbě digitální mapy první cesty HZ,
- Lázněmi Luhačovice na projektu Luhačovice – místo setkávání Čechů a Slováků před první světovou válkou ,
- obcemi a folklorními soubory luhačovického Zálesí a jižního Valašska- práce na krojových rekonstrukcích ad.
Seznam spolupracujících institucí je v závěru zprávy.
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2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní
MJVM uspořádalo:
• konferenci Muzeum a škola ve dnech 20. a 21. 3. 2017, které se zúčastnilo 95 osob.
• Kolokvium pro pedagogy s 18 účastníky.

2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Pracovníci MJVM se v roce 2017 zúčastnili 20 konferencí a seminářů, na nichž přednesli 6 příspěvků.
Jako příklad uvádíme:
• seminář Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý,
• workshop starého železářství,
• mezinárodní konference Erotika v lidové kultuře,
• seminář Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti její aplikace v praxi (Tradiční oděvní kultura a její
současná podoba),
• konference komise pro lidové stavitelství,
• bydlení a sídla při České národopisné společnosti,
• mezinárodní konference Hands on!

3. Metodická a edukační činnost
3.1. Spolupráce se školami
Dlouhodobou prioritou MJVM je spolupráce se školami a s tím spojená široká nabídka doprovodných programů pro školy. Celkem se jich zúčastnilo 4668 osob (Zlín 3448, Luhačovice 1220).
V roce 2017 bylo pro expozice ve Zlíně a Malenovicích nabízeno 19 programů, dalších 7 spadá do stálé
nabídky programů k historii Zlína a činnosti muzea jako instituce.
• V roce 2017 byly do nabídky zařazeny dva nové programy k expozici Princip Baťa, a to Vyšívané botky
(část Obuv) a Asijská dobrodružství všemi smysly (část Cestovatelství).
• K programu Filmová dílna Karel Zeman byly vytvořeny dvě nové varianty (Pohádky tisíce a jedné noci,
Vynález zkázy).
• Pro stálou nabídku byl vytvořen program Založím si herbář! přibližující odbornou činnost kurátora podsbírky Botanická.
• Program U soukeníka Máčala byl aktualizován a definitivně zařazen do stálé nabídky.
• Kromě těchto 26 programů byl třikrát realizován speciální program s filmovou tematikou Bc. Markéty
Janáčové, který vypracovala jako součást své diplomové práce.
• Ke krátkodobým výstavám bylo v průběhu roku nabízeno celkem 14 programů pro různé věkové skupiny dětí a mládeže.
V Luhačovicích jsme nabízeli 8 stálých a 5 krátkodobých programů. Do stálé nabídky byly v roce 2017 zařazeny 4 programy vytvořené původně pro krátkodobé výstavy v roce 2016. Ke stálé expozici byly pro školy
dále připraveny 2 dílny.
Přírodovědné oddělení opět připravilo praktické poznávací části v oboru zoologie a botanika pro biologické a ekologické olympiády. Odborní pracovníci se těchto soutěží účastnili v roli odborných garantů a porotců pro okresní a krajské kolo kategorie C (starší žáci), krajské kolo kategorie D (mladší žáci) a ekologické
olympiády, krajská kola biologické olympiády kategorií A, B (střední školy).
Nově se přírodovědné oddělení podílelo na přípravě a realizaci krajského kola geologické olympiády.
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3.1.1. Speciální programy pro školy (programy vytvořené pro krátkodobé výstavy)
Ve Zlíně bylo celkem realizováno 85 programů, kterých se zúčastnilo 1606 osob. V průběhu roku
bylo realizováno celkem 23 programů pro 449 účastníků v Luhačovicích.
3.1.2. Pravidelné programy pro školy (programy vytvořené pro stálé expozice)
Programy k expozicím a ze stálé nabídky ve Zlíně byly provedeny 82krát a zúčastnilo se jich 1751
osob.
Dílny a programy vytvořené pro školy ke stálé expozici byly v Luhačovicích v průběhu roku realizovány 36krát a zúčastnilo se jich 771 osob.
3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ
• V průběhu roku byly poskytovány konzultace ke středoškolským, bakalářským a magisterským
pracím (včetně odborných posudků).
• Byla umožněna odborná praxe v muzeu studentům střední i vysoké školy, včetně vypracování
závěrečného hodnocení jejich působení v muzeu.
• Zaměstnanci MJVM byli členy komise obhajoby doktorandských prací na UTB
• Odborná pracovnice historie přednášela externě na FMK UTB – Ústavu designu oděvu a obuvi
a byla členkou zkušební komise FMK UTB.
• MJVM pravidelně spolupracuje s Akademií třetího věku v Uherském Hradišti, Klubem přátel výtvarného umění a knihy ve Zlíně, Spolkem aktivních seniorů Luhačovice, Klubem důchodců v Halenkovicích a Hovězím, aj.

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu (muzea, památníky,
místní knihovny – např. účast na jednáních poradních sborů pro sbírkotvornou činnost)
• Odborní pracovníci spolupracují s městskými muzei např. v Napajedlích, Vlachovicích, Holešově, Záhlinicích, Lukovečku, Drnovicích, Chomutově. Dlouhodobá spolupráce pokračuje s NÚLK
Strážnice.
• Čtyři pracovníci byli členy nákupních komisí v 5 muzeích (Masarykovo muzeum Hodonín, VMP
Rožnov pod Radhoštěm, NÚLK Strážnice, Vlastivědné muzeum Kyjov, Muzeum regionu Valašsko
Vsetín),
• 1 pracovník je členem programové rady MFF Strážnice,
• 1 pracovník je členem Komise pro lidové stavitelství,
• 1 pracovník je členem v poradním sboru Rada starších ve VMP v Rožnově p. Radhoštěm
• Dále byla prohloubena spolupráce s Muzeem regionu Valašsko. Společně vydávají odborný přírodovědný časopis Acta Carpathica occidentalis a odborný společenskovědní časopis Acta musealia.
• Se všemi kulturními příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje spolupracují odborní pracovníci
na přípravě jednotné struktury sbírkových databází.
• Oddělení muzejní pedagogiky navázalo úzkou spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve
Zlíně a s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně při koordinaci společných programů pro
školy a veřejnost.
• Muzejní knihovna intenzivně spolupracuje zejména s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve
Zlíně (KKFB), s muzejními knihovnami v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Kroměříži a Rožnově pod Radhoštěm a s knihovnou Krajské galerie při získávání regionální literatury, výměně
publikací a periodik, řešení problémů při zpracování dokumentů a v referenčních službách.
• Pokračuje rovněž spolupráce s knihovnou Univerzity Tomáše Bati. Muzejní knihovna je dlouhodobě zapojena do projektu bibliografie Tomáše Bati a pravidelně přispívá do souborného katalogu zlínských knihoven, na kterém se podílí Krajská knihovna, knihovna UTB, muzea, galerie
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a Nemocnice T. Bati. Katalog je dostupný na adrese http://www.knihovnyzlin.cz/vufind/.
• V roce 2017 bylo zapsáno a zpřístupněno 115 knih z muzejní knihovny na https://ebadatelna.
zlkraj.cz/.
• Všechna periodika, která jsou evidována v retrokatalogizaci jsou zároveň zapisována do Souborného katalogu ČR - http://www.caslin.cz/.
3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Muzeum tradičně a dlouhodobě spolupracuje s řadou okolních kulturních institucí. Jako příklad
uvádíme:
• Východomoravská pobočka České společnosti entomologické,
• společnost Zoogeos Bohemia
• Spolek přátel hradu Lukova
• Filmový uzel Zlín,
• ZlínFilmFest,
• Filmexport,
• Klub Tatra Heritage,
• COEX Praha,
• Městské divadlo Zlín, při přípravě scénáře inscenace Já, Baťa (premiéra 14. 1. 2017).
• V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a velvyslanectvím v Etiopii vznikla
výstava Afrika, prezentovaná v Plzni u příležitosti výročí startu první cesty HZ a poté převezená
do Afriky, kde putuje po různých místech
Seznam institucí je v závěru zprávy.
3.2.3. Metodická pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Odborní pracovníci spolupracují dlouhodobě s:
• odborem životního prostředí KÚ Zlín,
• odborem životního prostředí MěÚ Bystřice p. Hostýnem,
• Českou televizí
• Českým rozhlasem
• Nadací Jana Antonína Bati
• Nadací Tomáše Bati aj.
3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG), Radou galerií apod.
Odborní pracovníci jsou členy jednotlivých oborových komisí AMG a zúčastňují se dle možností jejich činnosti. Muzejní knihovna pokračuje ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí komise knihovníků AMG.

3.3. Školení a kurzy
3.3.1. Školení a kurzy vlastní
•
•
•

Zaměstnanci připravili sérii tematických cukrářských kurzů (jarní a podzimní cyklus).
Pod vedením Františka Zusky proběhly lekce kurzů pletení ze slámy.
Zaměstnanci pokračovali v realizaci oblíbených bylinkářských kurzů pro veřejnost.

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní)
Zaměstnanci muzea absolvovali celkem 27 školení v rozsahu 497 hodin.
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4. Kulturně-výchovná činnost
4.1. Expozice
MJVM v roce 2017 nabízelo návštěvníkům 2 stálé expozice v budově 14 BAŤOVA INSTITUTU, 1 stálou expozici v Luhačovicích, 2 stálé expozice na Ploštině, 1 stálou expozici a 1 dlouhodobou výstavu v hájence
Malenovice, 1 dlouhodobou výstavu v SPŠ Otrokovice a 1 dlouhodobou výstavu v Napajedlích.
Zlín v proměnách času a Hrad Malenovice – dlouhodobé výstavy, které byly v roce 2017 vystřídány krátkodobými, nicméně obě zůstávají k dispozici pro další instalaci.
Příroda ukrytá v depozitářích – ve spolupráci s Městem Napajedla a jeho muzeem byla v červnu 2017
otevřena dlouhodobá výstava ze sbírek přírodovědného oddělení a částečně tak byl zpřístupněn soubor
sbírek vystěhovaných z expozice hradu „Zvířata na zemi a člověk“.
Z fondů archivu H+Z – výstava byla pro zájem návštěvníků a po dohodě s vedením SPŠ Otrokovice prodloužena a zařazena mezi dlouhodobé výstavy.
Expozici František Bartoš, pedagog, jazykovědec, etnograf – do března 2017 byla k vidění pracovna této
významné osobnosti. Tato instalace byla součástí projektu Pocta Františku Bartošovi 2016 - 2017.
Expozice na hradě v Malenovicích byly vzhledem ke stavebním úpravám uzavřeny a vystěhovány.
Expozice a dlouhodobá výstava na hájence byly po ukončení sezóny připraveny na zimní období.
V souvislosti s velkorysým projektem přestavby celého areálu Ploštiny byla upravována, doplňována
a rozšiřována libreta nových stálých expozic, které by měly nahradit expozice současné.

4.2. Výstavy
MJVM realizovalo celkem 38 výstav, z toho:
• 14 autorských ve vlastních objektech,
• 18 v jiných institucích,
• 6 výstav si pro instalaci zapůjčilo od jiných subjektů.
• Panelová část výstavy Příběh chleba, realizované v MJVM v roce 2015, byla zapůjčena městysu Buchlovice, městysu Nový Hrozenkov a spolku Valašský jarmek.
• Výstava Létající drahokamy, realizovaná v MJVM v roce 2016, byla zapůjčena Muzeu Kroměřížska.
• Výstava Ve vile J. A. Bati byla zapůjčena Českému rozhlasu Zlín a Městskému divadlu ve Zlíně.
4.2.1. Výstavy vlastní v objektech MJVM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zlaté ruce, 6. 1. – 27. 3. 2017
Já, František Bartoš, 16. 3. – 28. 5. 2017
Pravěký šperk, 31. 3. – 26. 6. 2017
Pelíšky aneb Můj pokojíček snů, 6. 4. – 4. 6. 2017
Malováno na dřevo, 8. 4. – 31. 10. 2017
Lidová stavba pohledem výtvarníků, 8. 4. – 31. 10. 2017
70. výročí první cesty HZ, 22. 4. – 4. 6. 2017
Luhačovice pod vodou, 19. 5. - 26. 5. 2017
Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli (fotosoutěž HZ), 8. 6. – 3. 9. 2017
Je libo dobrou kávu?, 8. 6. – 12. 11. 2017
Křídla, peří, zobáky, 27. 6. – 20. 9. 2017
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•
•
•

Zlínské nevěsty, 13. 7. – 1. 10. 2017
František Zuska/Ohlédnutí, 8. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Skleněné vánoční ozdoby, 27. 11. 2017 – 8. 1. 2018

4.2.2. Výstavy mimo objekty MJVM vlastní a ve spolupráci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

František Bartoš očima dětí, 1. 2. - 28. 2. 2017, budova 15
Veselá bota, 18. 2. 20. 2. 2017, Veletrhy Brno
Vzpomínky na dálky, 17. – 27. 3. 2017, CENTRO Malenovice
Zlaté ruce, 31. 3. – 22. 5. 2017, CENTRO Malenovice
70 let od startu první cesty HZ, 18. 4. – 1. 5. 2017, Národní technické muzeum Praha
Hurá do Afriky, 18. 4. – 4. 9. 2017, Magistrát města Zlína
Fotografie HZ a E. Ingriše z Peru, 24. 4. – dosud, Peru (různá místa)
Jak jsme si hrávali, 26. 5. – 17. 7. 2017, CENTRO Malenovice
Fotografie HZ, 10. 6. – 22. 8. 2017, Dům kultury Uherské Hradiště
Cestovatelé Hanzelka a Zikmund, 1. 7. – 30. 10. 2017, Městské muzeum Štramberk
Zlínské nevěsty, 21. 7. – 18. 9. 2017, CENTRO Malenovice
Pravěký šperk, 18. 9. – 15. 12. 2017, Magistrát města Zlína
Křídla, peří, zobáky, 20. 9. – 17. 10. 2017, CENTRO Malenovice
Fotografie E. Ingriše, 1. 10. – 4. 12. 2017, Muzeum Kopřivnice
HZ v Africe, 11. 11. 2017 – leden 2018, ZOO Dvůr Králové
Fotografie HZ, 23. 11. 2017 – dosud, kavárna Náprstkova muzea Praha
Vánoce našich předků, 27. 11. 2017 – 8. 1. 2018, CENTRO Malenovice
Výloha baťovské prodejny, 15. 12. 2017 – leden 2018, Magistrát města Zlína

4.2.3. Výstavy převzaté
•
•
•
•
•
•

Hedvábná cesta, 9. 2. – 23. 4. 2017
Kinematograf, 4. 5. – 25. 6. 2017
Vyrážíme do LEGO světa, 1. 10. – 27. 11. 2017, budova 14, foyer
Svět kostiček, 12. 10. 2017 – 2. 1. 2018
Vyrážíme do LEGO světa, 17. 10. – 27. 11. 2017, CENTRO Malenovice
Dušan Jurkovič v kraji pod Bradlem, 23. 11. 2017 – 18. 2. 2018

4.3. Přednášky pro veřejnost
Odborní pracovníci přednesli celkem 61 přednášek pro veřejnost, z toho:
• 42 oddělení společenskovědní,
• 19 přírodovědné oddělení
A. Ve vlastní instituci proběhlo 14 přednášek
B. Mimo instituci proběhlo 47 přednášek.
Kromě MJVM přednášeli naši odborní kurátoři pro posluchače z řad České společnosti entomologické,
pro Klub turistů v Kroměříži, Akademii 3. věku v Uherském Hradišti, SUPOŠ Uherské Hradiště, Gymnázium
Nový PORG v Praze ad.
Kromě toho MJVM pořádalo jarní cyklus Muzejních čtvrtků, kde vystupovali naši zaměstnanci i externí
přednášející.

4.4. Odborné výklady na výstavách a v expozicích

Odborní pracovníci poskytují odborné výklady v expozicích pouze na vyžádání nebo při speciálních akcích
(Den muzeí, Muzejní noc atd.), v expozici Princip Baťa jsou kvalifikované výklady zabezpečeny průvodkyněmi.
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V krátkodobých výstavách pořádají kurátoři komentované prohlídky.
V zapůjčených krátkodobých výstavách vždy poskytovali v roce 2017 komentované prohlídky autoři výstav.
Odborní pracovníci poskytli 21 komentovaných prohlídek, z toho:
• 1 v objektu MJVM v krátkodobých výstavách,
• 16 v objektu MJVM v expozicích,
• 4 na výstavách mimo MJVM.

4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Odborní pracovníci se podíleli na organizaci a zajištění velkých akcí pro veřejnost, např.:
•
•
•
•
•

Tříkrálové koštování,
Setkání s dárci a příznivci muzea,
Den muzeí,
Muzejní noc,
Den kraje atd.)

Dále se uskutečnilo:
• oddělení muzejní pedagogiky ve Zlíně a Malenovicích uspořádalo pro veřejnost 26 dílen a akcí, kterých
se zúčastnilo 1159 osob,
• v rámci výstavy Svět kostiček byly dále uspořádány dvě dílny pro rodiče s dětmi, kterých se zúčastnilo 115
osob, které jsou vykazovány v návštěvnosti výstavy,
• v rámci výstavy Zlínské nevěsty se uskutečnily módní přehlídky jak historických svatebních oděvů, tak
i těch současných,
• besedy a kulturní akce v luhačovickém muzeu,
• exkurze na archeologická a přírodovědná naleziště,
• výklady pro VIP hosty,
• výklady a prohlídky pro sponzory a spolupracující organizace,
• návštěvy dětských pacientů v nemocnici,
• dětský den s KKFB a muzeem – Zoohrátky se zvířátky
• spolupráce s Garden Food Festival
• spolupráce s festivalem Neznámá Země
• spolupráce s Korunkou Luhačovice při darování krve
• spolupráce na semináři Oděv v historii aj.

4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky)
MJVM úzce spolupracuje zejména s těmito subjekty:
• Klub H+Z,
• Spolek přátel hradu Lukova,
• Klub přátel starých Otrokovic,
• Klub českých turistů,
• Klub přátel výtvarného umění a knihy,
• Archeologický klub,
• Klub přátel divadla
• Luhačovický okrašlovací spolek Calma
• Nadace Tomáše Bati ve Zlíně
• Nadace Jana Antonína Bati aj.
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4.7. Spolupráce se zahraničím
• V roce 2017 pokračovala příprava přeshraničního projektu „Náš Jurkovič“ pro pamětní síň Dušana Jurkoviče v Brezové pod Bradlom.
• Pracoviště Archivu HZ spolupracuje s velvyslanectvími v Peru a Pákistánu a s peruánským vyslanectvím
v ČR.
• Oddělení společensko-vědní navázalo spolupráci s Českým velvyslanectvím v Thajsku
• Byla dohodnuta spolupráce s městem Izegem v Belgii.

4.8. Spolupráce s jinými kraji
Odborní pracovníci spolupracují s oborovými kolegy při výměně informací z oboru, podle možností účastí
na akcích dalšími muzei pořádaných, na výstavách, zapůjčováním výstav.
Seznam institucí je v závěru zprávy.

4.9. Spolupráce mezi sebou navzájem (s PO ZK)
• Muzeum úzce spolupracuje s kolegy z ostatních muzeí v rámci ZK. Jedná se o zápůjčky výstav i samotných exponátů, spolupráce při badatelských aktivitách, konzultace, účast na nákupních komisích.
• S Muzeem regionu Valašska spolupracujeme při vydávání odborných periodik.
• S Krajskou knihovnou Františka Bartoše spolupracujeme při odborných přednáškách, představení vydaných knih, společně pečujeme o odkaz Fr. Bartoše (úprava hrobu, přednášky, akce pro veřejnost).
• Kromě aktivit již zmiňovaných v jiných bodech zprávy např. spolupráce na Koncepci účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském kraji na léta 2018 – 2025 (mimo spolupráce s krajskými příspěvkovými organizacemi i s Valašským muzeem v přírodě Rožnov pod Radhoštěm).
• S Krajskou galerií výtvarného umění spolupracujeme v rámci Kolokvia pro pedagogické pracovníky, při
přípravě výstav apod.

4.10. Návštěvnost muzea
Podrobné údaje a analýza návštěvnosti MJVM v roce 2017 jsou uvedeny v ekonomické části v oddíle 18.

5. Ediční a publikační činnost
5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika
MJVM vydalo v roce 2017:
• periodika Acta Carpathica Occidentalis 7/2016 a Acta musealia 2016 (ve spolupráci s Muzeem regionu
Valašsko).
• katalog historické obuvi s názvem Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní s podporou MK ČR
a zřizovatele ZK

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Bylo zpracováno 23 článků a studií, mj.
• Acta musealia,
• Acta Carpathica Occidentalis
• ZVUK,
• Příroda, aj.
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5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akci v denním tisku, rozhlase,
TV, na plakátovacích plochách apod.
• Propagaci a marketing MJVM má na starosti servisní organizace Baťův institut, p. o. (sociální sítě, webové stránky, plakátovací plochy)
• Vzhledem ke znalostem organizace se snažíme zabezpečit větší část propagačních aktivit přes naše obchodní oddělení (sociální sítě, webové stránky, aktivní oslovování partnerů a sponzorů, komunikace
s návštěvníky, soutěže aj)
• Propagace výstav a doplňkových akcí probíhala v regionálním tisku, v TV vysílání, ČRo, místních rozhlasových stanicích, na webu a sociálních sítích, portálech zaměřených na kulturu a turistický ruch
• Propagace na webových stránkách Východomoravské pobočky České společnosti entomologické http://
www.vmpcse.cz/zajimave-odkazy.html.
• Muzejní knihovna poskytuje informace o vlastnictví monografií a periodik a úplné bibliografické informace o titulech pro Souborný katalog ČR, Souborný katalog zlínských knihoven a e-badatelnu Zlínského
kraje.
• Pravidelně odborní pracovníci i pracovníci obchodního oddělení poskytují články a rozhovory o výstavách a své činnosti do Zlínského deníku, Dnes, Okna do kraje, Magazínu Zlín, Luhačovickým novinám,
Lázeňským listům, České televizi, Českému rozhlasu, aj.
Ohlasy na činnost muzea v tisku jsou pravidelně sledovány a evidovány.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (redakční rady)
Členství v redakčních radách 3 periodik - Acta musealia, Acta Carpathica, ZVUK.

6. Rozvojové aktivity
6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních) fondů
V roce 2017 jsme se zapojili do dvou projektů evropských fondů, u kterých bylo v roce 2017 rozhodnuto
o přidělení dotace.

Název projektu

Datum podá- Hodnota
Poskytovatel
ní žádosti dotace

Depozitáře Otrokovice
- pořízení logistických
a manipulačních technologií

IROP - výzva 21 Muzea

27.07.2016

Činnost nezávislých
skupin proti totalitním
režimům (SPUSA)

Evropa pro
občany

27.02.2017

Poznámka

Výsledek

Formální i věcné nále6,5 mil. žitosti byly schváleny.
Kč Nutné doložit stavební povolení.

Schváleno, probíhá realizace.

1,125
mil. Kč

Podali jsme žádost o
dotaci.

Neschváleno.

6.2. Dotace od jiných subjektů (např. MK ČR)
Financování společných projektů s Klubem H+Z (digitalizace fotoarchivu H+Z, E. Ingriše a S. Škuliny) dotacemi z Kulturního fondu města Zlína a MK ČR
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Projekt s názvem „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – statické zajištění“
zajišťuje ZK zastoupený Odborem investic Krajského úřadu. MJVM na této akci úzce spolupracuje. V roce
2017 probíhá realizace projektu s termínem dokončení v roce 2018.
U dotací od jiných subjektů jsme podali 3 žádosti o dotace na rok 2017. V roce 2017 proběhla i jejich realizace.

Název projektu

Datum podá- Hodnota
Poskytovatel
ní žádosti dotace Kč

Poznámka

MK - program Podpora
projektů poskytování
standardizovaných veř.
služeb muzeí a galerií

28.11.2016

176 000

Dotace schválena.
Ne v plném rozsahu
žádosti.

Individuální dotace města

Město Luhačovice

1.9.2016

10 000

Dotace schválena.

Česká knihovna

Moravská zemská
knihovna

3.5.2017

6 446

Dotace schválena

Docela obyčejné boty - boty
neobyčejně zvláštní

6.3. Přijaté dary nefinanční
Historie:
H 24422 – H 24423 devítiramenný nástropní lustr a soška štvaného jelena, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 24424 – H 24453 psací a rýsovací potřeby, doplnění fondu technického vybavení domácností a kanceláří
H 24454 přívěsek na klíče Baťa Perú, doplnění fondu zahraničních společností Baťa
H 24455 – H 24464 plakety a odznaky Svit Gottwaldov, rozšíření fondu průmyslových podniků regionu
H 24465 – H 24477 nádobí a kuchyňské přístroje, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 24478 stolek mechanický kuchyňský ETA 050, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 24479 – H 24480 květinové stolky, rozšíření fondu vybavení domácnosti
H 24481 fotoalbum firmy Baťa Zlín a Baťov, doplnění fondu firmy Baťa
H 24482 – H 24516 reklamní materiály obchodního domu Zlín, doplnění fondu firmy Baťa
H 24517 naběračka kovová postříbřená Triumpf G. Simon, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 24518 Standing Instructions Bata Shoe Co. Ltd. Konnagar, doplnění fondu zahraničních společností Baťa
H 24520 – H 24522 dětská jídelní souprava, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 24523 – H 24525 písemné materiály Svit Gottwaldov, rozšíření fondu průmyslových podniků regionu
H 24527 – H 24531 písemné materiály Svit Gottwaldov, rozšíření fondu průmyslových podniků regionu
H 24553 fotoalbum z baťovských gumáren, doplnění fondu firmy Baťa
H 24554 – H 24586 písemné materiály Baťa Zlín, ZPS Gottwaldov, Svit Gottwaldov, rozšíření fondu průmyslových podniků regionu a firmy Baťa
H 24587 – H 24593 předměty z vybavení domácnosti, rozšíření fondu vybavení domácnosti
H 24594 – H 24595 šicí stroje mechanické, doplnění fondu vybavení domácnosti
H 22922 – H 22927 poháry a plakety SK Paseky Zlín, rozšíření fondu zlínské spolky
H 22928 – H 22930 poháry z přeborů ve výcviku psů, rozšíření fondu zlínské spolky
H 33932 – H 22933 propagační materiály Barum Rally, obohacení fondu Barum Rally
H 22934 – H 22939 propagační materiály Barum Rally, obohacení fondu Barum Rally
H 229410 německo-český slovník, doplnění fondu učebnic
H 22941 obraz Tomíka Bati, doplnění fondu firma Baťa
H 22944 – H 22959 pohlednice místopisné zlínský region, rozšíření fondu pohlednic
H 22960 – H 22961 šátky sokolské, doplnění fondu spolky
H 22962 – H 22965 odznaky sokolské, doplnění fondu spolky
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H 22942 pozvánka TJ Sokol Zlín, doplnění fondu spolky
H 22966 pohlednice prodejna Baťa, obohacení fondu firma Baťa
H 22967 – H 22970 medaile Běh Zlínem, doplnění fondu spolky
H 22943 pamětní tiskovina Slavia-starostlivým matkám, doplnění fondu Baťova nemocnice
H 22971 – H 22972 kniha Přírodní léčba a domácí lékař, doplnění fondu zdravotnictví
H 22973 – H 22977 slovníky, obohacení fondu učebnice
H 22978 šaty sokolské, doplnění fondu spolky
H 22979 halenka sokolská, doplnění fondu spolky
H 22980 košile sokolská mužská, doplnění fondu spolky
H 22981 – H 22982 spartakiádní úbory dívčí, doplnění fondu sport
H 22983 – H 22985 prapory Sokol Fryšták, doplnění fondu spolky
H 22986 – H 22987 stuhy k sokolským praporům, doplnění fondu spolky
H 22988 brožura Sletové pokyny pro žákyně, doplnění fondu spolky
H 22989 plán Zlína, rozšíření fondu plány Zlína
H 22991 plán školy architekta M. Lorence, doplnění fondu arch. Lorenc
H 22991 Nový velký ilustrovaný slovník naučný, rozšíření fondu učebnice
H 22992-H 22994 odznaky Klubu českých turistů, doplnění fondu spolky
Obuv
224/2017 – Obuvnický gumárenský stroj Baťa, doplnění fondu strojů
225/2017 – Manuální tovární docházkové hodiny, doplnění fondu strojů
Polobotky pánské „maďarky“, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Sandalety dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kotníčková obuv dámská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Šaty společenské dámské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kabelka dámská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Střevíce dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Vojenská obuv 2. světová válka, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Dřeváky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Obuv dětská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Obuvnické kopyto Baťa, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Polobotky pánské „burianky“, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kozačky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Obuv dětská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kožich dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Polobotky pánské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kravaty pánské, 3 ks, doplnění fondu životního stylu
Obuv zimní dámská „pilky“, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Válenky dětské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Polobotky pánské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kabát pánský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Svatební šaty a spodnička, 2 ks, doplnění fondu životního stylu
Šátek dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Sandalety dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Soubor kovových spon na obuv, 14 ks, doplnění fondu historické obuvi
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Závoj svatební, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Střevíce dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Šaty společenské dámské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
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Kožich dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Střevíce dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Běžecké boty pánské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Nazouvák na obuv Baťa, 1 ks, doplnění fondu historické obuvi
Nazouvák na obuv „Ausländer és Mittelmann, 1 ks, doplnění fondu historické obuvi
Brusle pánské „kanady“, doplnění fondu historické obuvi
Kabelka dámská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Perka pánská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Sklenice s logem Baťa, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Válenky pánské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kotníčková obuv dámská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Svatební šaty, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Sako pánské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Polobotky dámské „maďarky“, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kartáč na šaty, 1 pár, doplnění fondu životního stylu
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Napínáky na obuv bakelitové, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Polobotky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Lyžařská obuv pánská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Povlak na polštář, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Batoh, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Deštník dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Vycházková hůl s deštníkem, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kabelka dámská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Rtěnka, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Rukavice dámské, 1 pár, doplnění fondu životního stylu
Podprsenka dívčí pletená, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Beranice pánská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Svatební šaty a klobouk, 2 ks, doplnění fondu životního stylu
Kabelka dámská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Košile pánská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kravaty pánské, 2 ks, doplnění fondu životního stylu
Oděvní ramínko pánské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kabátek chlapecký, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Šortky chlapecké, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Šponovky chlapecké, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Holínky dětské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Rukavice dámské, 3 páry, doplnění fondu životního stylu
Šátky dámské, 13 ks, doplnění fondu životního stylu
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Halenka pánská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Košile pánská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Pohorky pánské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Pyžamo pánské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Sandalety dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Plavky dámské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Šponovky pánské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Svatební šaty, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Šaty pro družičku, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Svatební šaty, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
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Kabelka dámská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kotníčková obuv dámská, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Šaty společenské dámské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Opasek dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Brýle dioptrické pánské, 1ks, doplnění fondu životního stylu
Šaty společenské dámské, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Pláště dámské, 6 ks, doplnění fondu životního stylu
Lodičky dámské, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kožich dámský perzián, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Kožich dámský bisam, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Pláštěnka dětská, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Brusle pánské „Jackson“, 1 pár, doplnění fondu historické obuvi
Kožich dámský, 1 ks, doplnění fondu životního stylu
Zoologie:
276/2017 – mořská fauna (korýši, měkkýši, ostnokožci), kterou nasbíral Ing. M. Jahoda na ostrově Pag v
Chorvatsku v srpnu 1968, celkem 21 ks.
Etnografie:
E 28265/1-10 model větroně, doplnění fondu hraček
E 28266 - E 28267 sádrové hlavičky panenek, doplnění fondu hraček
E 28335 – sada vánočních elektrických žárovek, doplnění fondu hraček
E 28336 – E 28337 – dětské tabule, doplnění fondu hraček
E 28338 – houpací kůň, doplnění fondu hraček
E 28339 – pásový traktor, doplnění fondu hraček
E 28340 – model parního stroje, doplnění fondu hraček
E 28341 – stavebnice Plastic Building – set COPEX, doplnění fondu hraček
E 28343 – E 28344/a-c panenka sádrová s přís., doplnění fondu hraček
E 28345 – E 28377 – soubor hraček a stolních her, doplnění fondu hraček
E 28378 – E 28386 – soubor hraček a společenských her, doplnění fondu hraček
E 29606/1-2 – nábytek – hračka, doplnění fondu hraček
E 28387 – E 28399 – kolekce dětských hraček, doplnění fondu hraček
E 29601 – E 29605 – kolekce dětských hraček, doplnění fondu hraček
E 29609 – E 29613 – kolekce elektrických žehliček, doplnění fondu vybavení domácnosti
E 29614 – E 29620 – kolekce dětských hraček, doplnění fondu hraček
E 29621 – E 29625/1-54 – kolekce devocionálií (modlitební knížky, růžence, svaté obrázky, doplnění fondu
devocionálií
E 29626 – mlýnek rotační ruční, doplnění fondu vybavení domácnosti
E 29633 – 29637 – kolekce dětských hraček, doplnění fondu hraček
E 28638/1-6 – cestovní souprava s panenkou, doplnění fondu hraček
E 28639 – E 29647 – kolekce dětských hraček, doplnění fondu hraček
E 29650 – dětský příborník, doplnění fondu hraček
E 29651 – E 29652 – dětský nábytek plastový, doplnění fondu hraček
E 29653 – forma na máslo řezbovaná, doplnění fondu dřevořezby
E 29654 – mandl ruční, doplnění fondu vybavení domácnosti
268/2017 – soubor drobných předmětů z vybavení domácnosti
E 29655 – kancionál – tisk, doplnění fondu devocionálií
E 29656 – ruční loupák kukuřice, doplnění fondu vybavení hospodářské usedlosti
E 29659 – E 29661 – soubor tisků s náboženskou tématikou, doplnění fondu devocionálií
E 28484 – E 28503; E 28566 - E 28572 kovárna z Hrobic, kompletní vybavení řemeslnické dílny, rozšíření
fondu řemesel
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E 28504 – E 28508 jednotliviny z vybavení hospodářské usedlosti z Velikové
E 28558 – jídlonosič z Fryštáku, doplnění fondu vybavení domácnosti
E 28559 - E 28565 – nádobí ze Štípy a Březnice, rozšíření fondu vybavení domácnosti
E 29434 - E 29454 – sbírka paní Knedlové z Fryštáku, doplnění fondu vybavení domácnosti a fondu řemesel
E 29455 - E 29461 – soubor podkovářského nářadí z Rackové, rozšíření fondu řemesel
E 29334 – E 29335 – svatební oznámení, rozšíření fondu zvykosloví (rodinné obřadnictví)
Př. č. 162/ 2017 a 240/2017 – kolekce pohlednic a narozeninových blahopřání, rozšíření fondu zvykosloví
(rodinné obřadnictví)
Etnografie 2:
E 27294, E 27398 Drobné upomínkové předměty, doplnění sbírky vybavení domácnosti
E 27412 Hlava panenky keramická, doplnění sbírky hraček
E 27413-E 27414, E 27415/1-9, E 27416/1-4, E 27417/1-2, E 27418 Soubor svatebních upomínek a drobné textilie, doplnění sbírky textilu
E 27419/1-26 Luhačovský lázeňský zpravodaj, doplnění sbírky lázeňství
E 27420- E 27421 Luhačovský lázeňský zpravodaj, doplnění sbírky lázeňství
E 28845 – E 28848 Modlitební knihy a betlém, doplnění souboru zvykosloví
E 28830 – E 28842 Soubor plyšových hraček, doplnění sbírky hraček
E 28828 Rekonstrukce krojů Zlínského panství – rukopis D. Brňákové, doplnění sbírky textilu
E 28843 Kraslice, doplnění souboru kraslic
E 28844 Vzorník háčkování, doplnění sbírky textilu
E 28868 Latinský spis z 18. stol., doplnění souboru starých tisků
E 28850 Luhačovský lázeňský zpravodaj, doplnění sbírky lázeňství
E 28851 Boty k lidovému kroji, doplnění sbírky lidového textilu
E 28852 Panenka, doplnění sbírky hraček
E 28853 Literatura o historii lázní, doplnění sbírky lázeňství
E 28854 Pomůcka k vaření kávy, vybavení domácnosti a výstavní exponát
E 28855 Pohárek lázeňský, doplnění sbírky lázeňství
E 28856 – E 28859 Vonice odvedenců, doplnění sbírky lidového textilu
E 28860 – E 28866 Kojenecký textil, doplnění sbírky textilu
E 28869 Plechovka reklamní, vybavení domácnosti
E 28869 Hlava panenky keramická, doplnění sbírky hraček
E 28870 Pomůcky kojence, doplnění sbírky textilu
E 28871 – E 28876 Pohlednice Luhačovic, doplnění sbírky lázeňství
E 28877 – E 28882 Pohlednice Luhačovic, doplnění sbírky lázeňství
E 28883 – 28888 Pohlednice Luhačovic, doplnění sbírky lázeňství
E 28889/1-20 Fotografie rodinné z Luhačovic, doplnění sbírky lázeňství
E 28907, E 28908 Výšivky, doplnění sbírky lidového textilu
E 28900/a,b,c, E 28901-28906 Sklo a porcelán, vybavení domácnosti
E 28909/a,b Obuv vycházková, doplnění sbírky textilu
E 28910-28912 Pohárek lázeňský, doplnění sbírky lázeňství
E 28946- 28953 Soubor hygienických potřeb a drobný textil, doplnění sbírky textilu
E 28927, E 28928 Fotografie Lucie Václavíkové s dcerami, doplnění sbírky lázeňství
E 28915 – 28926 Drobný textil, doplnění sbírky textilu
E 28914 Kabelka kožená, doplnění sbírky textilu
E 28929, E 28930 Pohárek lázeňský, doplnění sbírky lázeňství
E 28931- E 28937 Pohlednice Luhačovic, doplnění sbírky lázeňství
E 28938-E 28945 Kuchařské sešity, vybavení domácnosti
E 28958-E 28971, E28972-E28982 Kojenecký textil, doplnění sbírky textilu
E 28983 Dětské boty, doplnění sbírky textilu
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Geologie
64/2017 – natrolit, Mariánská hora
65/2017 – amfibolit, Suletice
66/2017 – magnetit, Hodruša Hámre
124/2017 – pikrit, Příluky
125/2017 – pikrit, Příluky
126/2017 – těšínit, Ráblův lom
128/2017 – pektolit, Želechy
129/2017 – dialag, Želechy
130/2017 – kutnohorit, Poličany
131/2017 – dialog, Náměšť nad Oslavou
132/2017 – bertrierit, Poličany
133/2017 – egirin, Mirošov
134/2017 – chryzokol, Zálesí

6.4. Finanční pomoc sponzorů
V roce 2017 organizace obdržela peněžní dar v částce 30.000 Kč, který byl v plné výši zapojen do výnosů
a použit k úhradě nákladů na předmětnou činnost muzea. Podrobněji viz ekonomická část, oddíl 2b –
Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti.

6.5. Příprava projektů a koncepcí
• společné projekty s Klubem H+Z,
• rozvíjení dlouhodobých projektů v Luhačovicích (Příběhy místa, Centrum pro zpracování odkazu
D. Jurkoviče),
• rozvíjení dlouhodobého projektu ve Zlíně (Centrum moderního cestovatelství).
• zapojení do projektu Z100 – společný projekt města Plzně, Západočeské univerzity, Klubu H+Z a MJVM
ke 100. výročí narození ing. M. Zikmunda.
• příprava projektu Příběhy místa – Projekt integrovaného informačního systému pro architektonické
památky, události, osobnosti a přírodní památky v Luhačovicích (podána žádost o Audioprůvodce Příběhy místa prostřednictvím spolku Luhovaný Vincent – odborná příprava a rešerše k projektu ze strany MJVM).
• ve spolupráci se Spolkem pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia probíhá logistická příprava
dalších přírodovědeckých expedicí za účelem výzkumu a obohacení muzejních sbírek.
• Zapojení do Koncepce účinnější péče pro tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském kraji na léta 2018 – 2025.
• Spolupráce na projektu ZK – Evidenční systém sbírkových předmětů
V roce 2017 bylo žádáno i na projekty, které svým rozhodnutím a čerpáním dotací zasahují do dalších let.
Název projektu

Individuální dotace města

Dušan S. Jurkovič - náš architekt
Publikace Zlínsko na cestě od
Rakouska-Uherska k samostatnému Československu
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Datum podá- Hodnota
Poskytovatel
ní žádosti dotace Kč

Město Luhačovice
Interreg CENTRAL
EUROPE
MK- program Podpora
regionálních a kulturních tradic- výročí 2018

1.9.2017

2017

26.09.2017

Výsledek

43 000

Žádost o dotaci byla
podána. Rozhodnutí
bude v roce 2018.

855 000

Hlavní partner - Brezová pod Bradlom.
Podána žádost.

237 000

Formální náležitosti
byly splněny. Čekáme
na vydání rozhodnutí.
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Muzeum staré jako Československo
Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. expozice tragédie na Ploštině

Móda ve světle osmiček

MK- Podpora projektů
k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918,1968, 1993)

26.10.2017

IROP - výzva 76 - Muzea II
Město Zlín - podpora
kulturních akcí

9.10.2017

13.12.2017

264 800

Formální náležitosti
byly splněny. Čekáme
na vydání rozhodnutí.

120,95
mil.

Žádost o dotaci byla
podána. Rozhodnutí
bude v roce 2018.

20 000

Žádost o dotaci byla
podána. Rozhodnutí
bude v roce 2018.

Projekt s názvem „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – statické zajištění“ zajišťuje
ZK zastoupený Odborem investic Krajského úřadu. MJVM na této akci úzce spolupracuje, včetně zajištění vystěhování hradu.

7. Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského
kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024
7.1. Výkaz NIPOS Kult (MK)
Údaj

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 +

Objekty - pobočky, detašovaná pracoviště
(NIPOS ř. č. 0103)
4

7

Sbírkové předměty (NIPOS ř. č. 0901)

350 835

326 353

5
356 979

Počet zapsaných přírůstků za sledovaný rok
(NIPOS ř. č. 0905):
370

543

- z toho přírůstky získané koupí

9

10

- z toho přírůstky získané darem

182

297

193

- z toho přírůstky získané sběrem

87

135

58

326
3

Počet knihovních jednotek (NIPOS ř. č. 0603) 26769

27667

Počet stálých expozic (NIPOS ř. č. 0107)

5

10

11

Počet výstav (NIPOS ř. č. 0201):

43

35

38

- z toho v zahraničí (NIPOS ř. č. 0205):

2

0

1

Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost (NIPOS ř. č. 0231):
78

103

Celková návštěvnost expozic a výstav, kulturně výchovných akcí (NIPOS ř. 0218 + ř. 0232) 177052

151050
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7.2. Souhrnná zpráva o stavu plnění ukazatelů/dosažení indikátorů
Z uvedených číselných hodnot v tabulce za rok 2017 vyplývá, že v MJVM se hodnoty jednotlivých ukazatelů
a indikátorů vyvíjí žádoucím směrem.
Hodnoty, u nichž je správný trend nárůstu:
• Nárůst sbírkových předmětů
• Počet knihovních jednotek
• Počet stálých expozic
• Počet výstav
je zřejmý, přičemž stojí za zmínku, že značná část těchto nárůstů není dosahována na bázi nákupů, ale
především darů a sběratelských aktivit.
Za podrobnější komentář stojí hodnota uvedená v kolonce: „celková návštěvnost expozic a výstav“, protože se jeví jako pokles návštěvníků, což není správná interpretace a je nezbytné uvést důležité souvislosti,
protože jsou dva faktory, které na uvedenou hodnotu mají zásadní vliv. U výstav realizovaných ve 14 budově je tento zdánlivý pokles způsoben evidenční metodikou NIPOSu. V roce 2017 se totiž krátkodobé
výstavní aktivity MJVM odehrávaly především ve formátu velkých samostatných výstav, které zabraly celý
výstavní prostor, a tudíž nebyly kombinovány dvě a více výstav souběžně, proto nedocházelo k přepočtu
návštěvníků ve vazbě na počet souběžně běžících výstav. O tom, že k poklesu návštěvnosti v absolutních
hodnotách nedošlo, svědčí hodnoty výnosů ze vstupného, které na budově 14 meziročně narostly o více
než 11%. Druhým zásadním faktorem, který měl vliv na absolutní návštěvnost je uzavření hradu, kde počet návštěvníků v roce 2016 přesáhl 20 tis. a tržby cca 440 tis. Tím, že se v ostatních objektech podařilo
návštěvnost navýšit, se finanční výpadek z tržeb za uzavřený hrad podařilo eliminovat o téměř polovinu.
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III. Účetní
závěrka
k 31.12.2017

1. Komentář ředitele k účetní závěrce k 31. 12. 2017
(celkové shrnutí)
Účetní závěrka k 31. 12. 2017 byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou a v souladu s relevantními
metodickými pokyny zřizovatele (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které
vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - dále jen „ČÚS“, závazné analytické účty pro příspěvkové organizace
zřízené Zlínským krajem platné pro rok 2017, pravidla zřizovatele pro odepisování dlouhodobého majetku aj.).
Organizace elektronicky odesílá ve stanovených termínech finanční výkazy do CSÚIS a to:
•
rozvahu,
•
výkaz zisků a ztráty
•
přílohu k účetní uzávěrce.
Za odeslání výkazů do CSÚIS odpovídá na základě převodu ekonomických a účetních agend (viz dále) organizace
14|15 Baťův institut, p.o. (dále jen 14|15 Bi). Soubory pro odeslání (ve formátu XML) se vytvářejí v účetním programu GORDIC. Odeslání probíhá prostřednictvím elektronického podání WinPed v požadovaném termínu tj. čtvrtletně.
V roce 2017 byly dodrženy všechny termíny stanovené pro odeslání výkazů do CSÚIS.
Na základě hodnoty aktiv netto je organizace povinna od 1. 1. 2014 účtovat pro účely předávání „Pomocného
analytického přehledu“ a zasílat ve stanovených termínech relevantní výkazy. V roce 2017 byla tato povinnost
organizací průběžně plněna.
Od 1. 1. 2015 došlo v souladu s rozhodnutím zřizovatele k přesunu některých ekonomických a účetních agend
do dodavatelského režimu – část agendy zajišťuje pro MJVM 14I15 Bi. V průběhu roku 2015 a roku 2016 byly
průběžně nastavovány procesy a pravidla s tím spojená. Tato agenda je zajišťována na základě uzavřených smluv.
V roce 2017 byly v MJVM provedeny tři kontroly, a to:
1. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu po jistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených platnou legislativou
Kontrolní orgán:
Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
Datum kontroly:
10. 2. 2017
Kontrolované období: od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2016
2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného včetně vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Kontrolní orgán:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Datum kontroly:
10. 5. 2017
Kontrolované období: od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2017
3. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky: „Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a
poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZLA-JZ-33/2016“
v rámci projektu Záruky pro mladé ve Zlínském kraji – reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011
Kontrolní orgán:
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně
Datum kontroly:
6. 6. 2017
Kontrolované období: od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 a období účetně související
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Dále proběhla pravidelná roční prověrka BOZP a pravidelná roční kontrola BOZP a preventivní požární hlídky. Tyto
kontroly provedla osoba odborně způsobilá v prevenci rizik.
Žádná kontrola neshledala závažné nedostatky a dílčí připomínky a doporučení byly vypořádávány v souladu
s podmínkami stanovenými v jednotlivých protokolech a zápisech.
Na základě příkazu ředitele č. MJVM/PŘ/02/2017 s účinností od 7. 10. 2017 a příkazu ředitelky 14I15 Bi
č. PŘ/05/2017 s účinností od 6. 10. 2017 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 byla
v organizaci provedená řádná inventarizace veškerého majetku a závazků, a to v souladu s ustanoveními § 29 a 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2017 včetně příloh byla zpracována a předložena ve stanoveném termínu. Ředitel organizace schválil inventarizační zprávu dne 12. 2. 2018.
V inventarizační zprávě je konstatováno, že na základě provedení srovnání účetního stavu majetku a závazků se
stavem skutečným nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Dle mého názoru byly v roce 2017 dodrženy všechny účetní postupy a metody a v účetnictví organizace byly zachyceny a proúčtovány všechny skutečnosti související s daným účetním obdobím. Tímto způsobem byl dodržen
požadavek na zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví.
Odepisování dlouhodobého majetku bylo v roce 2017 prováděno na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisování dlouhodobého majetku bylo prováděno
v souladu s platnou legislativou a na základě pravidel zřizovatele pro odepisování dlouhodobého majetku. U nově
pořízeného majetku bylo odepisování zahájeno v měsíci následujícím po jeho zařazení do užívání.
O přijatých transferech a dohadech transferů bylo účtováno v souladu s metodickými pokyny zřizovatele dle podmínek příslušných smluv či rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V oblasti evidence pohledávek a správy pohledávek po lhůtě splatnosti postupuje organizace v souladu s podmínkami Zřizovací listiny a dle směrnice zřizovatele č. SM/73/01/14 Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací kraje. Organizace eviduje vzniklé pohledávky v rámci účetního programu GORDIC. Pohledávky jsou
průběžně sledovány a vyhodnocovány. V případě zjištění pohledávky po lhůtě splatnosti jsou odesílány upomínky.
K 31. 12. 2017 organizace neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky
Na základě výpočtu organizace nepředpokládá vznik daňové povinnosti za rok 2017.
Na základě výpočtu organizace nepředpokládá vznik daňové povinnosti za rok 2017.
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2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
Nastavení vnitřního kontrolního systému PO
Vyjádření ředitele:
Vnitřní kontrolní systém organizace MJVM je nastaven a realizován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a plní v organizaci své kontrolní a tím i řídící funkce.
Interní audit je nahrazen v souladu s § 29 odst. 5 uvedeného zákona výkonem veřejnosprávní kontroly zabezpečovaným zřizovatelem.
Vnitřní směrnice aplikují obecně závazné právní normy na konkrétní podmínky organizace.
Systém vnitřního řízení muzea je vymezen Organizačním řádem a soustavou vnitřních předpisů. Interně je naplňování koncepce personálního rozvoje, zabezpečování personální a mzdové agendy, odměňování pracovníků,
včetně uplatňování veřejného vzdělávání zaměstnanců. V souvislosti s naplňováním cílů vyplývajících z Personální strategie Krajského úřadu ZK spolupracuje MJVM s Odborem řízení lidských zdrojů při sběru údajů z
oblasti personalistiky a mzdové agendy.
Jak již bylo konstatováno na jiných místech této zprávy, je tato oblast od 1. 1. 2015 na základě rozhodnutí
zřizovatele do značné míry technicky zajišťována dodavatelsky, a to na základě smluv s další PO zřizovanou
ZK – 14I15 Bi. I pro vzájemnou komunikaci je vytvořena sada směrnic a pravidel, jejichž součástí jsou kontrolní
mechanismy a je nastaveno i zaznamenávání auditní stopy jednotlivých výkonů a jejich předávání mezi jednotlivými pracovníky a organizacemi.
Evidence knižního fondu je vedena programem CLAVIUS a sbírkové fondy jsou vedeny s použitím SW produktu
BACH, obě tyto evidence si zajišťuje přímo MJVM.
Majetek je rozčleněn podle Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence. Evidence majetku je v organizaci vedena dodavatelsky 14I15 Bi, a to za pomoci SW FAMA.

Inventarizace majetku PO
Vyjádření ředitele:
Inventarizace majetku a závazků MJVM proběhla v souladu se zákonem MF ČR č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
Příkazem ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 č. MJVM/PŔ/02/2017
s účinností od 7. 10. 2017 byla jmenována ústřední a dílčí inventarizační komise včetně stanovených termínů
provedení inventarizace v jednotlivých objektech. Inventarizován byl majetek, pohledávky a závazky organizace
dle Inventarizační zprávy o výsledku inventarizace k 31. 12. 2017.
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IV. STANOVISKO
ŘEDITELE KE
SCHVALOVÁNÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
k 31.12.2017

PŘÍLOHA Č.2 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2017
Na rok 2017 byly plánovány periodické revize sbírkového fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvkové organizace dle zákona č. 220/2000 Sb. a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Revize jednotlivých podsbírek, resp. jejich částí, se řídily stanoveným plánem, částečně však byly podřízeny
možnostem a průběhu stavebních prací. Plán revizí byl stanoven podle předpokládaného harmonogramu stěhování a nového ukládání fondu, podřizoval se však průběžně aktuálním možnostem.
Objem podsbírky Archeologické (87 669 položek dle systematické evidence) při současném personálním obsazení archeologického pracoviště nelze zinventarizovat během stanovené zákonné lhůty dané pro celkovou
revizi sbírkového fondu MJVM, byť je každoročně zrevidována její stanovená část.
Název podsbírky: Geologická
Název části podsbírky: Mineralogická
Zrevidováno bylo 1804 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Ludmila Nejeschlebová
Název podsbírky: Botanická
Název části podsbírky: Vyšší rostliny
Zrevidováno bylo 3000 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Petra Hanáková
Název podsbírky: Entomologie
Název části podsbírky: Motýli (EL Titz, ELŠ) a hmyz (především brouci)
Zrevidováno bylo 1161 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček
Název podsbírky: Zoologická
Název části podsbírky: Obojživelníci (ZAm)
Zrevidováno bylo 28 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček
Název podsbírky: Archeologická
Název části podsbírky: Různé lokality – viz inventarizační zápis
Zrevidováno bylo 5869 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Jana Langová
Název podsbírky: Historická
Název části podsbírky: Sbírkové předměty v expozicích Zlín, Luhačovice
Zrevidováno bylo 165 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Hana Kuslová
Název podsbírky: Historická
Název části podsbírky: Učebnice a školní pomůcky, K, H
Zrevidováno bylo 394 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Yvona Činčová
Název podsbírky: Historická
Název části podsbírky: Filmový klub Zlín

PŘÍLOHA Č.2 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Zrevidováno bylo 292 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Dušan Hrdý
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Osobní fond Františka Bartoše
Zrevidováno bylo 115 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Devocionálie – Podmalba na skle
Zrevidováno bylo 128 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Hudební nástroje
Zrevidováno bylo 77 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Dřevořezba – část
Zrevidováno bylo 879 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Devocionálie – část
Zrevidováno bylo 82 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká
Název podsbírky: Etnografická
Název části podsbírky: Nábytek
Zrevidováno bylo 272 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká
Název podsbírky: Knihy
Název části podsbírky: HF – Historické fondy
Zrevidováno bylo 308 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Veronika Balajková
Název podsbírky: Další - Etnografická 2
Název části podsbírky: Lidový textil
Zrevidováno bylo 1336 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Blanka Petráková
Název podsbírky: Další – Orientační běh
Název části podsbírky: Písemná dokumentace mistrovských orientačních závodů, publikace a časopisy, medaile
Zrevidováno bylo 401 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Dušan Hrdý
Název podsbírky: Další - Obuv
Zrevidováno bylo 2442 položek dle fyzické inventarizace
Zodpovědný kurátor: Mgr. Miroslava Štýbrová
Název podsbírky: Další – H+Z
Název části podsbírky: Fotoarchiv

PŘÍLOHA Č.2 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Zrevidováno bylo položek 22 617 dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Magdalena Preiningerová
Průběh revizí sbírek byl částečně ovlivněn několikaměsíčním uzavřením části depozitářů Otrokovice-I z důvodu probíhajících technických úprav.
Oproti původnímu plánu byly na rok 2018 přesunuty tyto sbírkové revize, resp. jejich dokončení:
Část revize etnografické podsbírky, fondu devocionálií a část revize fondu dřevořezby bude provedena v roce
2018 po zpřístupnění příslušné části depozitáře. Stejně tak bude po zpřístupnění depozitáře provedena revize
školních map z historické podsbírky a bude provedena kontrola a uložení sbírkových předmětů z expozice v
Luhačovicích (také podsbírka historická).
K 31. 12. 2017 bylo ve 2. stupni evidence vedeno 356 979 položek. V roce 2017 bylo zrevidováno 41 370 položek dle systematické evidence, což je 11,6 % z celkového počtu evidenčních čísel sbírkového fondu MJVM.
O realizovaných revizích uvedených podsbírek – jejich částí – byly vypracovány revizní protokoly, v nichž byly
poznačeny zjištěné skutečnosti o stavu fondu a rozdíly mezi skutečným stavem a evidenčními záznamy. V případě rozdílů mezi zjištěným aktuálním stavem sbírkových předmětů a evidenčními záznamy byla navržena příslušná opatření (dohledací lhůta, návrhy na odpis).
5. 2. 2018
Zpracoval: Mgr. Ondřej Machálek
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Spolupracovníci – příznivci – dárci
Spolupráce s institucemi – zapůjčování exponátů na výstavy, odborná spolupráce,
zajišťování studentských praxí, konzultace prací, odborné přednášky:
Archeologický ústav AV ČR BrnoBotanický ústav AVČR
Ústav archeologické památkové péče Brno
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Masarykova univerzita Brno
Univerzita Palackého Olomouc
Univerzita Hradec Králové
Slezská univerzita v Opavě
Hornonitrianské múzeum v Prievidzi, Slovensko
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Muzeum regionu Valašsko, Vsetín
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Muzeum města Tišnova
Dobrovická muzea, Dobrovice
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Muzeum Vyškovska, Vyškov (Muzeum Bučovice)
Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Česká botanická společnost
Česká entomologická společnost
Česká národopisná společnost
Hornické muzeum Příbram
Univerzita Karlova Praha
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Universita Adama Mickiewicze v Poznani
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Ostravské muzeum v Ostravě
Muzeum Kroměřížska
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně
Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku
Muzeum Ústí nad Labem – výstava
Ministerstvo zahraničních věcí – zastupitelství v Pákistánu, publikace
Filmexport Praha – vydání DVD
Akademie věd ČR – materiály k publikaci
Národní muzeum – příspěvek na konferenci
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – člen nákupní komise a člen programové rady MFF Strážnice BP
Národní památkový ústav, územní pracoviště v Kroměříži – poskytování dokumentace
Valašské muzeum v Přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – poskytování dokumentace
Masarykovo muzeum v Hodoníně – Vlastivědné muzeum Kyjov – člen nákupní komise BP
Město Brezová pod Bradlom –přeshraniční spolupráce
Filmpark Bratislava – natáčení filmu o Luhačovicích
Městské muzeum v Jaroměři – výměna sbírkových předmětů
Asociace muzeí a galerií – Etnografická komise, člen výboru BP
Městys Buchlovice - Muzeum Podhradí Buchlovice
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Městské kulturní středisko Holešov
Zlín Film Fest
Filmový uzel Zlín
Městské divadlo Zlín
Česká televize TS Brno
Český rozhlas Brno
Český rozhlas Zlín
Městský úřad Vizovice
Úřad městyse Nový Hrozenkov – výpůjčka Příběh chleba
výrobce SI Arnstadt, Německo (razící zařízení při orientačním běhu)
Odborná a metodická spolupráce:
Odbor životního prostředí KÚ
ŽP MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Město Napajedla
Spolupráce se spolky a sdruženími:
Klub kultury v UH (Akademie 3. věku)
Klub českých turistů Vizovíce
Klub českých turistů v Kroměříži
Zoogeos Bohemia
Česká společnost entomologická
Muzejní spolek ve Strážnici
Spolek přátel hradu Lukova
Valašský jarmek, z. s. – výpůjčka Příběh chleba
Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska, Vlachovice
Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury, Lukoveček
Muzeum Františka Skopalíka, Záhlinice
Živý Zlín
Klub přátel divadla
Školy:
Gymnázium TGM ve Zlíně
ZŠ Štípa
ZŠ Malenovice
Oddělení muzejní pedagogiky
Mateřské školy
MŠ Provodov, MŠ Mladcová, MŠ Družstevní Zlín, MŠ Malenovice, MŠ Racková, MŠ Březová, MŠ Quočna Zlín,
MŠ Štefánikova Zlín, MŠ Slínová Zlín, MŠ Zlín-Kudlov, MŠ Motýlek Zlín, MŠ Slovenská, MŠ Vizovice, MŠ Lípa, MŠ
Napajedla
Základní školy
ZŠ Okružní Zlín, ZŠ Vizovice, ZŠ Provodov, ZŠ Kvítková Zlín, ZŠ Sazovice, ZŠ Slovenská Zlín, Církevní ZŠ Zlín, ZŠ
Mysločovice, ZŠ Štípa, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Komenského I. Zlín, ZŠ Komenského II.
Zlín, ZŠ Lukov, ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Tečovice, ZŠ Štefánikova Zlín, ZŠ Motýlek Zlín, ZŠ Želechovice, ZŠ
a MŠ Kašava, ZŠ Březůvky, ZŠ Křiby Zlín, 2. ZŠ Napajedla, Waldorfská škola Ostrava, ZŠ Kunratice, ZŠ Ostrava, ZŠ
Halenkovice, ZŠ Veřovice, ZŠ Zábřeh na Moravě, ZŠ Komňa, ZŠ Neubuz, ZŠ Tlumačov, ZŠ Želechovice, ZŠ Veselá,
ZŠ Velká nad Veličkou
Střední školy
Gymnázium Otrokovice, Obchodní akademie a VOŠ Zlín, Gymnázium Holešov, Střední průmyslová škola polytechnická Zlín, SŠ Olomouc, SOU Vizovice, Creative Hill College, Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm, SŠ
Zdravotnická Vsetín
Jiné organizace
DDM Astra, TYMY – Středisko volného času Holešov, DD a ZŠ Zlín – Lazy, Kulička o.s., DDM Matýsek Napajedla,
Fakulta pedagogická TU Liberec, Turistický oddíl Kňouři Brno, Junák – český skaut, z. s.
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Seznam příznivců MJVM v roce 2017
Jindřich Vaňhara
Jarmila Petruželková
Jiří Vávra
Drahomíra Sádovská
Marta Janiczková
Marta Pilátová
Ludmila Habrovanská
Milena Ferdusová
Mgr. Barbora Hofmanová
Lenka Pavlíková
Natálie Nikolová
Marta Učeňová
Michaela Hradilová
Jarmila Šimčíková
Vanda Horáková
Helena Kratochvílová
Mgr. Věra Hanáková
Zdenka Bosáková
Mgr. Pavla Davidová
Milan Dyntar
Jaroslav Bednařík
Marcela Ondruchová
Petr Pernička
Václav Kelnar
Jaroslav Kapusta
Vladimír Kantor
Eva Anna Nováková
Otilie Kafková
Jarmila Dostálová
Anna Krajíčková
Marcel Pandalis
Tomáš Macák
Gabriela Ireinová
Marie Suchá
Ing. Michal Špaček
Josefína Pinkavová
MUDr. Bohumil Siegl
Anna Navrátilová
Věra Kašná
PILANA, a.s
Marie Galandrová
Zdenka Pančochová
Libuše Mozgová
Jaroslav Starý
Božena Pavelková
Tereza Najbrtová
Miroslav Otáhal
Jan Drahoš
Ing. Silvie Charuzová
Alois Martinec
Jiří Sedlář
Josef Váňa
Jaroslav Pokorný
Štěpánka Rožnovská
Mgr. Jiřina Trampotová
Jana Pelanová
Ing. Aleš Hrdlička
Ing. Ladislav Šumšal
Ing. Petr Starosta
Pavel Jungmann
Ing. Alois Láznička
Jana Černocká
Ing. Pavel Kubina
Ing. Jan Žemlík
Mgr. David Valůšek
Ing. Jiří Šubrt
Hana Trubelíková
Ing. Petr Pernička
Renata Řehová
Mgr. Zdeněk Lenhart
Mgr. Martin Marek, PhD
RNDr. Marie Elsnerová
Alois Langer
PaedDr. Jiří Troneček
Eva Polcerová
Albert Gottwald
Mgr. Ludmila Veselá
Ing. Jaroslav Zeman
Radmila Rajnošková
Ak. arch. Jan Čančík
Vlasta Hrdá
MUDr. Eduard Ezer
Ilona Kirchnerová
RNDr. Ondřej Konvička
Libuše Kordecká
Ing. Michael Jahoda
Hana Novotná
Jana Pluhařová
Jaroslava Pavlíčková
Karel Knap
Šárka Pulkrábková
JUDr. Věra Hábová
Ing. Svatopluk Richter
Barbora Cekotová
Josef Lakomý
Jana Daňková
Renata Bobková
Simon Mica
Anna Hanáčková
Vlastimila Bačuvčíková
Jana Blahová
Hana Slovenčíková
Ilona Kirchnerová
Jaroslav Berger
Ing. Josef Antoš
Marie Trunkátová

Ing. Lucia Mandlová
Václava Navrátilová
JUDr. Jana Hrabalová
Milna Krawczynská
Anna Holečková
Miloš Skyva
Věra Kolková
Petra Škrabalová
Magda Havlíková
Lucie Valoušková
Naďa Chvátalová
PhDr. Vlasta Mayerová
Eva Mrňová
Ing. Ivana Pavelková
Libuše Samková
Soňa Hýžová
Dana Pšenková
Marie Dobášová
PhDr. Anna Štroblíková
Petr Chytil
manželé Lešťanští
manželé Pánkovi
Michal Stein
Zuzana Minářová
Mgr. Kateřina Czinegová
Otilie Vajdáková
Mgr. Jaromír Foltýn
Jana a Josef Pobořilovi
Irena Mašíková
Marie Ritterová
Ing. Zuzana Svobodová
Karla Fialová
Petr Svozílek
Petr Slezáček
Romana Hájková
Petr Huser
Ing. Miroslava Veselá
Ing. Jindřich Holec
Hana Cabáková
MUDr. Josefína Pěnkavová
Miroslav Řezáč
Ing. Hana Stašková
Marie Borošová
Vlastimil Stuška
Ivan Šoula
Zdeněk Mikel
Pavel Drápal
RNDr. Arnošt Dudek
manželé Sklenaříkovi
Bohuslav Kopečný
Roman Ordelt
manželé Wicherkovi
Jaroslav Koželuha
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Frieda Minářová			
Věra Šabršulová 		
Helena Sattlerová 		
Marcela Pompová 		
Hana Sluštíková 			
Ludmila Kalivodová		
Jana Návratová			
Elen Macháčková		
Helena Kučerová		
Petr Hába		
Marie Pšenčíková		
Stanislava Žabková		
Jiří Lutonský			
Romana Hrušková		
Marcela Hruzíková		
Jarmila Rychlíková		
Karel Blažek
Jiří Dufek
Ivo Gerža
Jiří Lacina
Jiří Mitáček
Jiří Nášel
RNDr. Petr Novotný
PhDr. Karel Pavlištík
Ludvík Pavlištík
Ludvík Písek
Jan Podešva
Miroslav Sekanina
Jan Semotán
Lubomír Smrža
Jozef Vilčák
Jaroslav Vyoral
František Zuska
PhDr. Silke Gester
Mgr. Helena Tribe
Mgr. Tereza Kovaříková
Mgr. Barbora Košutová
Blažena Koulová
Václava Navrátilová
Mgr. Tomáš Hamrlík
Marie Špiritová
Bc. Petra Stojaspalová
Josef Ščuglik
Marta Doleželová
Ivana Krajčová
Lubomír Marušák
Ing. Ludvík Nejedlý
Ing. Jan Chudárek
Ing. Stanislav Maček
Ing. Radek Fryzelka
Zdeněk Hověžák
Josef Kučera
Jaromíra Kadlčíková
Vojtěch Křeček

Miroslav Jančík
Jindra Maršíková
Hana Juchelková
Klára a Michal Holíkovi
Ing. Milan Mlčoch
Mgr. Sylva Knedlová
Mgr. Andrea Sousedíková
Zuzana Holásková
Rostislav Kutra
Ing. Vojtěch Matula
Eva Polcerová
Pavel Žák
Ing. Milan Mlčoch
Ing. Dan a Marta Čagánkovi
Mgr. Miroslav Černý
Petr Fiurášek
Rostislav Fotter
Radim Gabriel
ing. Michal Girgel
Bc. Marek Havelka
ing. Jiří Holík
Mgr. Tomáš Chmela
Ing. Jaroslav Janík
David Juříček
Radomír Kališ
Václav Krahula
Remo Luppi
kpt. Bc. Zdeněk Minks
ing. Martin Nedbálek
Armand Nedoma
Karel Obadal
František Škrdla
Karel Škrdla
Pavel Štourač
Jana Talafová
Roman Trávníček
Vojtěch Václavík
Alois Václavík
Vít Zapletal
Marie Skyvová
Eva Bartoňová
Ludmila Haderková
František Haderka
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v médiích
LEDEN
Č.

Název

Zdroj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Katalogy představí nejvzácnější kousky z muzejních sbírek Okno do kraje
Muzeum JV Moravy ve Zlíně vzpomíná na Helenu Šťastnou.. zlin.cz
Muzeum nabídne návštěvníkům nevšední pohled na…
inZlin
Tradiční Tříkrálové koštování ukončilo Vánoce
novinky.cz
Tradiční Tříkrálové koštování ukončilo Vánoce
mistnikultura.cz
Chceme, aby se do továrního areálu nechodilo jen za prací idnes.cz
Doprovod kanadských hokejistek se v Muzeu zajímal o Baťu zlin.cz
Opravy hradu začnou na jaře
Právo
V zooparku vystavují kresby brouků, které by měl každý znát Vyškovský deník
Ve zlínském muzeu vyvrcholí na konci ledna tři výstavy
Zlin.cz
Ve zlínském muzeu vyvrcholí na konci ledna tři výstavy
Zlínský deník
Létající drahokamy
Zlínský deník
Knihu Markéty Pilátové uvede ve Zlíně Dolores Baťa…
zlin.cz
Zoo Zlín řeší, kde vzít peníze na opravu lešenského zámku zlinsky.denik.cz

Datum
1/2017
2.1.2017
1/2017
9.1.2017
10.1.2017
14.1.2017
16.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
22.1.2017
24.1.2017
25.1.2017
30.1.2017
31.1.2017

ÚNOR
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Setkání nad fotografiemi
Zlínské muzeum přiblíží Hedvábnou cestu…
V Prostějově bude první masopust
Hedvábná stezka od začátku až do konce
Zlínské muzeum vystaví unikátní a originální exponáty…
Zemřela cestovatelka Helena Šťastná
Nový seriál odhalí poklady z depozitářů
Cestovatelský Archiv H+Z má nové zázemí
Vnučka pomohla archivem i vzpomínkami
Dolores Baťa Arambasic navštívila krajskou knihovnu
Máme výstavu v Muzeu
Hedvábná stezka ve Zlíně
Exponáty dokumentují existenci obchodní cesty
Hedvábná stezka ve Zlíně
Hedvábná cesta
Výstava Hedvábná cesta ukáže unikáty ze soukromé sbírky
Muzejníci představí unikátní exponáty z hedvábné stezky
Výstava Hedvábná cesta ve zlínském muzeu
Výstava Hedvábná cesta představí řadu unikátů…
Hedvábná cesta je k vidění ve Zlíně
98
Sedadlo k narozeninám
Do Zlínského kraje vůbec poprvé zavítala velvyslankyně…
Miluje divadlo, a tak dostal vlastní sedadlo
Legendární cestovatel Zikmund oslavil 98. Narozeniny
Koření, zlatá krása i erotika
Nový systém pro evidenci sbírkových předmětů v kraji…
Přednášky, akce

Jičínský deník
zlin.cz
Haló noviny
Haló noviny
inZlin
Magazín Zlín
Okno do kraje
Okno do kraje
zlinsky.denik.cz
zlin.cz
www.zelechovice.cz
Boleslavský deník
Haló noviny
Pražský deník
Zlínský deník
Zlínský deník
Právo
novinky.cz
zlin.cz
MF Dnes
Zlínský deník
Právo
zlín.cz
Aha!
Právo
aHa!
zlin.cz
Zlínský deník

1.2.2017
2.2.2017
2.2.2017
2.2.2017
2/2017
2/2017
2/2017
2/2017
3.2.2017
5.2.2017
6.2.2017
9.2.2017
9.2.2017
9.2.2017
9.2.2017
9.2.2017
10.2.2017
13.2.2017
13.2.2017
14.2.2017
14.2.2017
16.2.2017
16.2.2017
17.2.2017
18.2.2017
18.2.2017
18.2.2017
22.2.2017
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BŘEZEN
Č.

Název

Zdroj

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Zlínské muzeum chystá pro děti celodennní program…
zlin.cz
Hedvábná cesta
mistnikultura.cz
Pavla Hradilová dává nový život starým věcem
Magazín váš Zlín
Mzdy zaměstnanců rostou. Platy v kultuře se nehýbou
Zlínský deník
Přidává se. Průměrný plat třicet tisíc korun
Zlínský deník
Muzeum Kroměřížska bude mít tři nové expozice, …
kr.zlinsky.cz
Výstavu Hedvábná cesta doplnily další unikáty
zlin.cz
Muzeum s knihovnou ve Zlíně si připomenou 180. Výročí… zlin.cz
Vzácné šperky jsou nově k vidění ve výstavě Hedvábná cesta novinky.cz14.3.2017
Muzeum s knihovnou ve Zlíně si připomenou 180. Výročí… zlin.cz
František Bartoš
Zlínský deník
Výstava připomene příchod věrozvěstů
Brněnský deník
Ve Zlíně se uskuteční mezinárodní konference Muzeum a.. zlin.cz
Sezona Kabelkových veletrhů začíná: startuje ve Zlíně
zlínský deník.cz
Ve Zlíně se konal 8. Ročník konference Muzeum a škola
novinky.cz
Festival Culturea: Do centra Zlína přivedou velblouda
5plus2
Culturea aneb velbloud ve Zlíně
5plus2

Datum
1.3.2017
2.3.2017
3/2017
3.3.2017
3.3.2017
7.3.2017
13.3.2017
14.3.2017
14.3.2017
16.3.2017
16.3.2017
17.3.2007
17.3.2017
23.3.2017
24.3.2017
24.3.2017

DUBEN
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Ve Zlíně připravili pro děti nevšední příměstský tábor
Velikonoční jarmark na hradě v Malenovicích…
Velikonoční jarmark na malenovickém hradě oživí…
Festival ukázal výrobu papyru i egyptská jídla
Festival Culturea představil Egypt
Velikonoční prázdniny si děti užijí i ve zlínském Muzeu…
Velikonoční prázdniny si děti užijí i ve zlínském Muzeu…
Festival Neznámá země oslaví 70 let od startu…
Zlínské muzeum si připomíná 70. Výročí první cesty…
Je to 70 let, kdy poprvé vyrazili
Historická auta, ohromující filmy, dokumenty…
Ani kolo ani auto. Studenti sestrojili velomobil s…
Veteránská jízda k výročí Hanzelky a Zikmunda
Legendární putování H+Z
Před 70 lety se z nich staly legendy!
Historická auta, ohromující dokumenty, neuvěřitelné…
Sedmdesát let
Sedmdesát let
První cestu Zikmunda a Hanzelky připomněla po…
NTM připomene výročí první velké cesty Hanzelky…
Aktuálně
VIDEO: Zlín vzpomínal na legendární jízdu Hanzelky…
Legendární Tatrou T87 jedou po stopách Hanzelky…
>>Jejich<< tatra znovu vyráží
Vítám vás s čakanem a v papučích
Kolonu dojatě vítal i cestovatel
Připomněli 70 let od slavné jízdy
1947 versus 2017. H+Z zažili jinou Afriku. Dnes vede…

novinky.cz
novinky.cz
zlin.cz
MF Dnes
Zlínský deník
novinky.cz
turistika.cz
Zlínský deník
Novinky.cz
Kroměřížský deník
Zlínský deník
Mladá fronta DNES
Mladá fronta DNES
5plus2
Blesk
zlinskydenik.cz
Kroměřížsko DNES
Zlínsko DNES
Novinky.cz
Právo
Pražský deník
zlinskydenik.cz
Nedělní Blesk
Aha! Neděle
Nedělní Blesk
Blesk
Metro
Mladá fronta DNES

5.1 2017
5.4 2017
5.4 2017
7.4 2017
7.4 2017
11.4 2017
12.4 2017
19.4 2017
20.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
21.4 2017
22.4 2017
22.4 2017
22.4 2017
22.4 2017
22.4 2017
22.4 2017
23.4 2017
23.4 2017
23.4 2017
24.4 2017
24.4 2017
24.4 2017

PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Č.

Název

Zdroj

Datum

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Chybělo málo a z Tatry 87 by se stala volha nebo…
Náměstí plné tatrovek
Zlín slavil 70. Výročí první cesty H+Z. K vidění byly…
Akce na Zlínsku
Dvě vypálené osady si lidé živě připomínají, Ploština…
Akce na Zlínsku
Kroměřížské muzeum chystá nové expozice a rekonstrukci
Nasedli do Tatry 87 a vyrazili kolem světa
Sto hodin v onom červenci
Výstava Pelíšky ukáže miniatury dětských pokojíčků
Radnice ve Zlíně nabízí výstavu o počátcích cestovatelů…

Mladá fronta DNES
Zlínský deník
Zlínský deník
Zlínský deník
Mladá fronta DNES
Zlínský deník
Mladá fronta DNES
Plzeňský deník
Literární noviny
Zlínský deník
Zlin.cz

24.4 2017
24.4 2017
24.4 2017
25.4 2017
25.4 2017
26.4 2017
26.4 2017
26.4 2017
27.4 2017
27.4 2017
28.4 2017

Aleš Fuksa, Právo
Zlínský deník
zlin.cz
Zlínský deník
zlin.cz
novinky.cz
novinky.cz
Zlínský deník
Právo
zlinskynocnik.cz
zlinskydenik.cz
zlin.cz
Magazín váš Zlín
Magazín váš Zlín

3.5 2017
4.5 2017
4.5 2017
11.5 2017
14.5 2017
16.5.2017
18.5.2017
18.5.2017
18.5.2017
20.5.2017
20.5.2017
21.5.2017
5/2017
5/2017

KVĚTEN
na prosluněný Zlín z Baťova letadla. Electra…
100. Optické hračky, laterny magicy i promítačky z konce…
101. Ve zlínském muzeu budou k vidění staré optické…
102. Pobyt v nemocnicích je nyní těžce zneužíván
103. Zlín opět ožije Galerijní a muzejní nocí
104. Nespěte, jděte za uměním! Zlín opět ožije Galerijní…
105. Zlínské muzeum zve návštěvníky na den a noc plné zábavy
106. Šlo o ztrátu kvalitních lidí zní názor na reformu
107. Statika v Malenovicích tlačí stavbaře
108. Galerijní a muzejní noc vytáhla zlíňáky z postelí
109. Muzejní noc ve Zlíně: radost ze světelné šou i …
110. Galerijní a muzejní noc přilákala ve Zlíně tisíce návštěvníků
111. Svět promítaček ve zlínském muzeu
112. Příběh zlínského letectví…

ČERVEN
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Vitrína věnovaná H+Z
Magazín Zlín 6/2017
Je libo dobrou kávu?
InZlin
Nová výstava v Luhačovicích přiblíží historii kávy…
zlin.cz
Tóny Beethovenovy „Osudové“ zazní pod…
novinky.cz
Jurkovič byl přísný k sobě i ostatním
MF Dnes
Muzeum ve Zlíně připravilo pro děti zábavné dílny…
Zlínský deník
Knihovna a muzeum chystají pro děti loučení se školou…
zlin.cz
Muzeum ukáže svatební úbor Marie Baťové z roku 1912
Zlínský deník
Zoohrátky se zvířátky. Přivítejte léto s novou knihou…
Zlínský deník
Oživil lázně, i tak ho z nich vyhnali
MF Dnes
Baťův institut chystá netradiční komentované prohlídky… zlin.cz
Bývalá knihovna v Napajedlech se promění v přírodovědnou zlin.cz
Do sbírek krajského muzea přibydou svatební šaty manželky.Kr-zlinsky.cz
Přičaruje si lásku nebo spánek – s bylinkami, které si…
Zlínský deník
Baťovskou architekturu Zlína můžete poznat z autobusu
zlinskydenik.cz
Zlínské muzeum pořídí do svých sbírek svatební šaty…
zlin.cz
Zlínský kraj připravuje proměnu památníku na Ploštině
kr-zlinsky.cz
Sbírky Muzea jihovýchodní Morava ve Zlíně budou k vidění.. novinky.cz
Kraj opraví bývalou bránu do továrního areálu v centru Zlína idnes.cz
Do sbírek muzea přibydou svatební šaty manželky T. Bati
Zlínský deník

6/2017
6/2017
6.6.2017
8.6.2017
17.6.2017
19,6.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.6.2017
21.6.2017
22.6.2017
23.6.2017
23.6.2017
24.6.2017
24.6.2017
25.6.2017
26.6.2017
26.6.2017
26.6.2017
26.6.2017

PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Č.

Název

133. Číslo sborníku Acta Musealia vzniká 10 měsíců
134. Róba manželky Bati v muzeu
135. Památník Ploština projde velkou proměnou

Zdroj

Datum

Naše Valašsko
Právo
Právo

26.6.2017
27.6.2017
28.6.2017

novinky.cz
zlin.cz
InZlin
InZlin
Zlínský deník
Zlínský deník
Cot Business
Haló noviny
MF Dnes
Zlínský deník
zlin.cz
Haló noviny
idnes.cz
Zlínský deník
zlin.cz
novinky.cz
Magazín váš Zlín
5plus2
Valašský deník

1.7.2017
3.7.2017
7,8/2017
7,8/2017
10.7.2017
10.7.2017
10.7.2017
11.7.2017
12.7.2017
13.7.2017
13.7.2017
14.7.2017
19.7.2017
20.7.2017
22.7.2017
24.7.2017
7/2017
28.7.2017
31.7.2017

Právo
Naše rodina
MF Dnes
Zlínský deník
Zlin.cz
Zlin.cz
Zlin.cz
idnes.cz
Marianne venkov

5.8.2017
15.8.2017
16.8.2017
26.8.2017
27.8.2017
28.8.2017
28.8.2017
30.8.2017
30.8.2017

inZlin
novinky.cz
autosalon.iprima.cz
zlinskydenik.cz
zlin.cz
Slovácké noviny
Olomoucký deník
MF Dnes
noviny.cz
zlinskydenik.cz
Právo
Zlínský deník

9/2017
3.9.2017
7.9.2017
7.9.2017
12.9.2017
13.9.2017
14.9.2017
19.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017
22.9.2017

ČERVENEC
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Zlínský kraj připravuje proměnu památníku na Ploštině
Letní výstava v Baťově Institutu představí přes…
Zlínské muzeum přestaví svatební oděvy…
Panenky jako živé
Půl milionu předmětů. A všechny pečlivě označeny
Na výstavy se dostane více vzácných archiválií
Nejnavštěvovanější památky Česka
Příroda ukrytá v depozitářích
Baťovská perla
Zlínské muzeum vystaví svatební šaty manželky Tomáše…
Zlínské muzeum vystaví svatební šaty manželky Tomáše..
Foto Zlínské nevěsty
Zlínská Záložna ustoupila obchodnímu centru, ..
Svatební šaty. I od Baťů
Baťův institut láká v létě milovníky umění, historie i…
Muzeum ve Zlíně vystavuje svatební šaty…
Muzeum vystavuje svatební šaty Marie Baťové
V čem se vdávala paní Baťová?
Chystají se nejen pštrosí speciality

SRPEN
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Zlínským dětem nabízejí tvořivé dílny
Za krásami Zlínska
Búda, která spojila Čechy a Slováky
Přijměte pozvání na baťovskou svatbu
Muzea a galerie budou mít systém pro evidenci…
Unikátní výstava penenek je k vidění už jen pár dnů
Ve zlínských firmách se bude týden jíst jako za Baťů
Slovácká búda spojila Čechy a Slovák, zničil ji úmyslný požár
Minerální LÉK z Luhačovic

ZÁŘÍ
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Zlínské muzeum představí křehké umění Františka Zusky..
Ve Zlíně se točí celovečerní film s hvězdným obsazením
Tip na motoristický výlet…
Ve zlínském muzeu bude k vidění křehké umění Františka…
Zlínské muzeum vystavuje Zuskovy slaměné ozdoby
Za rozmanitostí naší přírody do půvabného Hostětína
Princip Baťa v Muzeu jihovýchodní Moravy
Svatební šaty Marie Baťové byly užity z hedvábí
Svatební šaty napříč staletími budou k vidění ve zlínském…
Kam o víkendu ve Zlínském kraji? Deník přináší tipy
Ozdoby ze slámy v Baťově institutu
Stihl jsem napsat jen jednu knížku. Už se třikrát vydala,…

PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Č.

Název

Zdroj

176.
177.
178.
179.

Zlínská výstava historických svatebních šatů spěje ke konci
Marie Baťová měla hedvábné šaty s vlečkou,…
Malenovický hrad obepne kilometr ocelových lan
Svatební šaty napříč staletími budou k vidění už jen do…

zlin.cz
idnes.cz
MF Dnes
Zlínský deník

Datum
23.9.2017
23.9.2017
26.9.2017
27.9.2017

ŘÍJEN
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

Malenovický hrad má narušenou statiku, …
Výstava Svět kostiček představí ve Zlíně historii produkce…
Krotitelé duchů, Mimoni, Star Wars či série Lego Frozen…
Stovky figurek, staveb nebo aut z Lega
Krotitelé duchů, Mimoni, Star Wars či série Lego Frozen…
Z lega postavíte i filmové scény
Ševce už dnes ve Zlíně nenajdete, zoufají si firmy
Pravěké šperky jsou k vidění na zlínském magistrátu
Radnice ve Zlíně nabízí výstavu pravěkých šperků
Pravěké šperky jsou k vidění na zlínském magistrátu

idnes.cz
zlin.cz
Zlínský deník
Metro
zlinskydenik.cz
5plus2
MF Dnes
Zlínský deník
zlin.cz
zlinskydenik.cz

2.10.2017
13.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
18.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
24.10.2017
24.10.2017
27.10.2017

Žlutý
Magazín Zlín
Okno do kraje
InZLin
MF Dnes
www.kntb.cz
Blesk magazín
Nový život
zlin.cz
zlin.cz
novinky.cz
Metro.cz
zlin.cz
MF Dnes
www.kr-zlinsky.cz
MF Dnes
Krkonošský deník
MF Dnes
MF Dnes
Koktejl

11/2017
11/2017
11/2017
11/2017
1.11.2017
2.11.2017
3.11.2017
9.11.2017
9.11.2017
13.11.2017
14.11.2017
18.11.2017
20.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
27.11.2017
29.11.2017
30.11.2017

LISTOPAD
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

Inspiraci pro cestovatelské plány najdete v centru Zlína
Muzeum rozzářil téměř milion barevných kostiček
Ploština nemusí být jen připomenutím tragických událostí…
Návštěvníci muzea se mohou těšit na bohatý…
Baťové
Uskutečnilo se tradiční Darování krve s Korunkou
Jak Baťa (ne)pracoval ve výtahu
Panovnice Marie Terezie…
Alexandria – místo, kde se psala historie
Hanzelka se Zikmundem letos cestovali až do Peru,…
Academia School pořádá dětskou vědeckou konferenci…
Zamiřte na výlet do Afriky s Hanzelkou a Zikmundem…
Hájenku na malenovickém hradě ohrožuje plíseň
V muzeu učili, jak zdobit vánoční perníky
Hektický závěr roku pro archív Hanzelky a Zikmunda
Zikmund vydává novou knihu. Je poslední, říká
Zoo Dvůr Králové míří do Afriky s Hanzelkou a Zikmundem
Hájenku u hradu ničí plísně, oprava je nutná
Páternoster je mimo provoz. Kraj opraví i celý mrakodrap
Zamiřte do Afriky s Hanzelkou a Zikmundem

PROSINEC		
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Výstava pravěkých šperků
Slaměné umění Františka Zusky
Zvířata z hradu se přestěhovala do Napajedel
Zlínské muzeum ukáže nálezy amatérských hledačů
Finišují přípravy
Přijďte si prohlédnout proměny vlasti
Hostýn je o krok blíž k seznamu památek, bazilika ve Štípě…
Na zlínské univerzitě vznikne jedinečný baťovský archiv
V plánu kraje je oprava Ploštiny i malenovického hradu

Magazín Zlín
Magazín váš Zlín
Magazín váš Zlín
5plus2
Zlínský deník
Zlínský deník
idnes.cz
zlin.cz
zlincky.denik.cz

12/2017
12/2017
12/2017
1.12.2017
4.12.2017
6.12.2017
12.12.2017
14.12.2017
14.12.2017

PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
Č.

Název

Zdroj

219.
220.
221.
222.
223.
224.

14/15 Baťův institut oddech od vánočního shonu
Sváteční čas: koncerty, trhy i nazdobená zoo
Zlínské muzeum plánuje statické zajištění hradu…
Kam na víkend?
Baťu připomene konference
Ševce už dnes ve Zlíně nenajdete, zoufají si firmy….

Zlínský deník
5plus2
zlin.cz
Instinkt
Právo
Idnes.cz

Datum
15.12.2017
15.12.2017
18.12.2017
21.12.2017
27.12.2017
28.12.2017

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Fotografie
Třikrálové
koštovaní
slivovice

Tříkrálové
koštování
slivovice

Setkání dárců
a příznivců
muzea

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Velvyslanec
Gruzie v ČR
Zaal Gogsadze
v expozici

Výstava František
Bartoš očima dětí

Výstava František
Bartoš očima dětí

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Dolores Bata
Arambasic
u představení
nové knihy
S Baťou v džungli

Dolores Bata
Arambasic
u představení
nové knihy
S Baťou v džungli

Dokumentace
v ulicích Lešetína,
Lešetínský fašank

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Vernisáž výstavy
Hedvábná cesta

Vernisáž výstavy
Hedvábná cesta

Komentovaná
prohlídka
s autorem výstavy
PhDr. Davidem
Majerem
z Ostravského
muzea

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Komentovaná
prohlídka výstavy
Hedvábná cesta

Komentovaná
prohlídka výstavy
Hedvábná cesta

Dokumentace
masopustních
obchůzek,
PhDr. Alena Prudká

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Narozeninová
oslava Františka
Bartoše

Narozeninová
oslava Františka
Bartoše

Narozeninová
oslava Františka
Bartoše

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Konference
MUZEUM A ŠKOLA
2017

Konference
MUZEUM A ŠKOLA
2017

Geologická
olympiáda
v muzeu

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Geologická
olympiáda
v muzeu, vítězové

Hájenka,
Velikonoční jarmark,
ukázky řemesel

Hájenka,
Velikonoční
jarmark, ukázky
řemesel

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Hrad Malenovice
a hájenka,
Velikonoční
jarmark

Europoslanec
Pavel Svoboda
na návštěvě
v expozici Princip
Baťa

Muzeum si připomíná 70. výročí
první cesty
Hanzelky
a Zikmunda

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Muzeum si
připomíná
70. výročí
první cesty
Hanzelky
a Zikmunda

Velvyslankyně
Švédského
království Její
Excelence
Viktoria LI na
návštěvě
v expozici
Princip Baťa

KINEMATOGRAF
výstava historie
promítacích
přístrojů

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

KINEMATOGRAF
výstava historie
promítacích
přístrojů

Český rozhlas
Dvojka na cestách
prezentace muzea
(náměstí Míru)

Dětská slavnost,
dětská historická
módní přehlídka
(Luhačovice)

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Dětská slavnost,
lektorské programy
pro školy
a veřejnost
(Luhačovice)

Dětská slavnost,
lektorské programy pro školy
a veřejnost
(Luhačovice)

Luhačovice, setkání
muzejníků v muzeu

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Napajedla,
vernisáž
dlouhodobé
výstavy
z bohatých
přírodovědných
sbírek muzea

Napajedla,
vernisáž
dlouhodobé
výstavy
z bohatých
přírodovědných
sbírek muzea

TV Prima při
natáčení pořadu
Autosalon
v expozici
Princip Baťa

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Výstava Zlínské
nevěsty

Doprovodná akce
A byla svatba
veliká

Doprovodná akce
A byla svatba
veliká

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Luhačovice,
výstava - Je libo
dobrou kávu?

Luhačovice,
výstava - Je libo
dobrou kávu?

Vernisáž výstavy
Svět kostiček

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Vernisáž výstavy
Svět kostiček

Výstava
Svět kostiček
LEGOWEEN

Výstava
Svět kostiček,
program Lego
s vůní čokolády

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Luhačovice,
program
k připomínce
70. výročí úmrtí
architekta
Dušana S. Jurkoviče

Vernisáž výstavy
František Zuska
Ohlédnutí - Ozdoby
ze slámy

Vernisáž výstavy
František Zuska
Ohlédnutí - Ozdoby
ze slámy

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Dílna na Den
kraje vycházející
z výstavy Zlínské
nevěsty

Dílna pro
veřejnost
ve výstavě
Kinematograf

Edukační program
Vyšívané botky
přibližuje žákům
nádherně
vyšívanou
čínskou obuv

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Edukační program
pro mateřské školy
ve výstavě Svět
kostiček

Edukační program
pro školy s názvem
Příroda plná lesku
k výstavě Létající
drahokamy

Edukační program
s dílnou ve výstavě
Zlínské nevěsty

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

H + Z Modernímu
cestovatelství se
věnuje edukační
program Tatrou
na černý
kontinent
a do Nového světa

Komentovaná
prohlídka výstavy
Kinematograf

Pro veřejnost
připravilo
oddělení muzejní
pedagogiky
mimo jiné
celodenní
program
Za hedvábím
a vůní koření
k výstavě
Hedvábná cesta

PŘÍLOHA Č.5 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Pro výstavu
František Zuzka
ohlédnutí ozdoby ze slámy
byl vytvořen
program
Na zlatých
řetázkoch

Ukázka programu
Z Evropy do Číny
a zpět ve výstavě
Hedvábná cesta

Ve výstavě
Kinematograf si žáci
během edukačního
programu
vyzkoušeli princip
camery obscury

