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Úvod 

 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace (MJVM) vykonává činnosti 

a plní funkci muzea ve smyslu zákona číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,  

v aktuálně platném znění a vykonává další činnosti v souladu s další související legislativou 

tyto činnosti upravující.  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, pořádá a zajišťuje 

výchovné a vzdělávací aktivity a rovněž poskytuje služby pro studijní i vědecké účely.   

 

Struktura činností Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně: 

 

 Sbírkotvorná a péče o sbírky ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, 

národopis, archeologie, historie, specializované sbírky v oborech obuvnictví 

a cestovatelství 

 Restaurátorská a konzervátorská 

 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 
Budova 14 továrního areálu 

Vavrečkova 7040, 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  
Švermova 448, 763 02 Malenovice 

http://muzeum-zlin.cz/
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telefon: 577 103 379; 577 119 582, hrad.malenovice@muzeum-zlin.cz, 

www.hradmalenovice.cz 

 

Hrad v Malenovicích je jedna z nejvýznamnějších historických památek zlínského regionu, 

byl založen v 2. polovině 14. století moravským markrabětem Janem Jindřichem. Do 

poloviny 20. století si hrad udržel funkci obytnou a správní. Návštěvníci se mohou seznámit 

např. s hradními interiéry (tzv. malovaný sál s pozdně gotickou klenbou a dochovanými 

nápisy z 1. poloviny 16. století, domácí kaple s malbami z poloviny 18. století, zařízení 

kanceláře malenovického velkostatku aj.). Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Během sezony 

se na malenovickém hradě konají koncerty, divadelní přestavení, noční prohlídky, dětské dny,  

vystoupení skupin historického šermu a jiné akce pro veřejnost. Také se zde pořádají svatební 

obřady v předem stanovených termínech. 

 

 Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě 
Expozice umístěná v objektu hájenky před malenovickým hradem prezentuje 

významnou součást tradiční lidové kultury - domácké zpracování přírodních 

materiálů. Představeny jsou hotové výrobky se svou funkční i estetickou hodnotou, 

dokumentovány jsou i výrobní postupy a souhrn dovedností, díky jimž venkovští 

tvůrci vytvářeli předměty potřebné pro vlastní hospodářství i prodej. Samostatná část 

expozice je věnována dřevořezbě a tradiční architektuře regionu, v níž se významně 

uplatnily dřevo i sláma. 

 Řemesla ve starých Malenovicích 
Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů. 

 Hostinec našich pradědečků 

Expozice Hostinec našich pradědečků představuje interiér typické hospody z období 

20. – 30. let 20. století. Unikátní předměty ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně mají navodit atmosféru doby, kdy byly hostince hlavními centry společenského 

života. 

 Zoologická expozice Zvířata na Zemi a člověk  

Expozice se nachází ve druhém nadzemním patře jižního křídla hradu v Malenovicích. 

Ve třech renovovaných hradních místnostech jsou představeny a charakterizovány 

jednotlivé zoogeografické oblasti pomocí vystavených přírodnin, mapek, textů 

a fotografií. V rámci expozice jsou naznačeny procesy, které rozhodovaly o složení 

současné zvířeny na naší planetě. Hlavní důraz je položen na prezentaci nejrůznějších 

preparátů (vycpaniny, kostry, kapalinové preparáty, hmyz v entomologických 

krabicích) živočichů z celého světa.  

Expozice vychází ze zoogeografického konceptu. Návštěvníci při vstupu do každé 

zoogeografické oblasti míjí mapu, kde je příslušné území zvýrazněno, shrnuty jsou tu 

údaje o klimatu, hlavních vegetačních zónách a vývoji zvířeny. Připojeny jsou 

fotografie charakteristických krajin, biotopů i zvířat dané oblasti. Tím nejdůležitějším 

jsou ovšem vystavené preparáty živočichů. Celkem je k vidění 159 vycpaných či jinak 

preparovaných zvířat a 118 exemplářů exotického hmyzu. Popisky u jednotlivých 

exponátů kromě jména zvířete a jeho zařazení v zoologickém systému předkládají 

fakta o způsobu jeho života. Často jsou připojeny různé zajímavosti, popřípadě 

informace o původu preparátu. Architektonické řešení ctí genia loci hradních prostor. 

Vizuální prožitek umocňuje skutečnost, že preparáty umístěné po obvodu místností 

neodděluje od návštěvníků žádná bariéra. Uprostřed každého sálu je situována veliká 

vitrína s masivním dřevěným obložením připomínající rám starého obrazu. Kompozice 

uvnitř vitrín evokují lovecká zátiší, jež jsou vlastní feudálním sídlům.  

http://www.hradmalenovice.cz/
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V expozici je také nastíněna široká škála vztahů mezi lidmi a zvířaty. Na bannerech 

jsou zpracovaná témata: Zvířata v mýtech a náboženstvích, Člověk – cestovatel, 

Člověk – lovec, Člověk – vyhubitel, Člověk – vědec, Člověk – ochránce přírody. 

V edukačním prostoru se nacházejí čtyři dotykové obrazovky s interaktivními 

programy, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet a rozšířit své znalosti. Tři mají formát 

kvízů s odstupňovanou úrovní obtížnosti – poznávání hlasů zvířat, zařazování 

živočichů do oblastí jejich výskytu a vybírání správného druhového jména. Čtvrtý 

program nabízí informace s fotogaleriemi o všech chráněných územích Zlínského 

kraje.  

 

Muzeum luhačovického Zálesí 
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, telefon: 577 132 883 

 

Muzeum luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu 

v okolí Luhačovic. Známé i neznámé Luhačovice jsou expozicí životního stylu, která v sobě 

spojuje pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje místo jako centrum tradičního 

národopisného regionu (luhačovické Zálesí), jako místo s výskytem léčivých vod 

a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí 

a lázněmi. 

Muzeum prostřednictvím nové expozice zveřejňuje hodnotnou národopisnou sbírku 

luhačovické muzejní společnosti i sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci 

luhačovického lázeňství a historie obce. Expozici doplňují aktuální krátkodobé výstavy 

a doprovodné programy pro školy a veřejnost. 

 

Národní kulturní památka Ploština 
Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk 

 

Až do roku 1945 zde stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 

byla osada za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. 

V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Dominantou celého místa je památník obětem 

II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován k 30. výročí 

osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zavražděných 

pasekářů. Jeden z místních domků byl Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován 

pro expozice, která je věnována historii protifašistického odboje v okrese.  Část expozice je 

věnována perzekuci civilního obyvatelstva, zahraničnímu odboji východnímu i západnímu 

a také nacistickým věznicím, koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce. Závěr 

expozice tvoří informace o osvobozovacích bojích v okrese. 

 

Otrokovice  
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. 

 

SPŠ Otrokovice  

tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice 

 

Detašované pracoviště Archivu H+Z a další cestovatelské fondy, v této budově se nachází 

kromě archivu i badatelna, přednáškový sál a malá stálá expozice H+Z. 
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Vize – poslání – směřování a vývoj Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně 

 
 

VIZE 

 

Prostřednictvím tvůrčí prezentace, kvality a vysoké úrovně poskytovaných služeb nabídnout 

výsledky sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce. 

 

POSLÁNÍ 

 

Základním posláním MJVM je poskytnout zázemí pro odborné, vzdělávací a kulturní služby 

ve všech oblastech předmětné činnosti a přispět k rozvoji volnočasových aktivit občanů všech 

věkových kategorií, širokou škálou kulturních, vzdělávacích a osvětových programů přispívat 

k rozšiřování kulturního a historického potenciálu nejen ve městě Zlíně, ale v celém Zlínském 

kraji. 

 

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, etnografie, 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, publikační činnosti 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 o sbírkách, muzejních akcích a aktivitách. Tuto 

dokumentaci systematicky evidovat, uchovávat a technicky ošetřovat.  

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 
 

V roce 2019 fungovalo MJVM podle platné organizační struktury z roku 2018, jejíž cílem 

bylo posílit efektivitu směrem k návštěvníkům a klientům MJVM. 
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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 2019 

Z pohledu ředitele MJVM mohu hodnotit řadu aspektů, oblastí i činností. Z mého pohledu 

považuji rok 2019 za velmi úspěšný a to z mnoha důvodů. Pokud si mám vybrat to, co bych 

rád zdůraznil, vyberu si tentokrát následující 3 oblasti, které byly podle mého názoru pro 

úspěšnost roku 2019 nejdůležitější. 

MJVM a projekty 

Už rok 2018 byl ve znamení dokončení některých významných projektů a investic (hrad, 

INTERREG), v roce 2019 se na tento trend podařilo úspěšně navázat a dokončit realizaci 

dlouhodobě řešených akcí – podařilo se realizovat sanaci sklípku na hájence v Malenovicích, 

úpravy prostor archivu na SPŠ v Otrokovicích z hlediska požárních a bezpečnostních 

předpisů, opravu předhradí, otevření nových expozic pro veřejnost na hradě v Malenovicích, 

instalace nového systému MaR v depozitáři v Otrokovicích. Všechny tyto aktivity buď 

zefektivňují provoz, řeší bezpečnostní požadavky, případně zatraktivňují a rozšiřují 

prohlídkové trasy pro návštěvníky, což je pro fungování muzea velmi pozitivní. 

Rok 2019 byl zejména věnován intenzivním přípravám velkých projektů, které by měly být 

realizovány v příštích letech a půjde opravdu o velmi náročné a velkorysé projekty - jedná  se 

o výstavbu a rekonstrukci celého areálu na NKP Ploština, příprava dalších stavebních a 

expozičních úprav na hradě v Malenovicích, kdy tyto dva projekty finančně reprezentují 

částku přesahující 150 mil. Kč. Mimo tyto rozsáhlé projekty byly rozpracovány i menší 

záměry, jako je např. oprava střechy na dílnách depozitáře v Otrokovicích a příprava realizace 
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fotovoltaické elektrárny, která by měla přinést významné úspory nákladů za elektřinu v 

depozitáři.  

MJVM a aktivity pro veřejnost 

Jak je již v MJVM tradicí, připravili odborní pracovníci muzea a edukačního oddělení pestrou 

nabídku akcí pro veřejnost s velkým spektrem témat. Dovolím si zde uvést jen několik 

základních čísel, jež v mnohem větším detailu a rozpracovanosti naleznete v odborné části 

této zprávy. V roce 2019 nabídlo MJVM svým návštěvníkům mimo jiné: 

- 9 stálých a 3 dlouhodobé expozice 

- 32 krátkodobých výstav (z toho 20 autorských) 

- 34 přednášek pro veřejnost realizovaných vlastními odbornými pracovníky 

- Bylo zpracováno 25 dlouhodobých výzkumných úkolů a z nich bylo uskutečněno 37 

výstupů. 

- Bylo „obslouženo“ 570 badatelů 

- Programy připravené edukačním oddělením v rámci spolupráce se školami navštívilo 

5 275 dětí. 

- Edukační oddělení realizovalo ve Zlíně a Luhačovicích pro mládež 245 nejrůznějších 

programů a edukačních aktivit.  

- To vše bylo ještě doplněno odbornými aktivitami při spolupráci se studenty vysokých 

škol a jejich odborných pracích, spoluprací se seniory, odbornými institucemi, včetně 

mezinárodní spolupráce. 

 

Toto je pouze shrnutí těch nejdůležitějších aktivit – jak již bylo zmíněno, podrobnosti 

obsahuje odborná část výroční zprávy. 

Z tohoto pohledu považuji za velmi pozitivní, že se opět podařilo navýšit počet návštěvníků, 

přestože rok 2018, se kterým srovnání provádíme, byl rekordní. To vše je umocněno i 

navýšením tržeb, když se v roce 2019 podařilo zajistit zatím historického úspěchu a poprvé 

překonat hranici 2,5 mil. Kč. Konkrétně v roce 2019 bylo dosaženo tržeb ve výši 2 797 tis. 

Kč, což znamená meziroční nárůst o 15%. 

MJVM a lidské zdroje 

Já osobně považuji za naprosto klíčové pro vše, co se v MJVM odehrává, lidské zdroje. 

Domnívám se, že jen pozitivně motivovaný a spokojený zaměstnanec může dobře 

reprezentovat naši instituci na veřejnosti a odvádět nadstandardní pracovní výkony. Jsem 

velmi rád, že se nám toto dlouhodobě v MJVM daří, kádr je stabilizovaný a daří se plynulá a 

přirozená generační výměna. O tomto faktu svědčí jednak to, že v MJVM je dlouhodobě 

minimální fluktuace – v roce 2019 6,21%, v minulém roce jsme zaznamenali odchody pouze 

do starobního důchodu, případně z důvodů stěhování za parterem/partnerkou/starými rodiči. I 

přes nepříliš atraktivní platové podmínky, které jsou na celostátní úrovni v kultuře nastaveny, 

se nám daří konsolidovat jednotlivé pracovní týmy působící v muzeu a to nejrůznějšími 

způsoby – umožněním rozšíření vzdělání, nabízíme variabilní práci, případně např. u 

průvodkyň umožňujeme doplňkové pracovní náplně, aby nedošlo k jejich vyhoření a odtržení 

od reality.  

Za klíčové považuji to, že se počínaje rokem 2018 podařilo získat a velmi uspokojivě 

zapracovat 3 nové kurátory mladého věku s velkým potenciálem a perspektivou. Podařilo se, 

aby převzali po svých předchůdcích a většinou při spolupráci s nimi, jejich podsbírky i 

znalosti, což je pro kontinuitu muzejní práce naprosto klíčové. Za úspěch považuji i 

stabilizaci a posílení edukačního oddělení a jejich začlenění do oddělení služeb veřejnosti – 

rád konstatuji, že jejich kreativita a výkonnost se prokazatelně zvýšila, což je vidět i na 

číslech a výsledcích, které tento tým dosahuje. V této cestě plánuji pokračovat i v dalším 

období. 
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Není možné se věnovat v rámci této části všemu, co by za zaznamenání stálo, samozřejmě 

pokud budete mít zájem se seznámit s konkrétními čísly a detaily věnujte pozornost 

ekonomické i odborné části a čísla jsou poměrně detailně obsažena i v přílohách. 

Snad si mohu dovolit konstatovat, že MJVM v roce 2019 opět urazilo kus cesty a na své cestě 

nebloudí – daří se dosahovat správná čísla i hodnoty v ekonomických oblastech i odborných 

činnostech. Není to však jen o číslech, vlastně to hlavní je mimo čísla – je to o konkrétních 

lidech, jejich práci, přístupu a vztahu k práci, kterou většina z lidí z MJVM vykonává ráda a 

troufnu si neskromně říci, že to je to hlavní, proč se daří dosahovat dobrých výsledků a tým 

stabilizovat. Mně jako řediteli, který má tu čest s nimi spoluvytvářet každodenní obraz 

MJVM, který je možno vidět a být vnímám návštěvnickou veřejností, ale také vše to, co vidět 

není a přesto musí fungovat, nezbývá než vyslovit hluboký respekt a poděkovat jim, protože 

bez nich by to vše, o čem se dál dočtete, nebylo v žádném případě možné.   

 

 

Ve Zlíně 20. 2. 2020  

Mgr. Pavel Hrubec MBA  

ředitel MJVM ve Zlíně   
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I. Ekonomická část 
 

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 
Tabulka č. 1 

 
A. SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2019 
 
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 pro organizaci Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace byla stanovena v rámci Rozpočtu Zlínského kraje na rok 
2019 schváleného Zastupitelstvem ZK dne 17. 12. 2018 usnesením č. 0485/Z16/18: 
 

Příspěvek na provoz 21.140.000,- Kč 

Závazný objem prostředků na platy 13.380.000,- Kč 

Závazný objem OON 350.000,- Kč 

 
V průběhu roku 2019 bylo schváleno celkem 7 změn závazných ukazatelů rozpočtu a 3 změny 
závazného objemu prostředků na platy. 
 
ZMĚNY ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ A ÚPRAVY ROZPOČTU V PRŮBĚHU ROKU 2019 
 
 Usnesením č. 0098/R05/19 ze dne 11. 02. 2019 Rada Zlínského kraje schválila navýšení 

příspěvku na provoz ve výši 1.236.000 Kč. Stejným usnesením RZK schválila navýšení 
závazného objemu prostředků na platy o 909.000 Kč. Navýšení bylo provedeno ke krytí dopadu 
legislativního navýšení tarifních platů ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2019. 
 

 V souvislosti se schválením investičního záměru akce „Hrad Malenovice – hájenka – omezení 
vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ (IZ č. 1485/090/01/19) schválila RZK dne 11. 2. 2019 
usnesením č. 0086/R05/19 poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1.259.000 Kč na úhradu 
realizace akce, a to účelově s ÚZ 093. 

 
 Usnesením č. 0199/R09/19 ze dne 25. 3. 2019 RZK schválila navýšení závazného objemu 

prostředků na platy o 48.840 Kč a účelové vyčlenění finančních prostředků z ÚP ve výši 11.194 
Kč (ÚZ 13 013) v souvislosti s účastí organizace v projektu Úřadu práce „Záruky pro mladé ve 
Zlínském kraji“. Stejným usnesením RZK schválila Plán tvorby a použití fondu investic a odpisový 
plán MJVM na rok 2019, současně byl organizaci nařízen odvod z fondu investic ve výši 
3.092.785 Kč. 

 
 Usnesením č. 0296/R11/19 ze dne 29. 4. 2019 RZK schválila navýšení příspěvku na provoz o 

částku 200.000 Kč účelově určenou (ÚZ 093) na úhradu zpracování přípravné projektové 
dokumentace akce „MJVM, p.o. – hrad Malenovice – nové expozice“.  

 
 Usnesením č. 0503/R17/19 ze dne 8. 7. 2019 RZK schválila navýšení příspěvku na provoz ve výši 

603.000 Kč, z toho účelově na provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě 
Malenovice (ÚZ 090) 11.616 Kč. Stejným usnesením RZK schválila navýšení závazného objemu 
prostředků na platy o 264.000 Kč a navýšení ostatních osobních nákladů o 125.000 Kč. Navýšení 
bylo provedeno na krytí nákladů souvisejících se schváleným navýšením pracovních úvazků, 
zvýšených ostatních osobních nákladů a na krytí mimořádných provozních potřeb. 
 

 Usnesením č. 0685/R22/19 ze dne 16. 9. 2019 RZK vzala na vědomí poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z MK ČR ve výši 99.000,-Kč (ÚZ 34021) na výstavní projekt „Czech Made 
Western“. 

 
 Usnesením č. 0699/R23/19 ze dne 30. 09. 2019 schválila Rada Zlínského kraje poskytnutí 

účelového příspěvku na provoz ve výši 80.000 Kč na zpracování projektové dokumentace akce 
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště 
Otrokovice“ (ÚZ 093). 
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 Usnesením č. 0666/R28/19 ze dne 25. 11. 2019 schválila Rada Zlínského kraje navýšení 
příspěvku na provoz ve výši 300.000 Kč na řešení oprav majetku a zvýšených provozních 
nákladů. 

 
Ostatní úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2019 provedeny: 
- na základě získání dotace města Luhačovice ve výši 20.000 Kč a dotace z Kulturního fondu města 

Zlína ve výši 24.000 Kč – viz dále,  
- v souvislosti se schválením projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ – na základě schválení 
projektu byly neinvestiční náklady roku 2019 promítnuty do rozpočtu, 

- k zohlednění dopadů pojistné události a obdržení pojistné náhrady (oprava mikroskopu hrazená 
z pojistné náhrady), 

- v souvislosti s úpravou plánu Rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření na rozvoj 
hlavní činnosti, 

- v souvislosti se schválenými změnami investičních záměrů akcí, 
- na základě změny odpisového plánu na rok 2019, 
- za účelem upřesnění a aktualizace rozpočtu přesuny mezi položkami bez vlivu na celkovou výši 

rozpočtu. 
 
SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2019 K 31. 12. 2019 
 
dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019: 
 

Příspěvek na provoz 24.818.000 Kč 

z toho účelově:  

„MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor 
sklepa“, ÚZ 093 

1.259.000 Kč 

„MJVM – Hrad Malenovice – nové expozice“ – úhrada zpracování 
přípravné projektové dokumentace, ÚZ 093  

200.000 Kč 

„MJVM – oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště 
Otrokovice“ – projektová dokumentace, ÚZ 093  

80.000 Kč 

Provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě Malenovice, ÚZ 
090 

11.616 Kč 

Účelová dotace z MK ČR 99.000 Kč 

Výstava „Czech Made Western“, ÚZ 34 021  

Závazný objem prostředků na platy 14.601.840 Kč 

z toho účelově:  

účelové finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce, ÚZ 13 013 11.194 Kč 

Závazný objem OON 475.000 Kč 

Odvod z fondu investic 3.092.785 Kč 

 
Organizace v roce 2019 v řádných termínech plnila zákonnou povinnost zveřejnění návrhu rozpočtu a 
rozpočtového výhledu, zveřejnění schváleného rozpočtu a rozpočtového výhledu včetně zveřejnění 
upraveného rozpočtu (návrhu i schváleného zřizovatelem) na svých internetových stránkách (dle §28 
a, odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
zákona č. 24/2017 Sb.). 
 
Organizace dodržela všechny zřizovatelem stanovené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019. 
 
Všechny účelově poskytnuté prostředky byly použity na stanovený účel, byly rovněž dodrženy ostatní 
podmínky zřizovatele a ostatních poskytovatelů dotací stanovené pro realizaci akcí a projektů, pro 
čerpání a vyúčtování účelových prostředků. Odvod z fondu investic zřizovateli byl proveden ve 
stanovené výši a v určeném termínu. 
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Účelový příspěvek na provoz: 

- Účelově vyčleněná částka 1.259.000 Kč na realizaci akce „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – 
omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ (ÚZ 093) byla poskytnuta a čerpána ve výši 
1.191.796,30 Kč (úspora 67.203,70 Kč).  

- Účelově vyčleněná částka 200.000 Kč na zpracování přípravné projektové dokumentace akce 
„MJVM – Hrad Malenovice – nové expozice“ (ÚZ 093) byla poskytnuta a čerpána ve schválené 
výši 200.000 Kč. 

- Účelově vyčleněná částka 80.000 Kč na zpracování projektové dokumentace akce „MJVM – 
Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“ (ÚZ 093) nebyla v roce 2019 
poskytnuta ani čerpána. V souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku 
na provoz budou zdroje čerpány v 1. čtvrtletí roku 2020. Organizace řádně předložila zřizovateli 
žádost o přesun těchto účelových zdrojů do roku 2020. 

- Účelově vyčleněná částka 11.616 Kč na provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě 
Malenovice (ÚZ 090) byla poskytnuta a čerpána ve schválené výši 11.616 Kč. 
 

Účelová neinvestiční dotace Ministerstva kultury 

byla poskytnuta v částce 99.000 Kč na výstavní projekt MJVM s názvem „Czech Made Western“ (ÚZ 
34021). Dotace byla čerpána v plné výši 99.000 Kč. 
 
Z důvodu zúčtování časového rozlišení zdrojů financování vydávaných publikací byl vykázán rozdíl 
mezi poskytnutou výší a skutečností v účetnictví organizace k 31. 12. 2019 u příspěvku na 
provoz od zřizovatele (ÚZ 999) a u účelových dotací z MK ČR (ÚZ 34017, 34070). 
Celková částka rozdílu ve výši časového rozlišení zdrojů financování publikací činí 100.744,43 Kč, 
z toho je časové rozlišení příspěvku na provoz (ÚZ 999)  28.285,03 Kč, časové rozlišení dotace MK 
(ÚZ 34017) 6.072,- Kč a časové rozlišení dotace MK (ÚZ 34070)  66.387,40 Kč. 
Zúčtování časového rozlišení příspěvku na provoz k 31. 12. 2019 bylo provedeno v souvislosti 
s publikacemi MJVM vydanými v letech 2016 až 2019 a hrazenými z příspěvku na provoz.  
Zúčtování časového rozlišení dotací z ministerstva kultury (ÚZ 34017, 34070) k 31. 12. 2019 bylo 
provedeno v souvislosti s publikacemi vydanými v roce 2017 a 2018 za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.  
Částka časového rozlišení uvedených zdrojů financování k 31. 12. 2019 byla stanovena dle zůstatku 
zásob předmětných publikací na skladě k 31. 12. 2019 a hodnoty podílu příspěvku na provoz a 
příslušné dotace MK na celkové hodnotě zůstatku zásob těchto publikací. 
 
Ostatní účelové dotace ze SR 
 

ÚZ 17015: 73,00 Kč 
Dotace IROP na projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na 
Ploštině“. Jedná se o dohadovanou dotaci na krytí neinvestičních 
nákladů projektu zúčtovaných v r. 2019. Dohad dotace celkem: 1.307 
Kč. Podíl SR s ÚZ 17015, podíl EU s ÚZ 17016. 

ÚZ 17016: 1.234,00 Kč 

ÚZ 17051: -447,57 Kč 

Dotace Interreg V-A SR-ČR – projekt „Dušan S. Jurkovič – náš 
architekt“ (realizace v r. 2018). Částka představuje vypořádání rozdílu 
mezi nárokem na dotaci ze SR a dohadem z r. 2018 při zúčtování 
předpisu nároku na dotaci v r. 2019 (investiční i neinvestiční část) dle 
uznaných oprávněných výdajů projektu. 

 
 
Investiční příspěvek zřizovatele a investiční dotace IROP 
 
1. Investiční příspěvek zřizovatele 

byl organizaci v r. 2019 poskytnut v celkové výši 5.582.073,54 Kč, z toho: 
- 5.144.355,80 Kč na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ (projekt IROP), 
- 437.717,74 Kč na pořízení systému měření a regulace v depozitáři v Otrokovicích. 

Vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku bylo zřizovateli v obou případech předloženo 
v termínu a v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku. 
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2. Investiční dotace IROP (od Ministerstva pro místní rozvoj) 

obdržela organizace v r. 2019 v celkové výši 5.569.685,10 Kč, z toho: 
- 418.104,90 Kč za 2. etapu projektu „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře 

Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (pořízení systému  RFID), která 
byla realizována v roce 2018, 

- 5.151.580,20 Kč za 1. etapu projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. 

 
Návratné finanční výpomoci od zřizovatele 
 
V roce 2019 nebyla organizaci poskytnuta žádná návratná finanční výpomoc (NFV). 

Organizace v roce 2019 vrátila zřizovateli NFV poskytnuté v roce 2018 na předfinancování dvou 
projektů IROP, a to v celkové výši 3.481.387,01 Kč. Z toho: 
- 388.602,01 Kč - 2. etapa projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a 

manipulačních technologií“, 
- 3.092.785,00 Kč – projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. 
 
 
DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ MIMO ROZPOČET ZK 
 
a) Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK neinvestiční 
 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2019 mimo rozpočet ZK neinvestiční dotace v celkové výši 51.383,31 
Kč, z toho: 
 

ÚZ 13013: 15.000,00 Kč 
Příspěvek Úřadu práce na vyhrazení společensky účelného 
pracovního místa v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Zlínském 
kraji“. Podrobněji viz komentář pod tabulkou. 

ÚZ 666: 44.000,00 Kč 
Dotace od obcí, z toho dotace města Luhačovice 20.000 Kč, dotace 
Kulturního fondu města Zlína 24.000 Kč. Podrobněji viz komentář pod 
tabulkou 

ÚZ 09921: -7.616,69 Kč 

Dotace Interreg V-A SR-ČR – projekt „Dušan S. Jurkovič – náš 
architekt“ (realizace v r. 2018). Částka představuje vypořádání rozdílu 
mezi nárokem na dotaci ze zahraničí (ERDF) a dohadem z r. 2018 při 
zúčtování předpisu nároku na dotaci v r. 2019 (investiční i 
neinvestiční část) dle uznaných oprávněných výdajů projektu. 

 
- Příspěvek Úřadu práce ve výši 15.000 Kč byl poskytnut v rámci projektu realizovaném od 1. 4. 

2018 do 31. 3. 2019, přičemž příspěvek ÚP byl poskytován po dobu 10 měsíců, tedy do 31. 1. 
2019. V roce 2019 se jedná o příspěvek za měsíc leden 2019, poslední měsíc, na který byl 
příspěvek poskytován. Příspěvek byl poskytnut na základě dohody uzavřené s ÚP v roce 2018 na 
mzdy včetně odvodů zaměstnankyně přijaté na vyhrazené pracovní místo pro výkon odborné 
praxe v souladu s podmínkami projektu.  
Příspěvek byl v plné výši vyčerpán v souladu s podmínkami projektu. 
 
Organizace po celou dobu projektu řádně a ve stanovených termínech předkládala měsíční 
vyúčtování mzdových nákladů, hodnocení odborné praxe a všechny ostatní podklady dle 
podmínek uzavřené dohody. Po ukončení projektu předložila poskytovateli veškeré požadované 
dokumenty k závěrečnému vyhodnocení projektu a vyúčtování poskytnutého příspěvku. 
 

- Účelová neinvestiční dotace města Luhačovice v částce 20.000 Kč byla poskytnuta na vydání 
výukového sešitu pro školy „Jak se žilo v Luhačovicích před 100 lety“.  
Dotace byla přijata na bankovní účet MJVM v roce 2019. Poskytnuté finanční prostředky byly 
v plné výši vyčerpány na stanovený účel, vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo 
v 11/2019 v souladu s podmínkami a ve stanoveném termínu. 
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- Účelová neinvestiční dotace poskytnutá statutárním městem Zlín z Kulturního fondu města 
Zlína v částce 24.000 Kč byla určena na restaurátorský záměr pro malovaný sál hradu 
Malenovice. 
Dotace byla v roce 2019 v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Vyúčtování bylo poskytovateli 
předloženo v lednu 2020 v termínu a v souladu s ostatními podmínkami. Úhradu dotace na 
bankovní účet MJVM očekáváme na konci 1. čtvrtletí 2020. 
 

b) Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK investiční 
 
V plánu fondu investic organizace na rok 2019 je zahrnuta investiční dotace Interreg V-A ve výši 149 
tis. Kč jako předpokládaná dotace (investiční část) na výdaje projektu „Dušan S. Jurkovič – náš 
architekt“, jehož realizace proběhla v roce 2018. Vykázaná skutečnost je v této položce nulová. 
V roce 2019 došlo ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR ke schválení závěrečné monitorovací 
zprávy a schválení oprávněných výdajů projektu na straně MJVM. V investiční oblasti došlo ke 
schválení deklarovaných výdajů v plné výši. Finanční prostředky z dotace však organizace k 31. 12. 
2019 neobdržela, neboť u hlavního slovenského partnera nebyl do konce roku 2019 ukončen kontrolní 
proces.  
 
 

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti 
Tabulka č. 2 

 

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje) 

 

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 
 
Schválený rozpočet 2019 26.635.000 Kč 
Úpravy během roku - navýšení 4.162.445 Kč 
Upravený rozpočet 2019 30.797.445 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 30.627.619,42 Kč 
Rozdíl oproti UR: úspora -169.825,58 Kč 
% čerpání UR: 99,45 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 28.043.205,31 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +2.584.414,11 Kč 
% 2019/2018: 109,22 % 
 
Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2019 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny 
závazných ukazatelů rozpočtu, dále na základě schválení investičních záměrů a jejich změn a 
v případě obdržení účelových dotací a příspěvků. 
 
Ve srovnání s rokem 2018 došlo v roce 2019 k navýšení čerpání nákladů hlavní činnosti o celkovou 
částku 2.584.414,11 Kč. Důvody tohoto nárůstu spočívají zejména v následujících skutečnostech: 

- Legislativní navýšení platových tarifů od 1. 1. 2019 změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
které se v roce 2019 projevilo navýšením mzdových nákladů, odvodů SP, ZP, zákonných 
sociálních nákladů (přídělu FKSP), a to o celkovou částku 1.602 tis. Kč oproti roku 2018. 

- Jmenovité schválené akce a projekty, kdy se v provozních nákladech příslušného roku 
projevují jednak realizační náklady konkrétních akcí a projektů, jednak dopady dříve 
ukončených akcí a projektů. 

 
Podrobnější komentáře k meziročnímu srovnání nákladů hlavní činnosti uvádíme dále u jednotlivých 
nákladových položek. Pro celkový přehled a srovnání slouží následující tabulka: 
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Skutečnost k 31. 12. (v Kč) 
Rozdíl 2019-

2018 % (B/A) 
2018 2019 

A B B - A 

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI 
CELKEM 

28 043 205,31 30 627 619,42 2 584 414,11 109,22% 

501 Spotřeba materiálu 679 151,70 821 341,50 142 189,80 120,94% 

502, 503 Spotřeba energií a jiných 
neskladovatelných dodávek  

1 669 794,63 1 697 670,12 27 875,49 101,67% 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby -178 519,56 -27 196,62 151 322,94 15,23% 

511 Opravy a udržování 413 411,63 1 541 063,97 1 127 652,34 372,77% 

512 Cestovné 147 553,00 78 854,00 -68 699,00 53,44% 

513 Reprezentace 92 246,10 54 044,80 -38 201,30 58,59% 

518 Ostatní služby 3 185 872,55 2 780 965,39 -404 907,16 87,29% 

521 Mzdové náklady 13 954 965,00 15 160 053,00 1 205 088,00 108,64% 

524 Odvody SP, ZP 4 657 963,00 5 027 728,00 369 765,00 107,94% 

525 Zákonné pojištění odpovědnosti 37 702,00 40 267,00 2 565,00 106,80% 

527 Zákonné sociální náklady 589 732,00 618 093,46 28 361,46 104,81% 

542 Jiné pokuty a penále 500,00 0,00 -500,00 0,00% 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 2 522 145,00 2 648 626,00 126 481,00 105,01% 

558 Pořízení drobného dlouhodobého 
majetku 

251 047,00 137 859,00 -113 188,00 54,91% 

549 Ostatní náklady z činnosti 19 641,26 48 249,80 28 608,54 245,66% 

 
 

 
Čerpání nákladů hlavní činnosti k 31. 12. 2019 činí celkem 30.627.619,42 Kč.  
 
V celkové sumě nákladů hlavní činnosti jsou zahrnuty kromě nákladů na zajištění běžné předmětné 
činnosti muzea také mimořádné provozní náklady, které souvisí s realizací mimořádných projektů, 
jmenovitých akcí a s dopady investičních akcí. Významnější z těchto nákladů představují celkovou 
částku 1.616.521,96 Kč. Konkrétně se jedná o provozní náklady na následující mimořádné aktivity a 
činnosti: 
 
- Výstavní projekt „Czech Made Western“(finanční podpora Ministerstva 

kultury 99.000 Kč) 
113.639,00 Kč 

- Realizace akce „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání 
vlhkosti z prostor sklepa“ (hrazeno z účelového příspěvku na provoz) 

1.191.796,30 Kč 

- Zpracování přípravné projektové dokumentace akce „MJVM – Hrad 
Malenovice – nové expozice“ (hrazeno z účelového příspěvku na provoz) 

200.000,00 Kč 

- Dopad projektu IROP „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – 
Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ 
do provozních nákladů roku 2019 (hrazeno z běžného příspěvku na provoz): 
pořízení RFID etiket a tagů 16.456 Kč, servis nových technologií 69.630,66 
Kč, převod aplikace k databázi ESSP na OS Windows 25.000 Kč 

111.086,66 Kč 
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V čerpání celkových nákladů hlavní činnosti byla oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019) vykázána 
úspora - 169.825,58 Kč. 
Rozdíl – nižší čerpání nákladů oproti rozpočtu nastal zejména v důsledku úspory v čerpání nákladů na 
akce (viz níže) v celkové částce 147 tis. Kč:  
- „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ - úspora 67 tis. 

Kč, 
- zpracování projektové dokumentace akce „MJVM – Oprava střechy a schodišť konzervátorského 

pracoviště Otrokovice“ – úspora 80 tis. Kč (v roce 2019 nebylo realizováno). 
Shodná úspora byla vykázána v oblasti výnosů v čerpání účelového příspěvku na provoz, který byl na 
realizaci uvedených akcí vyčleněn.  
Zbývající část úspory je výsledkem menších odchylek u jednotlivých nákladových účtů.  
Následující komentář věnujeme jednotlivým účtům nákladů hlavní činnosti:  
 
 Spotřeba materiálu (účet 501) 
 
Schválený rozpočet 2019 560.000 Kč 
Úpravy během roku  134.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 694.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 821.341,50 Kč 
Rozdíl oproti UR:  +127.341,50 Kč 
% čerpání UR: 118,35 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 679.151,70 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +142.189,80 Kč 
% 2019/2018: 120,94 % 
 
Úpravy rozpočtu byly prováděny v návaznosti na schválené změny závazných ukazatelů rozpočtu 
(navýšení příspěvku na provoz) a dále při zapojení mimořádných zdrojů financování do rozpočtu: 
navýšení nákladů o 12 tis. Kč krytých dotací Ministerstva kultury na výstavní projekt „Czech Made 
Western“ (ÚZ 34021), navýšení spotřeby publikací o 20 tis. Kč kryté dotací města Luhačovice na 
pracovní sešity pro školy. 
Navýšení čerpání nákladů oproti rozpočtu nastalo vlivem výdejů publikací MJVM pro vlastní spotřebu 
organizace. Jedná se o výdeje výtisků povinných, autorských a výměnných, výtisků pro metodické a 
edukační účely a pro podporu předmětné činnosti muzea. V případě výdejů publikací, u nichž se 
provádí zúčtování časového rozlišení zdrojů krytí, jsou tyto náklady kryty na straně výnosů časovým 
rozlišením příspěvku na provoz a finančních zdrojů z dotací Ministerstva kultury.  

 
Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byly k 31. 12. 2019 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, drobný 
spotřební materiál pro provozní účely.  

176.170,16 Kč 

   z toho:  
o náklady výstavního projektu „Czech Made Western“ kryté dotací MK 

(ÚZ 34021) 
12.253,00 Kč 

Pořízení obalového materiálu pro ukládání archeologických a 
etnografických sbírek (archivní krabice a přepravky) 

97.686,00 Kč 

Pořízení RFID etiket a tagů 16.456 Kč - dopad projektu IROP „Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení 
logistických a manipulačních technologií“ 

16.456,00 Kč 

Spotřeba palivového dříví – vytápění předhradí hradu Malenovice 28.779,00 Kč 

Pořízení odborných publikací a časopisů 15.609,00 Kč 

Spotřeba pracovních listů pro školy krytá dotací města Luhačovice 20.000,00 Kč 

Spotřeba vlastních publikací – distribuce výtisků povinných, autorských, 
recenzních, výměnných, metodických, partnerům a sponzorům, 
spolupracujícím školám a v rámci akcí, seminářů a edukačních programů 
MJVM: 

165.172,25 Kč 

Spotřeba kancelářských potřeb 78.033,23 Kč 
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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. 

120.953,56 Kč 

Spotřeba pohonných hmot 102.482,30 Kč 

 
Ve srovnání se skutečností k 31. 12. 2018 došlo v r. 2019 k navýšení čerpání spotřeby materiálu o 
celkovou částku 142.189,80 Kč. Tento rozdíl je způsoben vlivem: 
- mimořádného financování v r. 2019 v hodnotě 114 tis. Kč: pořízení materiálu pro ukládání 

sbírkových předmětů, nákup RFID etiket a tagů; 
- navýšení spotřeby vlastních publikací, které je částečně kryto rozpuštěním zdrojů financování 

publikací do výnosů. 
 
 
 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - elektrika, teplo, voda a stočné (účty 

502, 503) 
  
Schválený rozpočet 2019 1.660.000 Kč 
Úpravy během roku 95.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 1.755.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 1.697.670,12 Kč 
v tom:   
- elektrika 971.974,86 Kč 
- pára (teplo) 662.814,00 Kč 
- voda, stočné 62.881,26 Kč 
  
Rozdíl oproti UR: úspora - 57.329,88 Kč 
% čerpání UR: 96,73 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 1.669.794,63 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +27.875,49 Kč 
% 2019/2018: 101,67 % 
 
Úprava rozpočtu nákladů na elektrickou energii, teplo a vodu na konečnou výši 1.755.000 Kč byla 
provedena v měsíci 11/2019 na základě vykázané skutečnosti a dle predikce čerpání těchto nákladů 
k 31. 12. 2019, a to v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz.  
 
Spotřeba elektrické energie za rok 2019 za organizaci celkem byla vykázána v hodnotě 971.974,86 
Kč, tj. s úsporou 38 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Nižší čerpání je výsledkem součtu drobných 
úspor na jednotlivých objektech MJVM, které vznikly díky příznivým klimatickým podmínkám bez 
výrazných výkyvů teplot v závěru roku. 
Oproti roku 2018 došlo na všech objektech MJVM k nárůstu nákladů na elektriku, a to z důvodu 
navýšení cen o cca 8 %.  
 
Při srovnání vykázaných hodnot roku 2019 s lety předcházejícími je třeba vzít v úvahu následující 
mimořádné vlivy:  
- Rok 2018: v důsledku výrazných výkyvů teplot a obtížné nastavitelnosti systému 

vzduchotechnické jednotky v depozitáři Otrokovice došlo na počátku roku 2018 na tomto objektu 
k výraznému navýšení nákladů oproti průměru předchozích období. Následnými opatřeními, 
zejména pořízením nového systému měření a regulace v roce 2019, bylo odstraněno riziko 
opakování  

- Rok 2017: v důsledku stavebních prací na opravě statiky hradu Malenovice byl tento objekt zcela 
vyklizen a po celý rok 2017 pro veřejnost uzavřen, což mělo v roce 2017 vliv na výrazně nižší 
spotřebu elektrické energie oproti běžnému roku s nainstalovanými expozicemi, prohlídkovými 
trasami a s plným návštěvnickým provozem. 

 
Spotřeba tepla a vody za organizaci jako celek i za jednotlivé objekty je vykázána přibližně na úrovni 
rozpočtu a je také srovnatelná s průměrnými hodnotami v předchozích letech. Od roku 2018 jsou 
vykázány nižší náklady na vodné, stočné, a to díky dohodnuté změně způsobu účtování nákladů na 
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vodné, stočné ve vypůjčených prostorách v objektu SPŠ v Otrokovicích (od 1. 9. 2017 je vodné, 
stočné hrazeno dohodnutou paušální částkou). 
 
Výše uvedené skutečnost dokládají údaje v následujících tabulkách:   
 
Srovnání nákladů na spotřebu elektrické energie, tepla a vody v letech 2016 až 2019 za organizaci 
celkem: 

 

skutečnost k 31.12. v Kč Rozdíl 

  2016 2017 2018 2019 2019-2018 

elektrická energie 892 998,78 737 595,97 936 244,00 971 974,86 35 730,86 

teplo 518 161,33 634 782,15 669 330,63 662 814,00 -6 516,63 

voda 65 109,47 89 493,40 64 220,00 62 881,26 -1 338,74 

součet 1 411 160,11 1 461 871,52 1 669 794,63 1 697 670,12 27 875,49 

 
Přehled čerpání k 31. 12. 2019 dle objektů MJVM: 
 

SPOTŘEBA ENERGIÍ 2019 
ORG 

elektrika teplo voda 
CELKEM 

(v Kč) AÚ 502 0300 AÚ 503 0320 AÚ 503 0330 

Rozpočet schválený   875 000,00 700 000,00 85 000,00 1 660 000,00 

Rozpočet upravený   1 010 000,00 670 000,00 75 000,00 1 755 000,00 

Skutečnost k 31. 12. 2019   971 974,86 662 814,00 62 881,26 1 697 670,12 

   rozdíl: skut.- UR   -38 025,14 -7 186,00 -12 118,74 -57 329,88 

   % čerpání UR   96,24 98,93 83,84 96,73 

   spotřeba dle objektů:           

   Muzeum Luhačovice 920 52 235,00 46 472,00 3 428,00 102 135,00 

   Malenovice - hrad a 
hájenka 

930, 
932 

326 015,00 x  7 247,00 333 262,00 

   Ploština 940 21 256,00 x  x 21 256,00 

   Otrokovice - konzervátoři 
a depozitáře 

950, 
951 

525 187,00 472 402,00 24 912,00 1 022 501,00 

   Otrokovice - SPŠ 960 45 473,90 143 940,00 25 920,00 215 333,90 

   Ostatní - prostory výstavy 
Zikmund 100 - vstupní brána 
Svit (výpůjčka ) 

980 1 807,96   1 374,26 3 182,22 

 
Pozn.: 
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. 
 

 
 Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 508) 
 
Schválený rozpočet 2019 0 Kč 
Úpravy během roku  -30.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 -30.000 Kč 

  
Skutečnost k 31. 12. 2019 -27.196,62 Kč  
v tom:   
- změna stavu nedokončené výroby: 0,00 Kč  
- změna stavu výrobků-publikací: -12.677,22 Kč  
- změna stavu zásob u palivového 
dříví získaného vlastní činností 

-14.519,40 Kč 
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Skutečnost k 31. 12. 2018 -178.519,56 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +151.322,94 Kč 
% 2019/2018: 15,23 % 
 
Na účtu 508 probíhají účetní operace související: 
- s vlastními (námi vydanými) publikacemi a drobnými výrobky (suvenýry pro prodej k výstavám), 
- s pohybem zásob palivového dříví získaného vlastní činností. 

Jedná se o následující případy: 
 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. 
 Zúčtování pohybu podílu osobních nákladů na získání zásob palivového dříví vlastní činností (AÚ 

508 0600): 
- Palivové dříví se používá k vytápění předhradí hradu Malenovice. V případě dříví získaného 

vlastní činností zpracují zaměstnanci MJVM nakoupené nebo pokácené dříví na sypané 
prostorové metry a uloží ho na technický dvůr hradu Malenovice. Při příjmu takto získaného 
dříví na sklad a jeho výdeji ze skladu probíhá na účtu 508 zúčtování souvisejícího podílu 
osobních nákladů (tj. podílu práce zaměstnanců MJVM) na příslušné skladové ceně. 

 
1. Změna stavu nedokončené výroby (AÚ 508 0300)  

vykazuje k 31. 12. 2019 nulový obrat i nulový zůstatek. 

Na účet nedokončené výroby nebylo v roce 2019 účtováno, a to vzhledem k nevýznamnosti částky 
vynaložené na přípravu publikací určených k vydání v roce 2020.  
 
2.  Změna stavu výrobků – publikací a suvenýrů pro prodej (AÚ 508 0500)  

vykazuje k 31. 12. 2019 stav -12.677,22 Kč, který představuje rozdíl mezi přírůstkem skladových 
zásob v roce 2019, tj. aktivací vlastních publikací a výrobků (DAL 508 0500: 129.706,00 Kč) a jejich 
úbytkem, tj. výdejem pro prodej (MD 508 0500: 117.028,78 Kč). 
 
Přehled publikací a výrobků MJVM přijatých na sklad v roce 2019:  
 

měsíc počet kusů
hodnota v Kč 

celkem

příspěvek na 

provoz (ÚZ 999)

vlastní zdroje 

(ÚZ 666)

1. Léčivé stromy - brožura k výstavě (2.vydání) 05/2019 1 000 20 000,00 20 000,00

2. periodikum Acta Musealia 2018/1-2 06/2019 200 21 879,00 21 879,00

3.
periodikum Acta Carpathica Occidentalis, 

Příroda západních Karpat (TOM. 9/2018)
06/2019 200 24 374,00 24 374,00

4.
Acta Carpathica Occidentalis 

suplementum 1/2018
07/2019 200 14 964,00 14 964,00

5.
Hledej, najdi, nalep a vybarvi! - pracovní 

sešit pro Muzeum luhačovického Zálesí 
07/2019 50 1 250,00 1 250,00

6.

Luhačovice a Židé (publikace ke 

stejnojmenné výstavě v Muzeu 

luhačovického Zálesí)

12/2019 300 40 918,00 40 918,00

7.
Suvenýry - buttony a jiné drobné výrobky k 

výstavám (výroba ve vlastní režii)

průběžně 

dle potřeby 
6 321,00 6 321,00

129 706,00 122 135,00 7 571,00CELKEM DAL 508 0500 

název titulu

zúčtování příjmu na sklad (DAL 508 

0500)
zdroj financování
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3. Změna stavu u palivového dříví (AÚ 508 0600)  

vykazuje k 31. 12. 2019 stav -14.519,40 Kč, který představuje podíl práce zaměstnanců MJVM na 
hodnotě dříví získaného vlastní činností, které bylo přijato na sklad v roce 2019. O úbytku nebylo 
v roce 2019 účtováno. 
 
Rozdíl stavu účtu 508 k 31. 12. 2019 (-27.196,62 Kč) oproti stavu k 31. 12. 2018 (-178.519,56 Kč) činí 
151.322,94 Kč. Tento meziroční rozdíl byl způsoben vlivem skutečnosti, která nastala v závěru roku 
2018. V měsíci 12/2018 byla přijata na sklad publikace „Muzeum staré jako Československo“ 
v celkové hodnotě 147 tis. Kč (z toho 128 tis. Kč kryto dotací MK), zatímco distribuce této publikace 
(výdeje ze skladu výtisků povinných, autorských, výměnných, metodických) byla provedena na 
počátku roku 2019.   
 
 Opravy a udržování (účet 511) 

 
Schválený rozpočet 2019 245.000 Kč 
Úpravy během roku 1.357.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 1.602.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 1.541.063,97 Kč 
Rozdíl oproti UR - úspora: -60.936,03 Kč 
% čerpání UR: 96,20 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 413.411,63 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +1.127.652,34 Kč 
% 2019/2018: 372,77 % 

 
Významný rozdíl oproti skutečnosti roku 2018 v částce 1.127.652,34 Kč je dán skutečností, že v roce 
2018 byly realizovány jmenovité akce charakteru běžných oprav a údržby majetku, zatímco v roce 
2019 vstoupila do této nákladové položky oprava nad 500 tis. Kč provedená v rámci akce „MJVM – 
Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa (dle IZ č. 1485/090/01/19) ve 
výši 1.120.934,30 Kč. Zbývající část rozdílu je způsobena rozdílem v hodnotách realizovaných 
jmenovitých akcí. 

 
Nákladům na opravy a údržbu majetku v roce 2019 se podrobně věnuje kapitola č. 6. – 
Vyhodnocení provedených oprav a související tabulka č. 7 – Přehled oprav a údržby k 31. 12. 
2019. 
 
 Cestovné (účet 512) 
 
Schválený rozpočet 2019 100.000 Kč 
Úpravy během roku -20.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 80.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 78.854,00 Kč 
Rozdíl oproti UR - úspora: -1.146,00 Kč 
% čerpání UR: 98,57 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 147 .553,00 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  -68 699,00 Kč 
% 2019/2018:        53,44 % 
 
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 Otrokovicích, 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, jsou tedy plně kompenzovány 
výnosy (AÚ 602 0303). 
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V roce 2018 se v této nákladové položce projevily mimořádné náklady na cestovné -  cestovní 
náhrady související se zahraniční pracovní cestou dvou zaměstnanců MJVM na mezinárodní 
konferenci Obuv v historii do belgického města Izegem v měsíci říjnu 2018. 
 
 Náklady na reprezentaci (účet 513) 
 
Schválený rozpočet 2019 70.000 Kč 
Úpravy během roku -10.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 60.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 54.044,80 Kč 
Rozdíl oproti UR - úspora: -5.955,20 Kč 
% čerpání UR: 90,07 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 92 246,10 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  -38 201,30 Kč 
% 2019/2018:        58,59 % 

 
Náklady na reprezentaci jsou tvořeny náklady na občerstvení a květiny na vernisáže a akce muzea 
pořádané v roce 2019, občerstvení pro sekretariát ředitele, občerstvení a květiny pro V.I.P. návštěvy 
expozice koordinované Zlínským krajem (velvyslanci, ministři,…), hodnotou publikací MJVM vydaných 
ze skladu k reprezentaci.  
 
V roce 2018 se v této nákladové položce projevily mimořádné náklady projektu Interreg V-A „Dušan S. 
Jurkovič –náš architekt“ v hodnotě 37.500 Kč, které jsou příčinou rozdílu roku 2019 oproti roku 2018. 

 
 Ostatní služby (účet 518) 

 
Schválený rozpočet 2019 2.255.000 Kč 
Úpravy během roku +972.106 Kč 
Upravený rozpočet 2019 2.933.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 2.780.965,39 Kč 
Rozdíl oproti UR - úspora: -152.034,61 Kč 
% čerpání UR: 94,82 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 3.185.872,55 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  -404. 907,16 Kč 
% 2019/2018:         87,29 % 
 
Úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2019 provedeny: 
- v souvislosti se získanými dotacemi: 

o Kulturní fond města Zlína na restaurátorský záměr pro malovaný sál hradu Malenovice: 
24.000 Kč, 

o Ministerstvo kultury – výstavní projekt „Czech Made Western“: dotace celkem 99.000 Kč, 
z toho krytí nákladů na služby 87.000 Kč, 

- v návaznosti na schválení účelových zdrojů z příspěvku na provoz na jmenovité akce, 
- dle aktuálních změn u investičních záměrů a projektů, 
- v návaznosti na schválená navýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů hlavní činnosti dle 

příslušných změn závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019. 
 
Oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019) byla v rámci SU 518 vykázána úspora v celkové částce 
152.034,61 Kč. Této úspory bylo dosaženo zejména nižším čerpáním účelově vyčleněných zdrojů 
z příspěvku na provoz (ÚZ 093) na akce: 
- „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“: úspora u SU 

518: 8.138 Kč, 
- zpracování projektové dokumentace akce „MJVM – Oprava střechy a schodišť konzervátorského 

pracoviště Otrokovice“ – úspora 80 tis. Kč (v roce 2019 nebylo realizováno). 
Dále došlo k úspoře 24 tis. Kč u plateb za připojení na EPS u objektů Malenovice a Otrokovice, kde 
bylo ze strany dodavatele služeb avizováno navýšení cen již pro rok 2019. Oproti předpokladu však 
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nedošlo do konce roku 2019 k uzavření příslušného dodatku ke smlouvám a služby za rok 2019 byly 
fakturovány v původních cenách.  
Zbývající část úspory SU 518 oproti rozpočtu vznikla výsledkem drobných úspor u dílčích položek. 
 
Rozdíl v roce 2019 oproti roku 2018 ve výši -404. 907,16 Kč je způsoben zejména rozdílnými hodnotami 
nákladů na mimořádné akce a projekty, dopady investičních akcí apod.: v roce 218 činily tyto 
mimořádné náklady 859 tis. Kč, zatímco v r. 2019 jsou vyčísleny ve výši 391 tis. Kč (rozdíl – 468 tis. 
Kč v roce 2019 oproti roku 2018). 
Hodnota ostatních „běžných“ služeb je v obou letech srovnatelná: v roce 2018 činí 2.327 tis. Kč, 
v roce 2019 činí 2.391 tis. Kč. Rozdíl je vzhledem k velkému počtu a členité struktuře účtu ostatních 
služeb (SU 518) málo významný. 
 
Na účet 518 – Ostatní služby byly v roce 2019 zúčtovány tyto náklady: 
 

Název / Popis Účet 
Skutečnost k 
31. 12. 2019 v 

Kč 
komentář 

Náklady na služby - jmenovité 
akce a mimořádné projekty 

  390 609,00   

„MJM – Hrad Malenovice – hájenka 
– omezení vzlínání vlhkosti z 
prostor sklepa“ (ÚZ 093) 

518 0900 70 862,00 

Náklady přípravy a zabezpečení akce - 
zadavatelská činnost, výkon TDS a Koo BOZP. 
Hrazeno z účelového příspěvku na provoz. 
Úspora nákladů i zdrojů oproti rozpočtu: 8.138 
Kč. 

Zpracování přípravné projektové 
dokumentace akce „MJVM – Hrad 
Malenovice – nové expozice“ (ÚZ 
093) 

518 0900 200 000,00 
Čerpáno ve výši dle rozpočtu. Hrazeno z 
účelového příspěvku na provoz. 

Czech Made Western - projekt MK 
(ÚZ 34021) 

518 0866 86 747,00 
Náklady na přípravu výstavy čerpané v souladu s 
rozpočtem projektu. Hrazeno z dotace MK. 

Restaurátorský záměr pro 
malovaný sál hradu Malenovice 

518 0900 33 000,00 
Z toho 24.000 Kč hrazeno z dotace Kulturního 
fondu města Zlína. 

Ostatní služby   2 390 356,39   

Telefony, poštovné, internet, rozhl. 
a televizní poplatky  

518 0310, 
0320, 
0330 

153 299,21 
Telefony 61.197,21 Kč, poštovné 47.489,00 Kč, 
internet Otrokovice, Malenovice 40.293 Kč, rozhl. 
a TV popl. 4.320,00 Kč. 

Zpracování ekonomických agend 518 0440 8 500,00 
Zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2018 
daňovým poradcem. 

Bankovní poplatky 518 0510 10 368,00   

Nájemné 
518 0708, 
0709 

42 784,00 
Výdaje na krátkodobé a dlouhodobé nájmy 
movitých a nemovitých věcí – podrobně viz oddíl 
15 a tabulka č. 18. 

Odvoz a likvidace odpadů 518 0800 13 679,20   

Podpora IT - individuální zakázky 518 0835 25 000,00 
Převod aplikace k databázi ESSP na OS 
Windows. 

Účastnické poplatky 518 0840 11 050,00 
Účast zaměstnanců muzea na konferencích a 
workshopech 
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Název / Popis Účet 
Skutečnost k 
31. 12. 2019 v 

Kč 
komentář 

Služby pro výstavy (mimo projekt 
MK) 

518 0866 470 587,50 

Instalace výstav, aranžérské práce, spolupráce 
na koncepci  výstav, grafické práce, výroba 
výstavních panelů a velkoplošných fotografií, 
zajištění průvodcovské činnosti, spolupráce na 
doprovodných programech k výstavám, příprava 
a ošetření exponátů, ostatní drobné služby pro 
výstavy. 

Propagace a reklama 518 0867 13 993,50 Inzerce, propagace ve stolním kalendáři 2019. 

Ediční činnost 518 0869 111 515,00 
Náklady související s přípravou publikací MJVM 
vydaných v r. 2019 - grafická úprava, předtisková 
příprava a tisk, překlady apod.  

Správa a údržba objektů MJVM 518 090x 1 218 917,84 
Komplexní služby FM -  správa a údržba objektů 
MJVM, služby spojené s užíváním prostor SPŠ 
Otrokovice 

Služby EZS, EPS   96 612,00 
Technické zabezpečení přenosu, připojení EPS 
k pultu centrální ochrany  

Přednášky, předvádění, 
vystoupení, vedení workshopů 

  86 950,00 

Přednášky, předvádění řemesel a vystoupení na 
akcích muzea, vedení tvořivých dílen k 
výstavám, spolupráce při realizaci seminářů 
apod. 

Licence   33 300,00 
z toho 20.000 Kč Národní filmový archiv - 
oprávnění k užití baťovských filmů v expozici 
Princip Baťa 

Výstřižková služba   22 030,00   

Hromadné odkyselení starých tisků   12 934,00   

Přeprava a stěhovací práce   10 977,00   

Kácení a ořez stromů   8 500,00 Malenovice, Otrokovice 

EZS - držení pohotovosti   7 260,00   

Ostatní služby   32 099,14 
Kopírování, digitální tisk, vazba evidenčních 
karet, vedení domény, čištění koberců, realizace 
nákupu komodit, ostatní drobné služby. 

OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM 518 2 780 965,39   
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 Mzdové náklady (účet 521) 
 
Schválený rozpočet 2019 13.765.000 Kč 
Úpravy během roku +1.391.840 Kč 
Upravený rozpočet 2019 15.156.840 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 15.160.053,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: 3.213,00 Kč 
% čerpání UR: 100,02 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 13.954.965,00 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  1.205.088,00 Kč 
% 2019/2018:         108,64 % 
 
Navýšení mzdových nákladů v roce 2019 oproti roku 2018 o 1.205.088,00 Kč je způsobeno: 
- dopadem legislativního navýšení platových tarifů od 1. 1. 2019 novelou nařízení vlády č. 341/2017 

Sb.; 
- postupným náběhem dopadu schváleného navýšení pracovních úvazků v roce 2019; 
- průběžným navyšováním platových stupňů u zaměstnanců při dosažení příslušného počtu let 

započitatelné praxe  
 
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 2019 4.655.000 Kč 
Úpravy během roku +376.605 Kč 
Upravený rozpočet 2019 5.031.605 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 5.027.728,00 Kč 
Rozdíl oproti UR - úspora: -3.877,00 Kč 
% čerpání UR: 99,92 % 

  
Skutečnost k 31. 12. 2018 4.657.963,00 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  369.765,00 Kč 
% 2019/2018:         107,94 % 
 
Rozpočet byl během roku 2019 upravován v návaznosti na schválené změny závazného objemu 
prostředků na platy. V upraveném rozpočtu je rovněž zohledněno legislativní snížení odvodů na 
sociální pojištění o 2 procentní body (z 25 % na 24,8 %) od 1. 7. 2019.  
 
Jedná se o zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění z prostředků na platy a z mezd 
vyplacených na základě dohod o pracovní činnosti v souladu s platnou legislativou. 
 
Z celkové částky zákonných odvodů zúčtovaných k 31. 12. 2019 bylo hrazeno 3.806,00 Kč v rámci 
projektu Úřadu práce „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“ - z příspěvku Úřadu práce (ÚZ 13013). 
 
V roce 2019 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. 
Uvedené připočitatelné položky jsou brány v úvahu i při sestavování rozpočtu účtu 524, přesto jejich 
objem lze odhadnout jen s určitou mírou přesnosti. To je také důvodem malé odchylky skutečnosti 
k 31. 12. 2019 vykázané na účtu 524 od rozpočtované částky. 
 
Rozdíl v čerpání zákonných odvodů v roce 2019 oproti roku 2018 – navýšení o 369.765 Kč je dán 
meziročním navýšením mzdových nákladů z důvodů komentovaných výše. 
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 Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525), zákonné sociální náklady (účet 527) 
 

  

ROK 2019 

Rozdíl 
% čerpání 
rozpočtu Rozpočet 

upravený 
Skutečnost 

k 31. 12. 

A B B - A %(B/A) 

525 Zákonné pojištění odpovědnosti 42 000 40 267,00 -1 733,00 95,87 

527 Zákonné sociální náklady 631 000 618 093,46 -12 906,54 97,95 

527 0300 Příděl FKSP (2 % z prostř. na platy) 294 000 293 701,06 -298,94 99,90 

527 0400  Příspěvek na stravování 300 000 293 880,00 -6 120,00 97,96 

527 0410  Ochranné pomůcky 12 000 11 299,90 -700,10 94,17 

527 0420  Lékařské prohlídky 5 000 3 870,00 -1 130,00 77,40 

527 0430  Školení, vzdělávání 20 000 15 342,50 -4 657,50 76,71 

 
Příděl FKSP byl vypočten v souladu s platnou legislativou: v roce 2019 činil 2,0 % z prostředků na 
platy a z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. 
Příspěvek na stravování byl v roce 2019 poskytován v částce 30,- Kč na stravenku. Nominální 
hodnota stravenky činila v roce 2019 od ledna do dubna 85,- Kč, od května byla navýšena na 90 Kč. 
Podíl příspěvku na stravování hrazený z nákladů byl v roce 2019 v rámci zákonného limitu dle § 24, 
odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů (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 náhrady výdajů vynaložených zaměstnanci v souvislosti se 
vstupními a povinnými periodickými lékařskými prohlídkami. 
Školení, vzdělávání – účast zaměstnanců MJVM na seminářích k rozšíření vzdělání v oblastech 
fotografování (dokumentace) a vedení spisové služby. 
 
Při srovnání s rokem 2018 se projevuje dopad navýšení mzdových nákladů v roce 2019 oproti roku 
2018 v položkách zákonného pojištění odpovědnosti (SU 525) a ve výši přídělu FKSP:  
 

  

Skutečnost k 31.12. 

Rozdíl 
% (B/A) 

2018 2019 

A B B - A 

525 Zákonné pojištění odpovědnosti 37 702,00 40 267,00 2 565,00 106,80% 

527 Zákonné sociální náklady 589 732,00 618 093,46 28 361,46 104,81% 

527 0300 Příděl FKSP (2 % z prostř. na platy) 268 999,30 293 701,06 24 701,76 109,18% 

527 0400  Příspěvek na stravování 297 879,00 293 880,00 -3 999,00 98,66% 

527 0410  Ochranné pomůcky 9 963,70 11 299,90 1 336,20 113,41% 

527 0420 Lékařské prohlídky 4 200,00 3 870,00 -330,00 92,14% 

527 0430  Školení, vzdělávání 8 690,00 15 342,50 6 652,50 176,55% 
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 Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) – hlavní činnost 
 

Schválený rozpočet 2019 2.619.000 Kč  
Úpravy během roku +30.000 Kč  
Upravený rozpočet 2019 2.649.000 Kč  
Odpisový plán na rok 2019 2.648.626 Kč  
   
Skutečnost k 31. 12. 2019 2.648.626,00 Kč  
Rozdíl oproti UR: -374,00 Kč (zaokrouhlení rozpočtu) 
% čerpání UR: 99,99 %  

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 2.522.145,00 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  126.481,00 Kč 
% 2019/2018:         105,01 % 
 
Úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2019 provedeny: 
- na základě schválení Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019, a to za účelem uvedení 

rozpočtu do souladu s plánem fondu investic; 
- v návaznosti na změnu odpisového plánu na rok 2019, ve které bylo zohledněno snížení odpisů o 

60 tis. Kč v důsledku pozastavení odepisování amfiteátru na Ploštině v měsíci 05/2019 (objekt 
amfiteátru je v rámci projektu IROP určen k demolici). 

 
Hodnota účetních odpisů stávajícího majetku k 31. 12. 2019 je v souladu s odpisovým plánem i 
s rozpočtem (UR k 31. 12. 2019). V roce 2019 nebyly provedeny žádné odpisy nově pořízeného 
majetku. V měsíci 12/2019 byl zařazen do majetkové a účetní evidence nově pořízený majetek – 
systém měření a regulace v depozitáři Otrokovice, jehož odepisování bude zahájeno až od 01/2020. 
 
Při meziročním srovnání je důvodem navýšení odpisů v roce 2019 oproti roku 2018 o 126.481 Kč 
zejména náběh odepisování vstupních cen majetkových položek pořízených v rámci projektů IROP a 
Ingerreg V-A, které byly zařazeny do užívání v závěru roku 2018. Jedná se o majetek pořízený v r. 
2018 v rámci projektu Interreg V-A „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ a o majetkové položky systému 
RFID pořízeného v roce 2018 v rámci projektu IROP „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a 
manipulačních technologií“. 
 
Krytí odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019: 
 
Odpisy stávajícího dlouhodobého majetku v hlavní činnosti k 31. 12. 2019 v částce 2.648.626,00 Kč 
jsou kryty takto: 
 Odpisy ve výši 50.000 Kč jsou finančně kryty příspěvkem na provoz (UZ 999). Organizace 

vytvořila v roce 2019 finanční zdroje v částce 50.000 Kč ke krytí odpisů, které vstupují jako zdroj 
fondu investic do zůstatku fondu k 31. 12. 2019. V roce 2020 budou tyto prostředky použity na 
nákupy sbírkových předmětů, na které je v plánu fondu investic na rok 2020 alokována shodná 
částka (50 tis. Kč). 

 Odpisy ve výši 369.115,32 Kč jsou kryty časovým rozlišením investičních transferů (ÚZ 403). 
Jedná se o odpisy majetku dříve pořízeného v rámci projektů IROP a Interreg V-A. 

 Odpisy ve výši 2.229.510,68 Kč nejsou finančně kryty. Organizace v průběhu roku 2019 
v souladu s rozpočtem a se schválením zřizovatele nekryla plně fond investic finančními 
prostředky. Fond investic byl snížen aplikací vyhlášky č.410/2009 § 66 odst. 8. 
Snížení fondu investic na straně použití o částku nekrytých odpisů 2.229.510,68 Kč bylo 
výsledkově proúčtováno na účtu 649 0500 – proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic (UZ 
666). 

 
Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena u části věnované fondu investic v rámci 
kapitoly č.  7 – Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace. 
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 Pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558) 
 

Schválený rozpočet 2019 35.000 Kč 
Úpravy během roku + 105.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 140.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 137.859,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: -2.141,00 Kč 
% čerpání UR: 98,47 % 

 
Pozn.: V roce 2019 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, nebo jedná-li se o pořízení v rámci projektu. 
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. 

 

Skutečnost k 31. 12. 2018 251.047,00 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  -113.188,00 Kč 
% 2019/2018:         54,91 % 
 
Úprava rozpočtu navýšením byla provedena: 

- v návaznosti na schválení výsledku hospodaření roku 2018 a úpravu plánu rezervního fondu 
413; 

- v návaznosti na schválené navýšení příspěvku na provoz na krytí nákladů hlavní činnosti (7. 
změna v měsíci 11/2019). 

 
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. 2019 činí 
137.859,00 Kč.  
V uvedené hodnotě je zahrnuto: 
- Pořízení 3 ks výstavních vitrín pro sezónní výstavy na hradě 

Malenovice 105.000,00 Kč 
- Předměty pro novou expozici „Hostinec našich pradědečků“ na 

hradě Malenovice:  21.716,00 Kč 
- Podlahová krytina a koberec na hrad Malenovice (volně ložené) 6.376,00 Kč 
- Kovářský měch pro výstavu „Příběh železa“ a následně k využití pro 

doprovodné programy na hradě Malenovice (např. při akci Stará 
řemesla na hradě Malenovice) 2.500,00 Kč 

- Ostatní – hasící přístroj, žehlička (konzervátoři) 2.267,00 Kč 
 
V rozpočtu bylo plánováno ke krytí pořízení výstavních vitrín na hrad Malenovice v hodnotě 105.000 
Kč využít zdroje rezervního fondu 413. Organizace v důsledku úspor v nákladech (zejm. energie, 
služby) a vyššími výnosy (příjmy ze vstupného) vytvořila v roce 2019 dostatek vlastních zdrojů, 
kterými mohla tento nákup pokrýt. Čerpání rezervního fondu 413 na pořízení drobného dlouhodobého 
majetku je tak v roce 2019 oproti rozpočtu (105.000 Kč) nulové. 
 
Rozdíl oproti roku 2018 (-113.188,00 Kč) je dán specifičností potřeb čerpání této nákladové položky 
k zajištění hlavní činnosti organizace v příslušném roce. Ve srovnání  roku 2019 a 2018 se ve 
vykázaném rozdílu nejvýznamněji projevuje pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové hodnotě 196.878 Kč v rámci projektu Interreg V-A „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“.  
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 Ostatní provozní náklady hlavní činnosti: účet 549 – Ostatní náklady 
 

  

ROK 2019 

Rozdíl 
% čerpání 
rozpočtu Rozpočet 

upravený 
Skutečnost 

k 31. 12. 

A B B - A %(B/A) 

549 Ostatní náklady z činnosti 53 000 48 249,80 -4 750,20 91,04 

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

33 000 33 008,80 8,80 100,03 

549 0600 Ostatní náklady z činnosti - 
ostatní 

20 000 15 241,00 -4 759,00 76,21 

549 0610 Odvod za neplnění povinnosti 
zaměstnávat ZTP 

0 0,00 0,00   

 
 
Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč: 33.008,80 Kč.  
Jedná se o pořízení nosníků do pojízdných regálů v depozitáři Otrokovice. 
 
Ostatní náklady z činnosti - ostatní: 15.241,00 Kč  
Členské příspěvky: Asociace muzeí a galerií, Česká národopisná společnost, CIOFF, správní poplatky 
aj. 
 
Organizaci za rok 2019 nevznikla odvodová povinnost za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby 
ZTP, neboť splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. 
 

Srovnání s rokem 2018: V roce 2018 byl SU 549 – Ostatní náklady čerpán ve výši 19.641,26 Kč. 
Navýšení v roce 2019 o 28.608,54 Kč je dáno zejména skutečností, že v roce 2019 bylo realizováno 
technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč., a to ve výši 33 tis. Kč, zatímco 
v roce 2018 tato položka čerpána nebyla. 

 
 

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje) 

 
 

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 
 
Schválený rozpočet 2019 26.563.000 Kč 
Úpravy během roku +2.707.304 Kč 
Upravený rozpočet 2019 30.719.445 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 30.532.328,47 Kč 
Rozdíl oproti UR:  -187.116,53 Kč 
% čerpání UR: 99,39 % 

 
Skutečnost k 31. 12. 2018 27.969.726,05 Kč 
Rozdíl 2019-2018:  +2.562.602,42 Kč 
% 2019/2018:         109,16 % 
 
Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2019 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny 
závazných ukazatelů rozpočtu, v případě obdržení účelových dotací a dle aktuálně schválených změn 
u projektů a investičních záměrů. 
 
 
 
Výnosy hlavní činnosti k 31. 12. 2019 činí celkem 30.532.328,47 Kč.  
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Rozdíl plnění výnosů hlavní činnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019): -187.116,53 Kč.  
 
Vykázané nižší plnění výnosů oproti rozpočtu je způsobeno těmito vlivy: 
- úsporou v čerpání účelového příspěvku na provoz v celkové částce 147 tis. Kč v důsledku nižších 

nákladů na akce: 
o „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ - úspora 

67 tis. Kč, 
o zpracování projektové dokumentace akce „MJVM – Oprava střechy a schodišť 

konzervátorského pracoviště Otrokovice“ – úspora 80 tis. Kč (v roce 2019 nebylo 
realizováno).  

- úsporou 115 tis. Kč v čerpání rezervního fondu tvořeného z výsledku hospodaření – organizace 
vytvořila v závěru roku 2019 vlastní zdroje k úhradě nákladů, dle rozpočtu krytých ze zdrojů 
rezervního fondu. 

 

 
Při srovnání vykázané skutečnosti k 31. 12. 2019 oproti roku 2018 došlo v roce 2019 k navýšení 
výnosů hlavní činnosti o částku 2.562,602,42 Kč (tj. o 9,16 %). Uvedený index navýšení výnosů jako 
zdroje krytí nákladů hlavní činnosti koresponduje s meziročním nárůstem nákladů hlavní činnosti (v r. 
2019 nárůst o 9,22 % oproti roku 2018). 
 
Přehled výnosů hlavní činnosti – srovnání let 2018 a 2019:  
 

  

Skutečnost k 31. 12. (v Kč) 
Rozdíl 2019-

2018 % (B/A) 
2018 2019 

A B B - A 

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 27 969 726,05 30 532 328,47 2 562 602,42 109,16% 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 218 252,00 92 793,00 -125 459,00 42,52% 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 470 488,00 2 839 840,00 369 352,00 114,95% 

603 Jiné výnosy z vlastních výkonů 33 900,00 11 100,00 -22 800,00 32,74% 

648 Čerpání fondů 43 000,00 30 000,00 -13 000,00 69,77% 

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 134 208,49 2 266 696,68 132 488,19 106,21% 

672 Výnosy z transferů 23 069 877,56 25 291 898,79 2 222 021,23 109,63% 

   v tom:         

Příspěvek na provoz - zřizovatel 
"běžný" (ÚZ 999) 

21 778 000,00 23 267 384,00 1 489 384,00 106,84% 

Transfery účelové (projekty a akce) - 
zřizovatel, MK, Úřad práce, obce, IROP, 
Interreg 

1 144 687,10 1 554 655,04 409 967,94 135,81% 

Časové rozlišení u publikací -141 171,86 100 744,43 241 916,29 -71,36% 

Časové rozlišení (ČRIT) v souvislosti s 
odepisováním majetku 

288 362,32 369 115,32 80 753,00 128,00% 

 
Jak bylo uvedeno výše, nárůst výnosů hlavní činnosti v roce 2019 oproti roku 2018 odráží navýšení 
nákladů hlavní činnosti (komentováno v předchozí kapitole), což je největší měrou patrno u 
nejvýznamnější výnosové položky 672 – Výnosy z transferů (nárůst oproti roku 2018 o 9,63 %).  
 
K významnějšímu navýšení došlo také u výnosů z prodeje služeb, a to díky nárůstu tržeb za vstupné, 
což je podrobně komentováno v kapitole 17 – Vyhodnocení tržeb. 
 



 

 31 
I. Ekonomická část                                                                                        Výroční zpráva 2019 
 

Snížení výnosů z prodeje vlastních výrobků (v případě MJVM se jedná o publikace) v roce 2019 oproti 
roku 2018 o 125.459 Kč je způsobeno mimořádným vlivem v roce 2018, kdy dosažená suma výnosů 
z prodeje publikací v částce 218.252 Kč dalece předčila předpoklady i hodnoty vykázané 
v předchozích letech. V roce 2018 byl mimořádně úspěšný prodej nové publikace „Zlínsko na cestě od 
Rakouska-Uherska k samostatnému Československu“, která byla vydána k výročí státnosti a uvedena 
do prodeje na konci měsíce října 2018. Do konce roku byla rozebrána většina nákladu. 
 
Rozdíl u ostatních výnosů z činnosti (SU 649) v roce 2019 oproti roku 2018 v celkové částce 
132.488,19 Kč je dán především rozdílem v hodnotách zúčtovaného nekrytého fondu investic (v roce 
2019 o 302.510,68 Kč více oproti roku 2018) a v částkách přijatých pojistných náhrad (v roce 2019 o 
133.700 Kč méně oproti roku 2018). 
 
Komentář k meziročnímu srovnání výnosů z transferů (rok 2019 oproti roku 2018) 
 
Struktura výnosů z transferů zahrnuje: 
 
- Příspěvek zřizovatele na provoz, tzv. „běžný“ který je určen ke krytí provozních potřeb organizace 

k zajištění plnění její předmětné činnosti v příslušném roce. Navýšení v roce 2019 o 1.489.384 Kč 
oproti roku 2018 sloužilo zejména ke krytí dopadu zákonného navýšení tarifních mezd od 1. 1. 
2019 do provozních nákladů organizace (dopad celkem 1.602 tis. Kč – mzdové náklady, odvody 
SP, ZP, příděl FKSP).  

- Účelové transfery – tyto výnosy jsou zdrojem krytí konkrétních nákladů na mimořádné projekty, 
jmenovité akce a aktivity apod. realizované v příslušném roce. 
 

- Časové rozlišení zdrojů financování publikací, časové rozlišení investičních transferů v souvislosti 
s odepisováním – hodnota těchto výnosů koresponduje s konkrétními účetními případy při výdeji 
publikací finančně podpořených transferem a při odepisování majetku pořízeného zcela nebo 
zčásti z investičního transferu. 

 
Další komentář věnujeme výnosům hlavní činnosti v roce 2019 včetně srovnání vykázaných hodnot 
s rozpočtem roku 2019. 
 
Přehled výnosů hlavní činnosti k 31. 12. 2019: (finanční hodnoty uvedeny v Kč) 
 

  

ROK 2019 

Rozdíl 
% plnění 
rozpočtu 

podíl v % 
na 

výnosech 
celkem 

Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 

A B B - A %(B/A) %(B/A) 

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků - 
publikací 

95 000 92 793,00 -2 207,00 97,68 0,30% 

602 Výnosy z prodeje služeb 2 804 445,00 2 839 840,00 35 395,00 101,26 9,30% 

v tom:           

 - tržby za vstupné (AÚ 602 0700) 2 750 000 2 797 480,00 47 480,00 101,73 9,16% 

 - výnosy z prodeje služeb ostatní (AÚ 
602 0303) 

54 445 42 360,00 -12 085,00 77,80 0,14% 

609 Jiné výnosy z vl. výkonů - 
konferenční poplatky 

11 000 11 100,00 100,00 100,91 0,04% 

648 Čerpání fondů 145 000 30 000,00 -115 000,00 20,69 0,10% 

v tom:           

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

115 000 0,00 -115 000,00 0,00 0,00% 

Rezervní fond 414 - peněžní dary (AÚ 
648 0315) 

30 000 30 000,00 0,00 100,00 0,10% 
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ROK 2019 

Rozdíl 
% plnění 
rozpočtu 

podíl v % 
na 

výnosech 
celkem 

Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 

A B B - A %(B/A) %(B/A) 

649 Ostatní výnosy z činnosti 2 319 000 2 266 696,68 -52 303,32 97,74 7,42% 

v tom:           

 - výnosy z pojistných náhrad (AÚ 649 
0300) 

36 000 35 482,00 -518,00 98,56 0,12% 

 - proúčtování nepokrytého fondu 
investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 
649 0500) 

2 280 000 2 229 510,68 -50 489,32 97,79 7,30% 

 - ostatní výnosy z činnosti - ostatní 
(AÚ 649 0410, 0509, 0900) 

3 000 1 704,00 -1 296,00 56,80 0,01% 

VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM 5 374 445 5 240 429,68 -134 015,32 97,51 17,16% 

Výnosy z transferů:           

672 0301 Přijaté transfery ze SR - 
příspěvek Úřadu práce  - projekt 
"Záruky pro mladé ve Zlínském kraji" 
(ÚZ 13013) 

15 000 15 000,00 0,00 100,00 0,05% 

672 0311 Přijaté transfery z IROP, 
část SR - neinvestiční část (ÚZ 17015) 
- projekt "Ploština - IROP" - dohad 
transferu (podíl SR) při zúčtování 
neinvestičních nákladů projektu. 
Rozpočet na SU 649. 

0 73,00 73,00   0,00% 

672 0312 Přijaté transfery ze SR - 
Interreg V-A SR-ČR "Dušan S. 
Jurkovič" - rozdíl mezi nárokem na 
dotaci a dohadem z r. 2018 (část SR, 
vypořádání investiční i neinvestiční 
části) 

0 -447,57 -447,57   0,00% 

672 0313 Přijaté transfery z IROP, 
část EU - neinvestiční část (ÚZ 17016) 
- projekt "Ploština - IROP" - dohad 
transferu (podíl EU) při zúčtování 
neinvestičních nákladů projektu. 
Rozpočet na SU 649. 

0 1 234,00 1 234,00   0,00% 

672 0320 Účelová dotace MK - "Czech 
Made Western" (ÚZ 34021) 

99 000 99 000,00 0,00 100,00 0,32% 

672 0329 - Časové rozlišení dotací MK 
(publikace) k 31.12.2019 (ÚZ 34017, 
34070) 

0 72 459,40 72 459,40   0,24% 

672 0500 Příspěvek na provoz - 
"běžný" (ÚZ 999) 

23 267 384 23 267 384,00 0,00 100,00 76,21% 

672 0504 - Časové rozlišení příspěvku 
na provoz (publikace) k 31. 12. 2019 
(ÚZ 999) 

0 28 285,03 28 285,03   0,09% 

672 0505 Příspěvek na provoz - 
účelový (ÚZ 090, 093) 

1 550 616 1 403 412,30 -147 203,70 90,51 4,60% 

v tom:           
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ROK 2019 

Rozdíl 
% plnění 
rozpočtu 

podíl v % 
na 

výnosech 
celkem 

Rozpočet 
upravený 

Skutečnost 

A B B - A %(B/A) %(B/A) 

 Provozování automatů na nápoje a 
občerstvení na hradě Malenovice, ÚZ 
090 

11 616 11 616,00 0,00 100,00 0,04% 

„MJVM – Hrad Malenovice – 
hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z 
prostor sklepa“, ÚZ 093 

1 259 000 1 191 796,30 -67 203,70 94,66 3,90% 

„MJVM – Hrad Malenovice – nové 
expozice“ – úhrada zpracování 
přípravné projektové dokumentace, ÚZ 
093  

200 000 200 000,00 0,00 100,00 0,66% 

„MJVM – oprava střechy a schodišť 
konzervátorského pracoviště 
Otrokovice“ – projektová 
dokumentace, ÚZ 093  

80 000 0,00 -80 000,00 0,00 0,00% 

672 0600 Přijaté transfery od obcí (ÚZ 
666) 

44 000 44 000,00 0,00 100,00 0,14% 

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

369 000 369 115,32 115,32 100,03 1,21% 

672 0810 Přijaté transfery ze zahraničí 
- Interreg V-A SR-ČR "Dušan S. 
Jurkovič" - rozdíl mezi nárokem na 
dotaci a dohadem z r. 2018 (část 
ERDF, vypořádání investiční i 
neinvestiční části) 

0 -7 616,69 -7 616,69   -0,02% 

VÝNOSY Z TRANSFERŮ CELKEM 25 345 000 25 291 898,79 -120 304,91 99,79 82,84% 

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI 
CELKEM 

30 719 445 30 532 328,47 -187 116,53 99,39 100,00% 

 
 
 
 
 Výnosy z prodeje vlastních výrobků - publikací (účet 601)  
 
Schválený rozpočet 2019 70.000 Kč 
Úpravy během roku +25.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 95.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 92.793,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: -2.207,00 Kč 
% plnění UR: 97,68 % 
 
Rozpočet byl upraven navýšením o 25 tis. Kč v měsíci 11/2019 na celkovou sumu 95.000 Kč, a to na 
základě dosavadní úspěšnosti prodeje publikací a předpokladu prodeje do 31. 12. 2019. 
 
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. 
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Prodej publikací v roce 2019 probíhal na pokladnách všech objektů MJVM s návštěvnickým 
provozem: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Muzeum luhačovického Zálesí, hrad Malenovice, Ploština. Dále 
byly publikace prodávány obchodním oddělením muzea dle objednávek zájemců z řad jednotlivců, 
organizací, knihkupectví apod. Kromě toho byly publikace nabízeny k prodeji při všech mimořádných 
akcích muzea pořádaných ve Zlíně, na hradě Malenovice a v Luhačovicích.  
 
 . Výnosy z prodeje služeb (účet 602)  
 
Schválený rozpočet 2019 2.624.000 Kč 
Úpravy během roku +25.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 2.804.445 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 2.839.840,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: 35.395,00 Kč 
% plnění UR: 101,26 % 

 
Skutečnost vykázaná na účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb k 31. 12. 2019 zahrnuje: 
 
- Tržby za vstupné (AÚ 602 0700):  2.797.480,00 Kč. 

Podrobněji viz kapitola č. 17 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční 
srovnání). 
 

- Ostatní výnosy z prodeje služeb (AÚ 602 0303): 37.360,00 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 2019 35.000 Kč 
Úpravy během roku -24.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 11.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 11.100,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: 100,00 Kč 
% plnění UR: 100,91 % 

 
Na výnosový účet 609 jsou účtovány přijaté účastnické poplatky na námi pořádané konference a 
workshopy. V roce 2019 se jednalo o účastnické poplatky na seminář „Oděv v historii“. 
 

       
 Čerpání fondů (účet 648) 
 
Schválený rozpočet 2019 30.000 Kč 
Úpravy během roku +115.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 145.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 30.000,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: -115.000,00 Kč 
% plnění UR: 20,69 % 
 
Do schváleného rozpočtu bylo zahrnuto čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414) 
v částce 30.000 Kč.   
Rozpočet byl upraven navýšením o 115 tis. Kč, a to zapojením čerpání rezervního fondu tvořeného ze 
zlepšeného výsledku hospodaření (413) na rozvoj hlavní činnosti muzea, konkrétně na krytí nákladů 
na přípravu výstav a na pořízení drobného dlouhodobého majetku – výstavních vitrín pro sezónní 
výstavy na hradě Malenovice. 
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Skutečné čerpání k 31. 12. 2019 bylo vykázáno v celkové výši 30.000 Kč, z toho: 
- na účtu 648 0315 – Čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414) v částce 30.000 

Kč, tedy v souladu s rozpočtem. Zdroje fondu byly použity na úhradu nákladů na přípravu výstav 
pořádaných v roce 2019 (AÚ 518 0866). 

- Na účtu 648 0306 – Čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření 
(413) je k 31. 12. 2019 vykázáno nulové čerpání. Organizace vytvořila dostatek jiných vlastních 
zdrojů, především díky úsporám v nákladech (zejm. energie, služby) a vyššími výnosy (příjmy ze 
vstupného), kterými mohla pokrýt náklady původně určené ke krytí ze zdrojů rezervního fondu 
413. Zdroje rezervního fondu tak zůstaly zachovány k užití pro předmětnou činnost muzea v roce 
2020.  

 
Rezervní fond (413) vykazuje k 31. 12. 2019 zůstatek 116.314,10 Kč. 
Zdroje rezervního fondu (414) byly v roce 2019 v plné výši zapojeny do výnosů k finančnímu krytí 
provozních nákladů. K 31. 12. 2019 vykazuje tento fond nulový zůstatek.  
 
 Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) 
 
Schválený rozpočet 2019 2.278.000 Kč 
Úpravy během roku +41.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 2.319.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 2.266.696,68 Kč 
Rozdíl oproti UR: -52.303,32 Kč 
% plnění UR: 97,74 % 
 
/V rámci rozpočtu účtu 649 (UR k 31. 12. 2019) je zahrnut také rozpočet dohadu dotace IROP – projekt „Ploština“ 
na neinvestiční náklady projektu. Skutečnost – dohad transferu – je zúčtována v rámci SU 672./  

 
V rámci SU 649 jsou vykázány následující výnosy: 
 
1. Výnos z pojistné náhrady v částce 35.482,00 Kč – odškodnění poškození difúzního adaptéru 

elektronického mikroskopu (AÚ 649 0300). Z pojistné náhrady byla uhrazena oprava poškození. 
2. Výnosy za výkup odpadu v částce 1.703,00 Kč (AÚ 649 0410). 
3. Zúčtování nepokrytého fondu investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649 0500) v částce 

2.229.510,68 Kč. Organizace v průběhu roku 2019 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. 
Oproti rozpočtu je objem nekrytých odpisů nižší o částku 50.489,32 Kč. Organizace vytvořila 
v roce 2019 finanční zdroje v částce 50.000 Kč ke krytí odpisů majetku příspěvkem na provoz. 
Tyto prostředky vstupují jako zdroj fondu investic do zůstatku fondu k 31. 12. 2019. V roce 2020 
budou použity na nákupy sbírkových předmětů, na které je v plánu fondu investic na rok 2020 
alokována shodná částka (50 tis. Kč). 
 
Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena v rámci kapitoly č. 7 – Hospodaření 
s prostředky jednotlivých fondů organizace u komentáře k fondu investic. 
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 VÝNOSY Z TRANSFERŮ (účet 672) 
 
Schválený rozpočet 2019 21.526.000 Kč  

Úpravy během roku +3.819.000 Kč  

Upravený rozpočet 2019 25.345.000 Kč  
   
Skutečnost k 31. 12. 2019 25.291.898,79 Kč  
Rozdíl oproti UR: -53.101,21 Kč  
% plnění UR: 99,79 %  

 
Úpravy rozpočtu navýšením byly provedeny v průběhu roku 2019 v návaznosti na: 
a) Schválené změny závazných ukazatelů – navýšení a účelové určení příspěvku na provoz, 
b) Poskytnutí účelových neinvestičních dotací od obcí (město Luhačovice, Kulturní fond města 

Zlína), 
c) Poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu – účelové neinvestiční dotace Ministerstva kultury na 

výstavní projekt „Czech Made Western, 
   

Podrobné informace k úpravám rozpočtu výnosů z transfe rů jsou uvedeny v oddíle 1: Vyhodnocení 
závazně stanovených ukazatelů. 
 
Rozdíl plnění výnosů z transferů oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019) v částce -53.101,21 Kč je 
výsledkem dopadu následujících vlivů: 
a) Zúčtovanými dohady dotace IROP na projekt „Ploština“ při zúčtování neinvestičních nákladů 

projektu v celkové výši 1.307,00 Kč (podíl SR a EU), přičemž v rozpočtu je tento transfer zahrnut 
v rámci SU 649 (viz výše). 

b) Zúčtováním rozdílu mezi nárokem na dotaci a dohadem z r. 2018 -  Interreg V-A (na projekt 
Dušan S. Jurkovič – náš architekt) v celkové výši -8.064,26 Kč (část SR a ERDF). Na SU 672 byla 
vypořádána investiční i neinvestiční část. 

c) Dopad zúčtování časového rozlišení zdrojů financování publikací k 31. 12. 2019 v celkové částce 
100.744,43 Kč (navýšení výnosů na SU 672). Časové rozlišení má dopad u příspěvku na provoz 
(AÚ 672 0504) v částce 28.285,03 Kč a u dotací ministerstva kultury (AÚ 672 0329) v částce -
72.459,40 Kč. 

d) Úsporou ve výši - 67.203,70 Kč v čerpání schválené částky účelového příspěvku na provoz na 
akci „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“. 

e) Úsporou ve výši - 80.000,00 Kč v čerpání schválené částky účelového příspěvku na provoz na 
zpracování projektové dokumentace akce „MJVM – Oprava střechy a schodišť konzervátorského 
pracoviště Otrokovice (v roce 2019 nebylo realizováno). 

f) Zbývající část rozdílu v nepatrné částce 115,32 Kč je dána zaokrouhlením rozpočtu u časového 
rozlišení transferů na pořízení majetku. 

 
 
Výnosy z transferů (SU 672) – skutečnost k 31. 12. 2019: 25.291.898,79 Kč 
v tom: 
 
1. Příspěvek na provoz (AÚ 672 0500, 0504, 0505) 
 
Schválený rozpočet 2019 21.140.000 Kč 
Úpravy během roku +3.678.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 24.818.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 24.699.081,33 Kč 
Rozdíl oproti UR: -118.918,67 Kč 
% plnění UR: 99,52 % 
 
Rozdíl oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019) v částce -118.918,67 Kč je dán: 
- zúčtováním časového rozlišení příspěvku na provoz při účtování publikací, přičemž dopad k 31. 

12. 2019 činí částku 28.285,03 Kč (dopad časového rozlišení není na účtu 672 rozpočtován), 
- úsporou v celkové výši - 147.203,70 Kč v čerpání schválené částky účelového příspěvku na 

provoz na akce „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ 
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a „MJVM – Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“ – zpracování 
projektové dokumentace. 

 
V poskytnutém příspěvku zřizovatele na provoz vykázaném k 31. 12. 2019 v celkové sumě 
24.699.081,33 Kč je zahrnut: 
 
a) Příspěvek na provoz ke krytí provozních nákladů organizace v roce 2019 

(AÚ 672 0500, ÚZ 999) 
23.267.384,00 Kč 

b) Účelový příspěvek na provoz na akci „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – 
omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ (AÚ 672 0505, ÚZ 093) 

1.191.796,30 Kč 

c) Účelový příspěvek na provoz na akci „MJVM – Hrad Malenovice – nové 
expozice“ – úhrada zpracování přípravné projektové dokumentace (AÚ 672 
0505, ÚZ 093) 

200.000,00 Kč 

d) Účelový příspěvek na provoz na provozování automatů na nápoje a 
občerstvení na hradě Malenovice (AÚ 672 0505, ÚZ 090) 

11.616,00 Kč 

e) Dopad časového rozlišení příspěvku na provoz při zúčtování publikací (AÚ 
672 0504, ÚZ 999) 

28.285,03 Kč 

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). 
- v roce 2018: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, katalog k výstavě 

Muzeum staré jako Československo (část), publikace Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska 
k samostatnému Československu (část). 

- v roce 2019: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, Acta Carparhica 
Occidentalis – suplementum, publikace Luhačovice a Židé, brožura k výstavě Léčivé stromy. 

Částky časového rozlišení k zúčtování byly stanoveny dle hodnoty (ve skladové ceně) výtisků publikací, 
které jsou evidovány na skladě k 31. 12. 2019 a podílu zapojení příspěvku na provoz do financování 
těchto publikací.  

 
a) Příspěvek na provoz ke krytí provozních nákladů organizace roku 2019 (ÚZ 999) po zohlednění 

časového rozlišení (viz výše) byl poskytnut v částce 23.295.669,03 Kč a byl takto plně vyčerpán. 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2019 provozní náklady kryté příspěvkem na provoz s účelovým 
znakem 999 v celkové výši 23.295.669,03 Kč (rozdíl = 0). 
 

b) Účelový příspěvek na provoz určený na akci „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení 
vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ (ÚZ 093, ORJ 932) byl poskytnut v částce 1.191.796,30 Kč a byl 
v plné výši použit na úhradu nákladů akce v souladu s účelovým určením. Náklady akce ORJ 932 
zúčtované k 31. 12. 2019 jsou kryty příspěvkem na provoz s účelovým znakem 093 ve výši 
1.191.796,30 Kč (rozdíl = 0).   

 
c) Účelový příspěvek na provoz určený na akci „MJVM – Hrad Malenovice – nové expozice“ – 

zpracování přípravné projektové dokumentace (ÚZ 093, ORJ 930) byl poskytnut v částce 
200.000,00 Kč a byl v plné výši použit na úhradu nákladů akce v souladu s účelovým určením. 
Náklady akce ORJ 930 zúčtované k 31. 12. 2019 jsou kryty příspěvkem na provoz s účelovým 
znakem 093 ve výši 200.000,00 Kč (rozdíl = 0).   

 
d) Účelový příspěvek na provoz určený na provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě 

Malenovice (ÚZ 090) byl poskytnut v částce 11.616,00 Kč a byl v plné výši použit na úhradu 
nákladů v souladu s účelovým určením. Příslušné náklady zúčtované k 31. 12. 2019 jsou kryty 
příspěvkem na provoz s účelovým znakem 090 ve výši 11.616,00 Kč (rozdíl = 0).   
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2. Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR – Ministerstvo kultury (AÚ 672 0320, 
0329) 
 
Schválený rozpočet 2019 0 Kč 
Úpravy během roku +99.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019   99.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 171.459,40 Kč 
Rozdíl oproti UR: 72.459,40 Kč 
% plnění UR: 173,19 % 
 
V roce 2019 byla organizaci poskytnuta jedna neinvestiční dotace Ministerstva kultury s účelovým 
znakem 34021 v částce 99.000 Kč. Jedná se o dotaci na výstavní projekt MJVM „Czech Made 
Western poskytnutou z programu Podpora expozičních a výstavních projektů, tematický okruh 1: 
instalace expozic nebo výstav. 
Dotace byla v plné výši použita k účelům stanoveným v podmínkách rozhodnutí. Organizace dodržela 
všechny podmínky určené poskytovatelem dotace pro čerpání a použití dotace a pro předložení 
vyúčtování. 
Vyúčtování dotace včetně všech povinných příloh a podkladů bylo odesláno Ministerstvu kultury ČR 
v řádném termínu a v souladu s podmínkami rozhodnutí. 
 
U dotací z Ministerstva kultury byl vykázán rozdíl skutečnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2019) 
v částce 72.459,40 Kč, který je dán dopadem zúčtování časového rozlišení dotací MK při účtování 
publikací (dopad časového rozlišení není na účtu 672 rozpočtován). 
Zúčtování časového rozlišení dotací z Ministerstva kultury bylo provedeno v souvislosti s publikacemi 
vydanými v roce 2017 a 2018 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR (ÚZ 34017, 34070). 
 
Celková částka rozdílu ve výši dopadu časového rozlišení zdrojů financování publikací podpořených 
dotací MK 72.459,40 Kč je tvořena: 
- dopadem časového rozlišení dotace MK s účelovým znakem 34017 v částce 6.072,- Kč (publikace 

vydaná v r. 2017 „Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní), 
- dopadem časového rozlišení dotace MK s účelovým znakem 34070 v částce 66.387,40 Kč 

(publikace vydané v r. 2018 „Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému 
Československu“, „Muzeum staré jako Československo“). 

 
Částky pro zúčtování časového rozlišení uvedených zdrojů financování byly stanoveny dle zůstatku 
zásob předmětných publikací na skladě k 31. 12. 2019 a hodnoty podílu příslušné dotace MK na 
celkové hodnotě zůstatku zásob těchto publikací. 
 
Dotace Ministerstva kultury s účelovými znaky 34021, 34017 a 34070 jsou k 31. 12. 2019 zúčtovány 
v rámci SU 672 v celkové částce 171.459,40 Kč. Neinvestiční náklady kryté těmito dotacemi 
zúčtované k 31. 12. 2019 činí rovněž částku 171.459,40 Kč (rozdíl = 0).   
 
3. Účelový příspěvek Úřadu práce (AÚ 672 0301) 
 
Schválený rozpočet 2019 15.000 Kč 
Úpravy během roku nebyly provedeny 
Upravený rozpočet 2019   15.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 15.000,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: 0,00 Kč 
% plnění UR: 100,00 % 
 
Příspěvek Úřadu práce ve výši 15.000 Kč na vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
v rámci projektu „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“, ÚZ 13013.  
Příspěvek byl poskytnut na základě dohody uzavřené s ÚP v roce 2018 na mzdy včetně odvodů 
zaměstnankyně přijaté na vyhrazené pracovní místo pro výkon odborné praxe v souladu 
s podmínkami projektu. V roce 2019 byl poskytnut příspěvek za měsíc leden 2019.  
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Příspěvek byl v plné výši vyčerpán v souladu s podmínkami projektu. Související náklady na mzdy a 
zákonné odvody SP, ZP vynaložené v rámci projektu a zúčtované k 31. 12. 2019 v částce 15.000 Kč 
jsou kryty příspěvkem ÚP s účelovým znakem 13013 ve výši 15.000,00 Kč (rozdíl = 0).   
 
4. Účelové neinvestiční dotace od obcí (AÚ 672 0600) 
 
Schválený rozpočet 2019 0 Kč 
Úpravy během roku +44.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019   44.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 44.000,00 Kč 
Rozdíl oproti UR: 0,00 Kč 
% plnění UR: 100,00 % 
 
V roce 2019 byly organizaci poskytnuty dvě účelové neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 
44.000,00 Kč, z toho dotace města Luhačovice ve výši 20.000,00 Kč a dotace z Kulturního fondu 
města Zlína ve výši 24.000,00 Kč. 
- Účelová neinvestiční dotace města Luhačovice v částce 20.000 Kč byla poskytnuta na vydání 

výukového sešitu pro školy „Jak se žilo v Luhačovicích před 100 lety“.  
Dotace byla přijata na bankovní účet MJVM v roce 2019. Poskytnuté finanční prostředky byly 
v plné výši vyčerpány na stanovený účel, vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo 
v 11/2019 v souladu s podmínkami a ve stanoveném termínu. 

- Účelová neinvestiční dotace poskytnutá statutárním městem Zlín z Kulturního fondu města 
Zlína v částce 24.000 Kč byla určena na restaurátorský záměr pro malovaný sál hradu 
Malenovice. 
Dotace byla v roce 2019 v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Vyúčtování bylo poskytovateli 
předloženo v lednu 2020 v termínu a v souladu s ostatními podmínkami. Úhradu dotace na 
bankovní účet MJVM očekáváme na konci 1. čtvrtletí 2020. 
 

5. Dotace IROP: EU + SR – neinvestiční část (AÚ 672 0311, 0313) 
 

Schválený rozpočet 2019 0 Kč 
Úpravy během roku v rámci SU 649 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 1.307,00 Kč 
 
Jedná se o dohad transferu z IROP na projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. Dohad transferu byl proveden při 
zúčtování neinvestičních nákladů projektu v roce 2019 (realizace povinné publicity) v souladu 
s rozpočtem projektu a se schváleným investičním záměrem. Podíl SR v částce 73,- Kč byl zúčtován 
na AÚ 672 0311 s účelovým znakem 17015. Podíl EU v částce 1.234,- Kč byl zúčtován na AÚ 672 
0313 s účelovým znakem 17016. 
Příslušné neinvestiční náklady projektu zúčtované k 31. 12. 2019 s ÚZ 17015 a 17016 činí 1.307 Kč a 
jsou kryty v plné výši dohadem transferu (rozdíl = 0).   
 
6. Dotace Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: ERDF + SR – neinvestiční část 

(AÚ 672 0312, 0810) 
 
Upravený rozpočet 2019   0 Kč 
Skutečnost k 31. 12. 2019 -8.064,26 Kč 
 
Jedná se o dotaci na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“, jehož realizace proběhla v roce 
2018. Zúčtované částky představují vypořádání rozdílu mezi nárokem na dotaci vzniklým v roce 2019 
a dohadem transferu z r. 2018. O nároku na dotaci bylo účtováno v roce 2019 v návaznosti na 
schválení oprávněných výdajů projektu. 
Vypořádání podílu SR v částce -447,57 Kč bylo zúčtováno na AÚ 672 0312 s účelovým znakem 
17051. Vypořádání podílu EU (ERDF) v částce -7.616,69 Kč bylo zúčtován na AÚ 672 0810 
s účelovým znakem 09921. 
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7. Zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti 
s odepisováním (AÚ 672 750, 0751) 

 
 Schválený rozpočet 2019 371.000 Kč  

Úpravy během roku -2.000 Kč 
(uvedení rozpočtu do souladu s plánem fondu 
investic) 

Upravený rozpočet 2019   369.000 Kč  
   
Skutečnost k 31. 12. 2019 369.115,32 Kč  
Rozdíl oproti UR: 115,00 Kč (zaokrouhlení rozpočtu) 

 
Jedná se o podíl dotací IROP a Interreg V-A na odpisech roku 2019 majetku pořízeného v roce 2017 
a v roce 2018 v rámci projektů „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních 
technologií“ (IROP) a „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ (Interreg V-A). Odpisy majetku zúčtované 
v roce 2019 a kryté investičním transferem ÚZ 403 činí 369.115,32 Kč (rozdíl = 0). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 

 
Organizace účtovala v roce 2019 na dohadných účtech: 
 
381 – Náklady příštích období 
383 – Výdaje příštích období 
384 – Výnosy příštích období 
388 – Dohadné účty aktivní 
389 – Dohadné účty pasívní 
 
Zúčtování dohadných položek prováděla organizace jak v průběhu roku 2019 v rámci měsíčních 
účetních závěrek, tak i na konci účetního období a v rámci roční účetní závěrky k 31. 12. 2019: 
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Přehled stavů a obratů dohadných účtů (381 až 389): 
 

počáteční stav 

1. 1. 2019
obrat MD obrat DAL

zůstatek k 

31.12. 2019
popis

381 Náklady příštích období 6 994,00 6 994,00 6 994,00 6 994,00

Nájemné na rok 2020 hrazené dopředu: 

pronájem poštovní přihrádky (Česká pošta, 

5.520 Kč), pronájem pozemků u hradu 

Malenovice (Pozemkový fond ČR, 1.474 Kč)

383 Výdaje příštích období -93 524,13 93 524,13 160 412,62 -160 412,62

Faktury za plnění věcně a časově související s 

obdobím roku 2019, které byly vystaveny a přijaty 

v lednu 2020.

Výnosy příštích období - 

příspěvek na provoz
0,00 24 670 796,30 24 750 796,30 -80 000,00

Zúčtování schválené výše příspěvku na provoz 

včetně účelově vyčleněného a měsíční zúčtování 

plateb příspěvku na provoz do schválené výše. 

Zůstatek k 31.12.2019 ve výši 80.000 Kč: účelově 

vyčleněná částka příspěvku na provoz na rok 

2019 na jmenovitou akci, jejíž čerpání nastane v 

roce 2020.

Výnosy příštích období - časové 

rozlišení zdrojů financování 

publikací

-832 476,95 128 511,43 27 767,00 -731 732,52

Časové rozlišení zdrojů financování (příspěvku 

na provoz, dotace MK) zásob - vlastních publikací 

vydaných od roku 2016 dle hodnoty zůstatku na 

skladě k 31. 12. 2019.

Dohadné účty aktivní - transfery 

MK ČR
0,00 99 000,00 0,00 99 000,00

Dotace MK ČR na projekt "Czech Made Western" - 

vyúčtování dotace zasláno v 01/2020.

Dohadné účty aktivní - transfery 

od obcí
0,00 44 000,00 20 000,00 24 000,00

Dotace města Luhačovice 20.000 Kč: vyúčtování 

předloženo v 11/2019. Dotace Kulturního fondu 

města Zlína 24.000 Kč: vyúčtování předloženo v 

01/2020.

Dohadné účty aktivní - transfery 

Interreg: ERDF+SR
655 352,00 0,00 655 352,00 0,00

Projekt "Dušan S. Jurkovič - náš architekt". 

Vypořádání dohadů transferů investičních a 

neinvestičních - podíl ERDF a SR -  při zúčtování 

předpisu nároku na dotaci na základě schválení 

oprávněných výdajů projektu. 

Dohadné účty aktivní - transfery 

IROP: EU+SR
418 105,00 1 307,05 418 105,05 1 307,00

Dohadované částky transferů investičních a 

neinvestičních - podíl EU a SR -  při zúčtování v 

rámci projektů IROP "Depozitáře Otrokovice - 

pořízení logistických a manipulačních 

technologií" a "Zefektivnění prezentace a ochrany 

sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině".

Dohadné účty pasívní - energie -112 935,00 0,00 638 355,00 -751 290,00

Zůstatek k 31.12.2019 = kvalifikovaný odhad 

spotřeby energií související s rokem 2019 

(elektrika, teplo, voda), která bude dodavateli 

fakturována v roce 2020.

Dohadné účty pasívní - ostatní 0,00 4 150,00 9 474,97 -5 324,97
Zúčtování dohadných položek na pořízení zboží k 

prodeji a na spotřebu materiálu pro údržbu.

41 514,92 25 048 282,91 26 687 256,94 -1 597 459,11CELKEM

číslo a název účtu

389

384

388
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 
Tabulka č. 3 
 

V roce 2019 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 2019 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 2019: 14|15 BAŤŮV 
INSTITUT, hrad Malenovice, Muzeum luhačovického Zálesí, Ploština. Prodej probíhal také 
prostřednictvím obchodního oddělení MJVM zasíláním objednaného zboží na dobírku. 
 
 
2. Pronájem 

 Pronájmy krátkodobé 

Pronájmy prostor k pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. V roce 2019 byly 
pronajaty prostory hradu Malenovice v těchto případech:  

- Soukromým osobám pro svatební obřady konané v období květen až září buďto 
v malovaném sále nebo na nádvoří hradu. V roce 2019 proběhlo na hradě Malenovice 
celkem 10 svatebních obřadů. 

- Spolku Best4Life, z.s., Zlín pro účely pořádání akce pro veřejnost „Zlínské slavnosti vína“. 
- Společnosti Continental Barum s.r.o., Otrokovice pro společenské setkání (zbrojnice 

hradu). 
 
 Pronájmy dlouhodobé: 

Hrad Malenovice - pronájem bytu a vybavení bytu v předhradí kastelánovi hradu. 
 
Podrobněji viz kapitola č. 15 – 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 výstavních panelech, 
v publikacích vydávaných muzeem, na webových stránkách muzea a dalšími dohodnutými způsoby. 
V roce 2019 byly uzavřeny celkem tři smlouvy o reklamě v celkové hodnotě 95 tis. Kč.  
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ 

K 31. 12. 2019: 

PRODEJ ZBOŽÍ PRONÁJMY
REKLAMNÍ 

ČINNOST

ORJ 11 ORJ 12 ORJ 13

NÁKLADY K 31. 12. 2019:

501 - Spotřeba materiálu (dary k prodeji-ORJ 11, spotřeba 

palivového dříví-kastelán-ORJ 12)
1 295,00 7 398,00 8 693,00

502 - Spotřeba el.energie (pronájmy hrad-svatby a akce) 1 275,00 1 275,00

503 - Spotřeba vody - pronájem kastelán 8 144,00 8 144,00

      - Spotřeba vody - pronájmy hrad ostatní 585,00 585,00

504 - Náklady na prodané zboží 126 664,69 126 664,69

511 - Opravy v bytě kastelána 0,00 0,00

518 - Služby (služby k pronájmům) 940,00 940,00

521 - Mzdové náklady 10 231,00 11 200,00 11 022,00 32 453,00

524 - Odvody SP,ZP 3 458,00 3 780,00 3 724,00 10 962,00

527 - Příděl FKSP 2 % 204,62 224,00 220,44 649,06

551 - Odpisy (hrad Malenovice-pronájem bytu kastelána) 45 984,00 45 984,00

NÁKLADY DČ CELKEM 141 853,31 79 530,00 14 966,44 236 349,75

VÝNOSY K 31. 12. 2019:

602 0010 - výnosy z prodeje služeb - provize za prodej 

pamětních medailí
1 640,00 1 640,00

602 0100 - služby související s nájmem - kastelán - 

spotřeba palivového dříví 
7 398,00 7 398,00

602 0200 - služby související s nájmem - kastelán - 

spotřeba vody
8 144,00 8 144,00

602 0210 - služby související s nájmem - ostatní 

pronájmy
3 000,00 3 000,00

602 0290 - Výnosy z reklamní činnosti 95 000,00 95 000,00

603 - Výnosy z pronájmů (pronájem kastelán + ostatní 

pronájmy)
78 960,00 78 960,00

604 - Prodej zboží 144 919,00 144 919,00

VÝNOSY DČ CELKEM 146 559,00 97 502,00 95 000,00 339 061,00

ROZDÍL - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ 

ČINNOSTI (bez daně z příjmů)
4 705,69 17 972,00 80 033,56 102 711,25

DOPLŇKOVÁ 

ČINNOST 

CELKEM

 
 
 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2019 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 102.711,25 Kč.  
 
Stanovení předpokladu daňové povinnosti MJVM za rok 2019 pro účely případného zúčtování 
dohadu daně z příjmů k 31. 12. 2019 

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění: 

 
Organizace neprovádí dohad daně z příjmů za rok 2019, a to: 
 s ohledem na částku vykázaného zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši 

102.711,25 Kč a hodnotu ostatních příjmů vstupujících do základu daně z příjmů, 
 vzhledem k možnosti dle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů - snížení základu daně až do výše 

300 000 Kč (maximálně do výše základu daně). 
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4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 za hlavní a 
doplňkovou činnost 

Tabulka č. 4 

 
 

Skutečnost k 31. 12. 2019 v Kč 
   

    

  
Náklady Výnosy 

Výsledek 
hospodaření 

Hlavní činnost 30 627 619,42 30 532 328,47 -95 290,95 

Doplňková činnost 236 349,75 339 061,00 102 711,25 

Celkem HČ + DČ 30 863 969,17 30 871 389,47 7 420,30 

zúčtování daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 

Celkem vč. zúčtování daně z příjmů 30 863 969,17 30 871 389,47 7 420,30 

 
Organizace vykázala za rok 2019 zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 7.420,30 Kč,  
z toho ztráta v hlavní činnosti -95 290,95 Kč je kryta ziskem z doplňkové činnosti 102.711,25 Kč. 
 
Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019: 
 
Příděl celé částky 7.420,30 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH.  
 
Tyto prostředky budou v následujícím období zapojeny do rozpočtu organizace jako zdroj krytí potřeb 
předmětné činnosti muzea v souladu s pravidly pro použití rezervního fondu dle platné legislativy 
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).  
 

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů 
Tabulky č. 5, 6 

 
 

MZDOVÉ NÁKLADY AÚ 

k 31.12. 2019 

Rozdíl 
% čerpání 
rozpočtu ROZPOČET 

UPRAVENÝ 
SKUTEČNOST 

A B B - A %(B/A) 

Mzdové náklady - hlavní činnost   15 156 840 15 160 053,00 3 213,00 100,02 

   Ostatní osobní náklady   475 000 475 000,00 0,00 100,00 

Dohody o provedení práce 521 0410 345 000 350 306,00 5 306,00 101,54 

Dohody o pracovní činnosti 521 0420 130 000 124 694,00 -5 306,00 95,92 

   Prostředky na platy  
521 0510 - 

0620 
14 601 840 14 601 840,00 0,00 100,00 

   v tom:                   

   - projekt ÚP (ÚZ 13 013)   11 194 11 194,00 0,00 100,00 

Náhrady mzdy-doč.prac.nesch. 521 0700 80 000 83 213,00 3 213,00 104,02 

Mzdové náklady - doplňková činnost 521 0110 40 000 32 453,00 -7 547,00 81,13 

Mzdové náklady celkem (HČ+DČ)   15 196 840 15 192 506,00 -4 334,00 99,97 
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Organizace v roce 2019 dodržela závazný objem prostředků na platy i závazný objem ostatních 
osobních nákladů, a to včetně účelově vyčleněných prostředků.  
 
Ze závazně stanoveného objemu prostředků na platy v celkové sumě 14.601.840 Kč jsou účelově 
vyčleněny finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce (Operační program Zaměstnanost, ÚZ 
13 013) v částce 11.194 Kč.  
 
Příspěvek Úřadu práce (ÚZ 13013) byl poskytnut na základě uzavřené dohody s ÚP na mzdu včetně 
odvodů zaměstnankyně přijaté na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 na vyhrazené pracovní 
místo pro výkon odborné praxe (průvodkyně, dokumentátorka) v souladu s podmínkami projektu ÚP a 
s podmínkami uzavřené dohody.  
V roce 2019 byl poskytnut příspěvek za měsíc leden, a to v částce 11.194 Kč (01/2019 byl poslední 
měsíc, na který byl dle podmínek projektu příspěvek poskytnut). Příspěvek byl použit na krytí 
mzdových nákladů v rámci projektu za období 01/2019.  
V souladu s podmínkami projektu Úřadu práce a závazně stanovenými ukazateli byla k 31. 12. 2019 
v rámci tarifních platů (AÚ 521 0510) vykázána mzda zaměstnankyně přijaté v rámci  projektu ÚP, 
která je v částce 11.194 Kč kryta příspěvkem Úřadu práce s účelovým znakem 13 013. 
 

 Ostatní osobní náklady (AÚ 521 0410, 0420) 
 
Závazný objem ostatních osobních nákladů na rok 2019 byl stanoven v celkové výši 475.000 Kč. 
Skutečnost zúčtovaná k 31. 12. 2019 je v souladu se závazným limitem. 
 
V rámci ostatních osobních nákladů bylo k 31. 12. 2019 zúčtováno celkem 475.000,00 Kč, celá částka 
pouze v hlavní činnosti.  
 
Z celkové částky OON byly vyplaceny odměny: 

a) z dohod o provedení práce v celkové částce 350.306 Kč 
b) z dohod o pracovní činnosti v celkové částce 124.694 Kč. 

 
1. Dohody o provedení práce (AÚ 521 0410): k 31. 12. 2019 celkem 350.306,00 Kč, z toho: 
 

Průvodcovská činnost - expozice a výstavy 14|15 BI, hrad 
Malenovice a hájenka, Luhačovice 

    282 257,00 Kč  

Spolupráce na přípravě výstav a doprovodných programech k 
výstavám ve Zlíně: Jsou hrdí, tuze vznešení a přenádherně 
odění, Gloria Musicae, Czech Made Western 

     31 400,00 Kč  

Přednášky, předvádění řemesel (Velikonoce, Vánoce) - Zlín       18 316,00 Kč  

Spolupráce na přípravě výstavy, přednášky a akce - Luhačovice        7 676,00 Kč  

Vystoupení na akcích pro veřejnost na hradě Malenovice        5 500,00 Kč  

Vypracování recenzních posudků, korektury        5 157,00 Kč  

 
 
2. Dohody o pracovní činnosti (AÚ 521 0420): k 31. 12. 2019 celkem v částce 124.694,00 Kč: 

 
- Průvodcovská činnost ve 14|15 BI - expozice „Princip Baťa“, krátkodobé výstavy a v Muzeu 

luhačovického Zálesí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 
I. Ekonomická část                                                                                        Výroční zpráva 2019 
 

Stav zaměstnanců a průměrná mzda – tabulkový přehled: 
 

Skutečnost UR Skutečnost

2018 2019 2019 rozdíl % rozdíl %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 

přepočtený
42,75 43,50 43,33 0,58 101,36 -0,17 99,61

Stav zaměstnanců k 31. 12. - přep.úvazky 43,25 43,95 0,70 101,62

Průměrný evidenční počet zaměstnanců -

fyz.osoby
48,33 48,33 0

Stav zaměstnanců k 31. 12. - fyz.osoby 49 49 0

Ukončené pracovní poměry 4 5 1

Odchod na MD 0 0 0

Převod zaměstnanců dle §338 a násl. zákoníku 

práce - úvazky
0 0 0

Počet nově přijatých zaměstnanců 3 3 0

Nástup po MD (RD) 0 0 0

Míra fluktuace v %:

   - všechny ukončené prac. poměry 8,28 10,35 2,07

   - bez odchodů do důchodu, ze zdrav. důvodů a 

změn smluv (převedení na DPČ, změna zařazení)
6,21 6,21 0,00

% nemocnosti 1,27 1,82 0,55

Vyplacené prostředky na platy v Kč - HČ 13 417 600,00 14 601 840,00 14 601 840,00 1 184 240,00 108,83 0,00 100,00

   v tom z projektu Úřadu práce (hrubá mzda 1 

zaměstnance)
146 720,00 11 194,00 -135 526,00 7,63

Prům. mzda na 1 zam. v Kč 26 155,00 27 973,00 28 083,00 1 928,00 107,37 110,00 100,39

   v tom:

   THP 28 030,00 28 567,00 30 005,00 1 975,00 107,05 1438,00 105,03

   Odborní pracovníci 24 950,00 27 601,00 26 871,00 1 921,00 107,70 -730,00 97,36

Počet starobních důchodců - fyz.osoby k 31.12. 6 7  

Počet zaměstnanců se zkráceným úvazkem - 

fyz. osoby k 31. 12. 
14 12 -2

Osoby se ZTP - fyz. osoby 3 4 1

                         - přepočtený stav 2,19 1,81 -0,38

Srov. 2019/2018 Srov. 2019: skut./UR
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

 
 
 

 Ukončené pracovní poměry v roce 2019:   5 
z toho: 
 2  x ukončení pracovního poměru na dobu určitou a odchod do starobního důchodu: 

- průvodkyně – krátkodobé výstavy, úvazek 0,5, ukončení k 31. 12. 2019 
- průvodkyně – krátkodobé výstavy, úvazek 0,4, ukončení k 31. 12. 2019 

2 x ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance: 

- kurátor - geolog, úvazek 1,0, ukončení k 31. 1. 2019 
- konzervátor, restaurátor, úvazek 1,0, ukončení k 31. 8. 2019 

            1 x ukončení pracovního poměru dohodou: 

- průvodkyně, dokumentátorka – hrad Malenovice, úvazek 1,0, ukončení k 31. 12. 2019 
 

 Odchody na mateřskou dovolenou v roce 2019:   0 
 

 Převod zaměstnanců dle § 338 a násl. zákoníku práce – přechod práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů v roce 2019:  0 

       
 Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 2019:  3 

z toho:     
- 1 kurátor – geolog, úvazek 1,0, nástup 1. 4. 2019 
- 1 průvodkyně (Zlín – expozice Princip Baťa), úvazek 0,6, nástup 1. 7. 2019 – přechod z dohody 

o pracovní činnosti 
- 1 edukátor v kultuře, úvazek 1,0, nástup 1. 9. 2019 

 

 Příchody z mateřské/rodičovské dovolené v roce 2019:   0 
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  
 
Schválený plánovaný přepočtený počet úvazků MJVM na rok 2019 byl 42,55 úvazků. V průběhu roku 
2019 byl tento plán dvakrát upraven navýšením celkem o 0,95 úvazků na 43,50 úvazků.  
Navýšení plánu úvazků bylo provedeno: 

- v souvislosti s účastí MJVM v projektu Úřadu práce „Záruky pro mladé ve Zlínském kraji“ 
v období leden – březen 2019, 

- na základě zřizovatelem schváleného navýšení pracovních úvazků v roce 2019. 
 

Skutečnost vykázaná v roce 2019 činí 43,33 úvazků a je oproti plánovanému počtu úvazků (UR 
k 31. 12. 2019 = 43,50 úvazků) nižší o 0,17 úvazků. Tento rozdíl byl způsoben časovou prodlevou 
mezi odchodem zaměstnance na pracovní pozici konzervátor, restaurátor (1,0 úv., ukončení 
pracovního poměru k 31. 8. 2019) a příchodem nového zaměstnance na jeho místo (nástup až 6. 1. 
2020). Důvodem delší prodlevy v obsazení předmětné pracovní pozice je nedostatek lidí na trhu práce 
s požadovanou odborností a se zájmem o práci v kulturní instituci. V rámci konzervátorského oddělení 
byla absence chybějícího specialisty řešena přerozdělením nutných pracovních úkolů mezi ostatní 
zaměstnance. 
Obsazení volného úvazku (od 09/2019) organizace pokryla ve 2. pololetí roku jen částečně, oproti 
plánu zůstal rozdíl, který činí v přepočtu na celý rok neplnění o 0,17 úvazku. 
 
Oproti skutečnosti roku 2018 bylo v roce 2019 vykázáno o 0,58 úvazků více, což je dáno dopadem 
postupného náběhu schváleného navýšení pracovních úvazků v roce 2019.  

 
Vývoj průměrných mezd v jednotlivých kategoriích 
 
U kategorie THP vzrostla průměrná mzda v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 o 7,05 % na 
průměrných 30.005 Kč/měs.  
U odborných pracovníků pak nárůst na 26.871 Kč/měs. znamená 7,70 % navýšení oproti roku 2018. 
Průměrná mzda MJVM jako celku pak v roce 2019 činí 28. 083 Kč/měs., což je ve srovnání s rokem 
2018 o 7,37 % více.  
 
Na uvedený meziroční nárůst průměrné mzdy mělo vliv zejména legislativní navýšení tarifních mezd od 
1. 1. 2019 a dále platové postupy -  nárůst platového stupně při dosažení vyššího počtu let praxe. Vliv 
na mzdové náklady v roce 2019 mělo rovněž i zákonné navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 
1. 2019. 
 
Nemocnost 
je za rok 2019 vykázána v hodnotě 1,82 % (srov. 2018: 1,27 %), 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 (5): 

 
Dle tohoto způsobu výpočtu činí míra fluktuace v roce 2019 10,35 % (srov. 2018: 8,28 %). 

 
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 3 ukončené pracovní poměry, nezahrnujeme 2 případy 
ukončení pracovního poměru na dobu určitou při odchodu do starobního důchodu. 
  
Míra fluktuace v roce 2019 činí dle tohoto způsobu výpočtu 6,21 %.  
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Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 
v roce 2019: 
 
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle Vyhlášky 518/2004 Sb.: 43,13 osob 
Povinný podíl osob ZTP 4 %  1,72 osob 
Plnění povinnosti zaměstnáním u organizace 1,81 osob 
 
Organizace v roce 2019 splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu 
zaměstnanců. 
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ROČNÍ REKAPITULACE - 01/2019 - 12/2019 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. SUMA

Odprac.hodiny 7 585,35 6 195,90 6 602,52 7 543,86 7 692,51 6 913,35 6 909,19 7 244,41 7 072,36 7 414,07 6 965,21 5 051,42 83 190,15

Hodiny náhrad  206,45  361,93  299,88  218,24  418,59  401,15 1 762,01 1 078,39  439,74  632,53  559,19 2 545,78 8 923,88

Dny dávek  44,00  67,00  67,00  33,00  50,00  4,00  46,00  16,00  10,00  20,00  21,00  49,00  427,00

Z toho h.přesčas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Měsíční mzda  946 685  877 794  897 473  961 410  930 781  970 657  788 429  872 346  965 937  923 710  963 727  662 929 10 761 878

Mzda za přesčas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Základní mzda   0   0   0   0   0  1 658   0   0   0   0   0   0  1 658

Osob. příplatek měs.  91 331  85 789  89 864  92 159  88 692  92 575  80 182  83 389  92 788  90 755  91 049  59 244 1 037 817

Příplatek za vedení  41 885  36 328  39 789  41 668  40 246  41 281  35 884  35 621  40 089  39 903  38 637  23 812  455 143

Osobní příplatky   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Noční přípl.zákonný   0   0   0   0   217   0   745   558   0   0   0   0  1 520

Příplatky ke mzdě  11 891  11 859  12 766  19 217  32 252  19 065  31 293  18 524  33 626  17 263  25 866  15 520  249 142

Pololetní odměny   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Roční odměny   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Odměny   0   0   0   0   0  80 000   0   0   0  75 000  275 000  260 167  690 167

Proplacená ŘD   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

ŘD při  ukonč.PPV   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   883   883

Dovolená  29 746  60 155  42 193  32 223  64 610  54 591  273 140  170 777  59 888  96 785  79 458  418 423 1 381 989

Náhrada za svátek   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Překážky na str.prac  5 616  3 689  5 078  1 790  2 654  3 292  1 908  4 597  6 092  3 722  9 443  2 524  50 405

Náhrady mzdy   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Dopl.do min.mzdy   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Dopl.do zar.mzdy   448   404   427   448   448   374   363   339   440   0   0   0  3 691

Doplatky, opravy   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Dohody  24 957  21 170  21 083  48 102  54 088  41 005  75 125  73 657  35 671  32 910  29 859  17 373  475 000

Odstupné   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

DPP měsíční   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

DPP časová   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Automat. OON   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Sociální fond   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Refundace   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Navýšení zákl.daně  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 916  9 916  116 032

Dočasná prac.nesch.  7 346  15 368  8 152  2 649  9 504   0  8 102  2 069  2 140  6 090  8 751  13 042  83 213

Sociální pojištění  74 613  71 191  71 974  75 958  77 282  83 863  79 853  78 201  79 034  82 187  97 594  94 840  966 590

Zdravotní pojištění  53 531  51 130  51 480  54 220  54 651  59 452  56 260  56 019  57 673  59 852  68 436  66 676  689 380

Daň zálohová  115 531  107 356  108 886  119 341  122 356  146 457  132 860  128 375  130 643  142 118  185 903  179 592 1 619 418

Daň srážková  1 831  1 789  1 713  4 741  3 650  2 906  1 393  2 933  3 408  1 316  1 774  1 335  28 789

Cizozemské daně   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Daně min.roků   0   0 - 35 685   0   0   0   0   0   0   0   0   0 - 35 685

Spoření   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Exekuce, výživné   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

Závazky k organizaci  35 601  29 619  34 564  34 818  36 941  33 314  30 876  32 204  31 893  31 609  34 921  23 614  389 974

Jiné srážky  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  4 330  51 960

Kompenzace navýšení  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 620  9 916  9 916  116 032

Zálohy   0   0   0   935   0   0   0   0   0   0  4 050   0  4 985

Bezhotovostně  855 195  818 743  853 261  879 465  897 751  944 027  956 528  929 008  897 950  934 115 1 091 766 1 071 451 11 129 260

K výplatě   0   0  1 700   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1 700

HRUBÁ MZDA 1 152 559 1 097 188 1 108 673 1 197 017 1 213 988 1 304 498 1 287 069 1 259 808 1 234 531 1 280 048 1 513 039 1 460 875 15 109 293

Základ SOC. 1 147 502 1 094 878 1 106 870 1 168 195 1 188 521 1 289 796 1 228 108 1 202 714 1 215 582 1 264 020 1 501 113 1 458 685 14 865 984

Základ ZDR. 1 161 313 1 108 464 1 119 067 1 180 225 1 196 987 1 300 065 1 235 293 1 216 580 1 237 407 1 285 839 1 507 482 1 466 173 15 014 895

SP-odv.org.  286 876  273 720  276 718  292 049  297 131  322 449  304 571  298 274  301 465  313 477  372 277  361 754 3 700 761

ZP-odv.org.  103 272  98 536  99 615  105 136  106 969  116 083  110 531  108 243  109 402  113 761  135 101  131 280 1 337 929  
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6. Vyhodnocení provedených oprav 
Tabulka č. 7 
 

V roce 2019 byly realizovány akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku v celkové hodnotě 
1.541.063,97 Kč (96,20 % upraveného rozpočtu k 31. 12. 2019). Přehled jednotlivých akcí uvádí 
následující tabulka: 

Rozdíl

 - úspora

 + překročení

Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH ) AÚ 511 0300 1 180 000 1 120 934 -59 065,70 94,99%

MJVM - Hrad Malenovice - hájenka - omezení vzlínání 

vlhkosti z prostor sklepa (IZ č. 1485/090/01/19)
1 1 180 000 1 120 934,30 -59 065,70 94,99%

Běžné opravy a údržba nemovitého majetku AÚ 511 0400 281 000 279 200,37 -1 799,63 99,36%

Hrad Malenovice - pravidelný nátěr střešní krytiny 7 143 000 142 950,37 -49,63 99,97%

Hrad Malenovice, hájenka - běžné opravy a údržba - 

operativní zásahy dle aktuálních potřeb
8 44 000 43 275,50 -724,50 98,35%

Hrad Malenovice - oprava technické místnosti 12 19 000 18 230,00 -770,00 95,95%

Hrad Malenovice - technická příprava prostor pro 

novou expozici
13 20 000 19 904,50 -95,50 99,52%

Depozitáře Otrokovice - oprava kanalizace pod 

objektem
14 55 000 54 840,00 -160,00 99,71%

Běžné opravy a údržba movitého majetku AÚ 511 0500 141 000 140 929,30 -70,70 99,95%

Opravy a údržba strojů a zařízení 34 56 000 55 999,40 -0,60 100,00%

Luhačovice - oprava kamerového systému 35 85 000 84 929,90 -70,10 99,92%

Ostatní AÚ 511 0600 0 0,00 0,00

CELKEM   1 602 000 1 541 063,97 -60 936,03 96,20%

Skutečnost - 

čerpání k 

31.12.2019

% čerpání  NÁZEV  POLOŽKY ORG
UR k 

31.12.2019

v Kč

 
 
Všechny akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku realizované v roce 2019 proběhly 
pouze v rámci hlavní činnosti a byly finančně kryty provozními prostředky. 
 
Akce ORG 1 byla součástí akce dle schváleného investičního záměru č. 1485/090/01/19 „MJVM – 
Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“. Na financování akce byl 
organizaci zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz, ÚZ 093, a to v částce dle skutečného 
čerpání.  
Ostatní akce byly kryty provozními zdroji organizace: příspěvkem na provoz (ÚZ 999), v jednom 
případě pojistnou náhradou (ÚZ 666).  
 
Plán oprav a údržby MJVM na rok 2019 byl schválen v rámci schváleného rozpočtu roku 2019 
v celkové výši 245.000 Kč. V průběhu roku 2019 byly provedeny celkem 4 změny – v měsících únor, 
červenec, září a listopad. Upravený rozpočet oprav a údržby celkem k 31. 12. 2019 je v částce 
1.602.000 Kč. 
Skutečné čerpání na opravy a údržbu v roce 2019 celkem je ve výši 1.541.063,97 Kč a představuje 
čerpání 96,20 % upraveného rozpočtu. 
U každé z akcí byl dodržen plán čerpání. Celkem byla oproti rozpočtu vykázaná úspora v částce 
60.936,03 Kč vzniklá především úsporou u akce ORG 1.   
 
ZMĚNY PLÁNU OPRAV V ROCE 2019: 
 
1. změna (únor): Navýšení plánu oprav o 1.194.000 Kč na celkovou hodnotu 1.439.000 Kč 

Plán oprav byl doplněn o akci ORG 1 v návaznosti na schválení investičního záměru č. 
1485/090/01/19 „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“.
             
2. změna (červenec): Navýšení plánu oprav o 56.000 Kč na celkovou hodnotu 1.495.000 Kč 

Plán oprav byl upraven navýšením a přesuny mezi položkami: 
- v návaznosti na navýšení příspěvku na provoz na krytí mimořádných a nutných provozních potřeb 

organizace, 
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- navýšení o opravu krytou z pojistné náhrady (oprava elektronického mikroskopu), 
- přesun mezi položkami dle aktuálních potřeb. 
 
3. změna (září): Snížení plánu oprav o 14.000 Kč na celkovou hodnotu 1.481.000 Kč 

Plán oprav byl upraven snížením u akce ORG 1, a to v návaznosti na schválenou změnu struktury 
nákladů investičního záměru. 
 
4. změna (listopad): Navýšení plánu oprav o 121.000 Kč na celkovou hodnotu 1.602.000 Kč 

Plán oprav byl upraven navýšením a přesuny mezi položkami: 
- v návaznosti na navýšení příspěvku na provoz na krytí mimořádných a nutných provozních potřeb 

organizace, 
- úpravy a přesuny mezi položkami dle skutečného čerpání a predikce čerpání k 31. 12. 2019. 
          

I. OPRAVY MAJETKU NAD 500 TIS. KČ (účet 511 0300) 
 
Schválený rozpočet 2019 0 Kč 
Navýšení úpravami během roku 1.180.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 1.180.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 1.120.934,30 Kč 
Rozdíl oproti UR: - 59.065,70 Kč 
% čerpání UR: 94,99 % 
 
V rámci této kategorie byla realizována oprava dle schváleného investičního záměru č. 
1485/090/01/19 „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“. 
 

II. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0400) 
 
Schválený rozpočet 2019 225.000 Kč 
Navýšení úpravami během roku 56.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 281.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 279.200,37 Kč 
Rozdíl oproti UR: - 1.799,63 Kč 
% čerpání UR: 99,36 % 
 
V rámci této kategorie byly realizovány akce oprav a údržby na objektech muzea: hrad Malenovice,  
hájenka a depozitáře Otrokovice dle plánu oprav na rok 2019.  
Čerpání k 31. 12. 2019 je v souladu s rozpočtem.  
 

III. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA MOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0500) 
 
Schválený rozpočet 2019 20.000 Kč 
Navýšení úpravami během roku 121.000 Kč 
Upravený rozpočet 2019 141.000 Kč 
  
Skutečnost k 31. 12. 2019 140.929,30 Kč 
Rozdíl oproti UR: - 70,70 Kč 
% čerpání UR: 99,95 % 
 
V rámci této kategorie byly provedeny: 
- ORG 34: servis a drobné opravy strojů a zařízení na objektech MJVM, oprava výčepního pultu pro 

novou expozici „Hostinec našich pradědečků“ na hradě Malenovice, oprava elektronického 
mikroskopu v depozitáři v Otrokovicích (byla hrazena z pojistné náhrady), 

- ORG 35: oprava kamerového systému v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích. 
 

IV. OSTATNÍ  (účet 511 0600) 
 
V této kategorii nebyla v roce 2019 plánována ani realizována žádná akce 
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  
Tabulka č. 8-13 

 

FOND INVESTIC 
 
Tvorba a použití fondu investic v roce 2019 
Tabulky č. 8 a 9 
 
Plán tvorby a použití fondu investic MJVM na rok 2019 schválila RZK dne 25. 3. 2019 usnesením č. 
0199/R09/19. 
 
Schválený plán tvorby a použití fondu investic na rok 2019 zahrnoval: 
 

Počáteční stav k 1. 1. 2019:   
 

 78 tis. Kč 
 

Zdroje celkem ve výši 16.746 tis. Kč 

v tom:  

- Odpisy dle odpisového plánu, v tom    2.755 tis. Kč 
         odpisy stávajícího majetku:    2.755  tis. Kč 

         odpisy nově pořízeného majetku    0 

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (ŘDP) 3.742 tis. Kč 

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (KUL) 3.093 tis. Kč 

- Investiční dotace IROP 7.007 tis. Kč 

- Investiční dotace Interreg 149 tis. Kč 

Použití celkem ve výši 16.224 tis. Kč 

v tom:  

- Čerpání na financování schválených investičních akcí (technické 
zhodnocení, nákupy pozemků a budov, investiční nákupy) 

10.721 tis. Kč 

- Nákupy sbírkových předmětů 70 tis. Kč 

- Odvod do rozpočtu zřizovatele 3.093 tis. Kč 

- Snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb. (finančně nekrytá 
část odpisů) 

2.340 tis. Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2019:   600 tis. Kč 

Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) 370 tis. Kč 

Stav fondu k 31. 12. 2019 po zohlednění ČRIT:   230 tis. Kč 

 
V roce 2019 byly schváleny a provedeny 3 změny Plánu tvorby a použití fondu investic: 
 
1. 04/2019 

 

- V souvislosti se schválením investičního příspěvku zřizovatele ve výši 490 tis. Kč na pořízení 
systému měření a regulace do depozitáře Otrokovice. 
 

2. 07/2019: 
 

- Použití fondu investic ve výši 33 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů do sbírky MJVM zapsané 
v CES. 

 
3. 10/2019: 

 

- V návaznosti na schválení Změny struktury nákladů a zdrojů č. 3 IZ „Zefektivnění prezentace a 
ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. 

- Úprava výše ročních odpisů majetku snížením o 60 tis. Kč v důsledku pozastavení odepisování 
budovy amfiteátru na Ploštině (v projektu IROP určen k demolici). 
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FOND INVESTIC 2019 

UR dle 
schválené 

3.změny plánu 
FI 

Skutečnost Rozdíl 
% 

plnění/čerpání 

A B B-A %(B/A) 

Stav fondu k 1. 1. 2019 78 000 78 156,01 156,01 100,20% 

TVORBA CELKEM 14 115 000 13 846 368,64 -268 631,36 98,10% 

   z toho:         

 - odpisy stávajícího DH majetku 2 695 000 2 694 610,00 -390,00 99,99% 

 - odpisy majetku pořízeného v r. 2019 0 0,00 0,00   

 - investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  5 701 000 5 582 073,54 -118 926,46 97,91% 

 - investiční dotace v rámci IROP 5 570 000 5 569 685,10 -314,90 99,99% 

 - investiční dotace z Interreg 149 000 0,00 -149 000,00 0,00% 

POUŽITÍ CELKEM 13 626 000 13 454 216,43 -171 783,57 98,74% 

z toho:         

1. stavby - technické zhodnocení: 4 177 000 4 110 366,00 -66 634,00 98,40% 

v tom:         

 - "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky 
MJVM - expozice tragédie na Ploštině - 
IROP, IZ č. 1365/090/08/17-03/09/19/S 

4 177 000 4 110 366,00 -66 634,00 98,40% 

2. nákupy pozemků a budov: 3 093 000,00 3 092 785,00 -215,00 99,99% 

 - "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky 
MJVM - expozice tragédie na Ploštině - 
IROP, IZ č. 1365/090/08/17-03/09/19/S 

3 093 000 3 092 785,00 -215,00 99,99% 

3. investiční nákupy - informační 
technologie, ostatní: 

880 000 826 319,75 -53 680,25 93,90% 

 - "Depozitáře Otrokovice - pořízení 
logistických a manipulačních technologií" - 
IROP, IZ č. 1190/3/090/068/04/16-03/03/18 

390 000 388 602,01 -1 397,99 99,64% 

 - Depozitáře Otrokovice - systém měření a 
regulace 

490 000 437 717,74 -52 282,26 89,33% 

4. snížení fondu na základě vyhlášky 
410/2009 Sb. 

2 280 000 2 229 510,68 -50 489,32 97,79% 

5. odvod do rozpočtu zřizovatele 3 093 000 3 092 785,00 -215,00 99,99% 

6. nákupy sbírkových předmětů 103 000 102 450,00 -550,00 99,47% 

Stav fondu k 31. 12. 2019 567 000 470 308,22 -96 691,78 82,95% 

Časové rozlišení investičního transferu 
(ČRIT) 

370 000 369 115,32 -884,68 99,76% 

Stav fondu k 31. 12. 2019 po zohlednění 
ČRIT 

197 000 101 192,90 -95 807,10 51,37% 

 
Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2019 na straně tvorby a použití fondu investic, srovnání 
s hodnotami dle schváleného plánu (UR k 31. 12. 2019): 
 
1. Tvorba fondu investic 
  
- Hodnota účetních odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019 je v souladu s odpisovým plánem 

na rok 2019, s plánem fondu investic i s rozpočtem (UR k 31. 12. 2019).  
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- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele v celkové schválené výši 5.701.000 Kč byl poskytnut 
v částce 5.582.073,54 Kč (úspora 118.926,46 Kč) na tyto účely: 

o Částka 2.051.570,80 Kč oproti přijatým fakturám na výdaje projektu IROP „Zefektivnění 
prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině“ v roce 2019. Úspora 
oproti schválené výši příspěvku v částce 66.429,20 Kč se v rámci akce převádí do roku 
2020. 

o Částka 3.092.785,00 Kč za účelem vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci z roku 
2018 na předfinancování výdajů projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky 
MJVM - expozice tragédie na Ploštině“. Do termínu určeného pro vrácení NFV 
(31.3.2019) nebyl projekt IROP oficiálně schválen, nemohla být tedy ani podána žádost o 
proplacení dotace na výdaje 1. etapy projektu. Investiční příspěvek byl poskytnut na dobu 
do přijetí dotace IROP oproti nařízenému odvodu do rozpočtu zřizovatele. 

o Částka 437.717,74 Kč na pořízení systému měření a regulace v depozitáři Otrokovice. 
Rozdíl – úspora poskytnuté výše příspěvku v částce 52.282,26 Kč byl v řádném termínu 
vrácen na účet zřizovateli.  

- Přijaté investiční dotace v rámci programu IROP jsou k 31. 12. 2019 vykázány v souladu s plánem 
v celkové částce 5.569.685,10 Kč, z toho: 

o 418.104,90 Kč je proplacení výdajů 2. etapy projektu „Depozitáře Otrokovice – pořízení 
logistických a manipulačních technologií“ (pořízení systému RFID), která byla realizována 
v roce 2018.  

o 5.151.580,20 Kč je proplacení výdajů 1. etapy projektu „Zefektivnění prezentace a 
ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině“. 

- Přijaté investiční dotace z Interreg jsou zahrnuty v plánu fondu investic ve výši 149 tis. Kč jako 
předpokládaná dotace (investiční část) na výdaje projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“, 
jehož realizace proběhla v roce 2018. Vykázaná skutečnost je v této položce nulová 
V roce 2019 došlo ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR ke schválení závěrečné monitorovací 
zprávy a schválení oprávněných výdajů projektu na straně MJVM. V investiční oblasti došlo ke 
schválení deklarovaných výdajů v plné výši. Finanční prostředky z dotace však organizace k 31. 
12. 2019 neobdržela, neboť u hlavního slovenského partnera nebyl do konce roku 2019 ukončen 
kontrolní proces.  
 

2. Použití fondu investic 
 

- Čerpání fondu investic na výdaje schválených akcí: 
o „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (2.etapa – 

pořízení systému RFID): použití fondu investic ve výši 388.602,01 Kč v návaznosti na 
příjem finančních prostředků z dotace IROP. V souladu s plánem fondu investic bylo 
zúčtováno použití na nákup informačních technologií, z toho: 84.673,00 Kč na hardware, 
147.532,01 Kč na software a 156.397 Kč na elektroniku. 

o „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“: použití 
fondu investic v celkové výši 7.203.151 Kč, z toho 4.110.366 Kč na výdaje projektu v roce 
2019 Kč a 3.092.785 Kč zúčtování použití fondu na nákup pozemků realizovaný v roce 
2018 (ve zbývající částce kupní ceny) v návaznosti na příjem finančních prostředků 
z investičního příspěvku zřizovatele.    

o „Depozitáře Otrokovice – pořízení systému měření a regulace“: použití fondu investic ve 
výši 437.717,74 Kč. Oproti plánu byla vykázána úspora v použití a také v čerpání 
investičního příspěvku zřizovatele v částce 52.282,26 Kč 
 

- Nákupy sbírkových předmětů byly v roce 2019 realizovány v souladu s plánem celkové hodnotě 
102.450,00 Kč. 

 
- Odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve stanovené výši 3.092.785 Kč 

v řádném termínu bezprostředně po příjmu finančních prostředků z dotace IROP. 
 
 Snížení fondu investic na základě vyhlášky 410/2009 Sb. o částku finančně nekrytých odpisů bylo 

provedeno v hodnotě 2.229.510,68 Kč, která je oproti plánu o 50.489,32 Kč nižší. Organizace 
vytvořila v roce 2019 finanční zdroje v částce 50 tis. Kč ke krytí odpisů, které vstupují jako zdroj 
fondu investic do zůstatku fondu k 31. 12. 2019. V roce 2020 budou tyto prostředky použity na 
nákupy sbírkových předmětů, na které je v plánu fondu investic na rok 2020 alokována shodná 
částka (50 tis. Kč). 
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Výpočet finančního krytí fondu investic k 31. 12. 2019 uvádíme dále. 
 

Po zohlednění časového rozlišení investičních transferů (369.115,32 Kč) je zůstatek fondu investic 
k 31. 12. 2019 vykázán ve výši 101.192,90 Kč. Oproti plánu je zůstatek fondu o 101 tis. Kč nižší, což 
je výsledkem dopadu dvou hlavních skutečností odchylných od plánu: neobdržení dotace Interreg           
(zdroje fondu nižší o 149 tis. Kč) a nižší částka finančně nekrytých odpisů (zdroje fondu vyšší o 50 tis. 
Kč).  
 
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2019 v částce 101.192,90 Kč je v plné výši kryt finančními prostředky 
na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0400 – prostředky fondu investic k  31. 12. 2019 činí 
101.192,90 Kč. 

 
Finanční krytí fondu investic k 31. 12. 2019

Název Účet Kč Název účet Kč

Prostředky na BÚ 241 1 659 652,25
Závazky dlouhodobé - dlouhodobé 

přijaté zálohy na transfery */
5 151 580,20

Prostředky na BÚ-FKSP 243 197 397,68 Závazky krátkodobé 4 481 892,51

Peníze v pokladně 261 24 774,00 Fond odměn 411 5 516,00

Ceniny 263 0,00 FKSP 412 197 890,18

Pohledávky 1 731 766,14 Rezervní fond z VH 413 116 314,10

Zásoby celkem 1 685 346,43 Rezervní fond - ostatní 414 0,00

 - hodnota nelikvidních 

zásob (neprodejných 

publikací dle přílohy)

123 -390 186,12 Výsledek hospodaření 7 420,30

 - nedokončená výroba 121 0,00
Fond investic (před zúčtováním 

nekrytých odpisů)
416 2 330 703,58

CELKEM 4 908 750,38 12 291 316,87

-7 382 566,49

Zohlednění sumy přijatých záloh na transfery (IROP) */ 5 151 580,20

1 475,61

-2 229 510,68

Rozdíl - nekrytý fond investic

Zaokrouhlení a vyrovnání

 = ZÚČTOVÁNÍ NEKRYTÉHO FONDU INVESTIC K 31. 12. 2019

*/ Přijatá záloha na transfer - dotace IROP na výdaje 1. etapy projektu "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM -

expozice tragédie na Ploštině"- V případě vzniku povinnosti navrácení dotace bude situace řešena mimo běžné cash flow

organizace.  
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ 
(413) 
Tvorba a užití rezervního fondu 413 k 31. 12. 2019 
Tabulka č. 10 
 

Kč 

Rozpočet  Skutečnost 
Rozdíl 

(UR k 31.12.2019) k 31. 12. 2019 

A B B-A 

Stav fondu k 1. 1. 2019 108 000,00 107 672,11 -327,89 

TVORBA CELKEM 8 000,00 8 641,99 641,99 

   z toho:       

 - příděl zlepšeného 
výsledku hospodaření roku 
2018 na základě schválení 
zřizovatelem 

8 000,00 8 641,99 641,99 

 - ostatní tvorba 0,00 0,00 0,00 

POUŽITÍ CELKEM 115 000,00 0,00 -115 000,00 

   z toho:       

 - převod do fondu investic 
se souhlasem zřizovatele 

0,00 0,00 0,00 

 - další rozvoj hlavní 
činnosti organizace 

115 000,00 0,00 -115 000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2019 1 000,00 116 314,10 115 314,10 

 
Tvorba fondu v roce 2019 zahrnuje příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 ve schválené 
částce 8.641,99 Kč.  
 
Použití fondu na další rozvoj hlavní činnosti organizace bylo v roce 2019 plánováno ve výši 115 tis. 
Kč, konkrétně na pořízení výstavních vitrín pro sezónní výstavy na hradě Malenovice a na krytí části 
nákladů na přípravu výstav muzea.  
Oproti plánu je ve skutečnosti vykázáno k 31. 12. 2019 nulové čerpání rezervního fondu 413. 
Organizace vytvořila dostatek jiných vlastních zdrojů, především díky úsporám v nákladech (zejm. 
energie, služby) a vyššími výnosy (příjmy ze vstupného), kterými mohla pokrýt náklady původně 
určené ke krytí ze zdrojů rezervního fondu 413. Zdroje rezervního fondu tak zůstaly zachovány k užití 
pro předmětnou činnost muzea v roce 2020 v souladu s pravidly pro použití rezervního fondu dle 
platné legislativy (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
  
Zůstatek rezervního fondu (413) k 31. 12. 2019 je vykázán v částce 116.314,10 Kč a je v plné 
výši kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0210 – prostředky 
rezervního fondu (413) k 31. 12. 2019 činí 116.314,10 Kč. 
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ Z OSTATNÍCH TITULŮ (414) 
Tvorba a užití rezervního fondu 414 k 31. 12. 2019 
Tabulka č. 11 
 

Kč 

Rozpočet  Skutečnost 
Rozdíl % plnění 

(UR k 31.12.2019) k 31. 12. 2019 

A B B-A %(B/A) 

Stav fondu k 1. 1. 2019 0,00 0,00 0,00   

TVORBA CELKEM 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 

   z toho:         

 - 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   

POUŽITÍ CELKEM 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 

   z toho:         

 - převod peněžních darů do 
výnosů 

30 000,00 30 000,00 0,00   

Stav fondu k 31. 12. 2019 - 
nevyčerpané peněžní dary 

0,00 0,00     

 
Tvorba fondu v roce 2019 představuje přijaté finanční dary v celkové výši 30.000 Kč účelově určené 
na výstavní činnost MJVM v roce 2019. Darované peněžní prostředky byly dárci v plné výši uhrazeny 
v roce 2019 převodem finančních prostředků na bankovní účet organizace.  
 
Prostředky fondu byly v plné výši použity v roce 2019 na účel dle darovacích smluv – částka 30.000 
Kč byla zapojena do výnosů k finančnímu krytí nákladů na přípravu výstav MJVM pořádaných v roce 
2019 (AÚ 518 0866, ÚZ 414). 
 
Zůstatek rezervního fondu (414) k 31. 12. 2019 je nulový. Stav účtu 241 0220 – prostředky 
rezervního fondu (414) k 31. 12. 2019 je rovněž nulový. 
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (412) 
Tvorba a užití FKSP v roce 2019 
Tabulka č. 12 

Kč 

Rozpočet  Skutečnost 
Rozdíl % plnění 

(UR k 31.12.2019) k 31. 12. 2019 

A B B-A %(B/A) 

Stav fondu k 1. 1. 2019 166 000 166 075,06 75,06   

TVORBA CELKEM 295 000 294 350,12 -649,88 99,78 

   z toho:         

 - základní příděl 2 % ze skutečně 
vyplacených prostředků na platy 

295 000 294 350,12 -649,88 99,78 

 - ostatní tvorba 0 0,00     

POUŽITÍ CELKEM 280 000 262 535,00 -17 465,00 93,76 

   z toho: čerpání fondu v souladu s 
vyhláškou č. 114/2002 Sb.: 

280 000 262 535,00 -17 465,00 93,76 

 - příspěvek na stravování zaměstnanců (v 
01-04/2019: 22,- Kč , od 05/2019: 27,- Kč 
na stravenku) 

  241 943,00     

 - rekreace   0,00     

 - kultura, tělovýchova a sport   8 594,00     

 - dary a odměny   11 998,00     

Stav fondu k 31. 12. 2019 181 000 197 890,18 16 890,18   

 
Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb probíhaly v roce 2019 v souladu s platnou 
legislativou, s vnitřním předpisem MJVM a v souladu s plánem FKSP a rozpočtem organizace. 
 
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019 je vykázán v částce 197.890,18 Kč.  
 
Krytí zůstatku FKSP finančními prostředky na běžném účtu k FKSP:  
 
 Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2019:            197.397,68 Kč 
 Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019:        197.890,18 Kč 
 
Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP (AÚ 243 0100) k 31. 12. 2019 
v částce 492,50 Kč představuje vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc 
prosinec nerealizované do konce roku 2019: základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky, 
bankovní poplatky. 
 
 

FOND ODMĚN (411) 
Tabulka č. 13 
 
V roce 2019 bez pohybu. 
 
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019 5.516,00 Kč  
Stav fondu odměn k 31. 12. 2019 5.516,00 Kč 
 
Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2019 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. 
2019 činí 5.516,00 Kč. 
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8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost 
Tabulka č. 14 

 

Bankovní účet 
Stav k 31. 12. 2019 

(Kč) 

4137661/0100 - Běžný účet  1.659.652,25 

107-4137661/0100 Běžný účet pro FKSP 197.397,68 

BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM 1.857.049,93 

 
Organizace má k 31. 12. 2019 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. 2019:   1.659.652,25 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. 2018 kryty finančními prostředky na běžném účtu v plné výši zůstatku.  
 
V rámci analytického členění bankovního účtu má organizace zaveden ještě běžný účet pro návratné 
finanční výpomoci zřizovatele (NFV), AÚ 241 0600 se zůstatkem k 31.12. 2019 v částce 132.366,00 
Kč. 
Běžný účet pro NFV má v roce 2019 nulové obraty, neboť v průběhu roku nebyla organizaci 
poskytnuta žádná NFV zřizovatele ani neproběhlo vrácení dříve poskytnuté NFV od organizace zpět 
na účet zřizovatele. 
 
Vykázaný zůstatek k 31. 12. 2019 v částce 132.366,00 Kč představuje zůstatek nepoužité NFV na 
projekt Interreg V-A „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ poskytnuté zřizovatelem v roce 2018. 
 
Poskytnutá NFV v celkové výši 637.000 Kč má být zřizovateli navrácena po přijetí finančních 
prostředků z dotace Interreg V-A, k čemuž do 31. 12. 2019 nedošlo. V roce 2019 byla ze strany 
Centra pro regionální rozvoj ČR schválena závěrečná monitorovací zpráva a rovněž byly schváleny 
oprávněné výdaje projektu na straně MJVM jako přeshraničního partnera projektu. Finanční 
prostředky z dotace organizace však k 31. 12. 2019 neobdržela, neboť u hlavního slovenského 
partnera nebyl do konce roku 2019 ukončen kontrolní proces. Z tohoto důvodu schválil zřizovatel na 
základě žádosti organizace posunutí termínu pro vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci a 
předložení Závěrečné zprávy do 30. 4. 2020. 
 
 Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2019:      197.397,68 Kč 
Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2019:        197.890,18 Kč 
 
Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP (AÚ 243 0100) k 31. 12. 2019 
v částce 492,50 Kč představuje vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc 
prosinec nerealizované do konce roku 2019: základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky, 
bankovní poplatky. 
Podrobněji viz tabulka č. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 
I. Ekonomická část                                                                                        Výroční zpráva 2019 
 

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 (Kč) 
 

Účet Název 
Stav k 31. 12. 

2019 

Limit 
pokladní 
hotovosti 

Rozdíl 
(stav-limit) 

261 0100, 
0900 

Pokladna hlavní  (HČ+DČ) 24 774,00 50 000,00 -25 226,00 

261 0302 Pokladna příruční - hrad Malenovice 0,00 23 000,00 -23 000,00 

261 0303 Pokladna příruční - Ploština 0,00 15 000,00 -15 000,00 

261 0304 Pokladna příruční - Luhačovice 0,00 15 000,00 -15 000,00 

261 POKLADNÍ HOTOVOST CELKEM 24 774,00     

 
Organizace vykazuje stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2019 v částce 24.774,00 Kč, kterou 
představuje stav hlavní pokladny MJVM s limitem pokladní hotovosti 50.000 Kč. Limit pokladní 
hotovosti byl dodržen. 
Příruční pokladny na ostatních objektech MJVM: hrad Malenovice, Luhačovice a Ploština vykazují 
k 31. 12. 2019 nulové stavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 61 
I. Ekonomická část                                                                                        Výroční zpráva 2019 
 

9. Stav pohledávek 
Tabulky č. 15a, 15b 
 

Pohledávky celkem k 31. 12. 2019:    1.731.766,14 Kč, z toho: 

- Pohledávky dlouhodobé: 
stav k 31. 12. 2019:                0,00 Kč 

- Pohledávky krátkodobé: 
stav k 31. 12. 2019:      1.731.766,14 Kč 

 
Pohledávky celkem k 31. 12. 2018  1.366.322,00 Kč (pouze krátkodobé) 
Rozdíl 2019-2018:  365.444,14 Kč  
% 2019/2018:         126,75 %  
 
Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2019 
 

Účet Název 
Stav k 

31.12.2019            

(v Kč) 

z toho 
disponibilní do 
15.1.2020 v Kč 

Komentář 

311 Odběratelé celkem  57 209,00   
 

  v tom:     
 

311 0100 
 - pohledávky z titulu 
vystavených faktur 

2 000,00 2 000,00 

Předmět fakturace: 
komentovaná prohlídka a 
pronájem prostor na hradě 
Malenovice 

     v tom: po lhůtě splatnosti 0,00   
 

311 0200 
 - přeplatky dodavatelských 
faktur dle vyúčtování (elektrika, 
voda) 

55 209,00 25 895,00 
 

314 Poskytnuté zálohy celkem 718 646,90   
 

  v tom:     
 

314 0300 Poskytnuté zálohy - elektrika 107 350,00   
 

314 0320 Poskytnuté zálohy - teplo 604 638,50   
 

314 0330 Poskytnuté zálohy - voda 2 220,00   
 

314 0500 Poskytnuté zálohy - ostatní 4 438,40   
materiál pro konzervátory, 
vedení domény 

344 
Pohledávky za osobami mimo 
vybrané vládní instituce 

611 327,31   

Předpis nároku na dotaci z 
Interreg V-A (Dušan S. 
Jurkovič) dle uznaných 
oprávněných výdajů 
(investiční i neinvestiční) - 
část EU (ERDF) 

346 
Pohledávky za vybranými 
ústředními vládními institucemi 

35 960,43   

Předpis nároku na dotaci z 
Interreg V-A (Dušan S. 
Jurkovič) dle uznaných 
oprávněných výdajů 
(investiční i neinvestiční) - 
část SR 

348 
Pohledávky za vybranými 
místními vládními institucemi 

80 000,00   

Zřizovatel - schválený 
účelový příspěvek na 
provoz nečerpaný v r. 2019, 
který se převádí do roku 
2020 (akce Oprava střechy 
a schodišť 
konzervátorského 
pracoviště Otrokovice) 

377 Ostatní kr. pohledávky 97 321,50 97 321,50 

Tržba za vstupné a prodej 
zboží 14|15 BI za 12/2019 
převedená na účet MJVM v 
01/2019 v termínu dle 
smlouvy o spolupráci.  
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Účet Název 
Stav k 

31.12.2019            

(v Kč) 

z toho 
disponibilní do 
15.1.2020 v Kč 

Komentář 

381 Náklady příštích období 6 994,00   

Nájemné na rok 2020 
hrazené předem - pronájem 
poštovní přihrádky, 
pronájem pozemků u hradu 
Malenovice 

388 Dohadné účty aktivní 124 307,00   

Dohadované částky 
transferů: Ministerstvo 
kultury 99.000 Kč, Kulturní 
fond města Zlína 24.000 Kč, 
IROP (EU+SR) - projekt 
"Ploština" 1.307 Kč 

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM 1 731 766,14 125 216,50   

 
Organizace k 31. 12. 2019 neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Vzájemné odsouhlasení organizace provádí u pohledávek za odběrateli z titulu vystavených faktur 

evidovaných k 31. 12. 2019 a neuhrazených do 10. 1. 2020 včetně, jejichž ocenění (u každé jednotlivé 

položky) by přesáhlo částku 3.000 Kč. U pohledávek evidovaných k 31. 12. 2019 nenastaly v žádném 

z případů důvody pro provedení vzájemného odsouhlasení. 

 
Komentář k meziročnímu vývoji stavu krátkodobých pohledávek (r. 2019 oproti r. 2018) 
 

Rozdíl %

2018 2019 2019-2018 2019/2018

311 Odběratelé 20 526,00 57 209,00 36 683,00 278,71%

V r. 2019 na SU 311 zúčtovány přeplatky 

dodavatelských faktur dle vyúčtování 

(elektrika, voda) v celkové částce 55.209 Kč. 

314 Poskytnuté zálohy 130 421,00 718 646,90 588 225,90 551,02%

Rozdíl dán odlišností období, ve kterém byly 

zúčtovány poskytnuté zálohy dle konečných 

faktur dodavatelů.

344

Pohledávky za osobami 

mimo vybrané vládní 

instituce

0,00 611 327,31 611 327,31

Předpis nároku na dotaci z Interreg V-A 

(Dušan S. Jurkovič) - účetní případ dle 

skutečnosti nastalé pouze v r. 2019.

346

Pohledávky za vybranými 

ústředními vládními 

institucemi

30 000,00 35 960,43 5 960,43 119,87%
Účetní případy dle konkrétních skutečností 

příslušného účetního období.

348

Pohledávky za vybranými 

místními vládními 

institucemi

0,00 80 000,00 80 000,00

Zřizovatel - schválený účelový příspěvek na 

provoz nečerpaný v r. 2019, který se převádí 

do roku 2020 -  účetní případ dle skutečnosti 

nastalé pouze v r. 2019.

377 Ostatní kr. pohledávky 104 924,00 97 321,50 -7 602,50 92,75%

Tržba za vstupné a prodej zboží 14|15 BI - 

dle vykázaných tržeb v prosinci příslušného 

roku.

381 Náklady příštích období 6 994,00 6 994,00 0,00 100,00%
Nájemné hrazené předem - věcně shodné v 

obou letech.

388 Dohadné účty aktivní 1 073 457,00 124 307,00 -949 150,00 11,58%
Dohadované částky transferů - komentář 

pod tabulkou.

1 366 322,00 1 731 766,14 365 444,14 126,75%KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

Stav k 31.12. (v Kč)
Účet Název Komentář k rozdílu

 
 
Pohledávky celkem byly k 31. 12. 2019 vykázány v částce o 365.444,14 Kč vyšší oproti stavu k 31. 
12. 2018. Rozdíl je způsoben skutečnostmi komentovanými u jednotlivých účtů pohledávek. 
 
Významný rozdíl stavu k 31. 12. 2019 oproti stavu k 31. 12. 2018 u dohadované částky transferů (SU 
388): -944.150 Kč je dán hodnotami zúčtovanými na základě skutečností nastalých v příslušných 
účetních obdobích: 
V roce 2018 byly zúčtovány dohady transferů v celkové výši 1.073.457 Kč, přičemž se jednalo: 

- o dohad dotace IROP na projekt „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních 
technologií“ (2. etapa projektu – systém RFID) ve výši 418.105 Kč;  
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- o dohad dotace Interreg V-A na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ ve výši 655.352 Kč.. 
 
V roce 2019 byly zúčtovány dohady transferů v celkové výši 124.307 Kč, a to: 
- dohad dotace Ministerstva kultury 99.000 Kč 
- dohad dotace Kulturní fond města Zlína 24.000 Kč,  
- dohad dotace IROP (EU+SR) - projekt "Ploština" - neinvestiční 1.307 Kč. 
 
Vyřazení pohledávek 
V roce 2019 nebyly vyřazeny žádné pohledávky. 
 
 

10. Stav závazků a jejich finanční krytí 
Tabulka č. 16 

 
Závazky celkem k 31. 12. 2019:    9.633.472,71 Kč, z toho: 
- Závazky dlouhodobé: 

stav k 31. 12. 2019:     5.151.580,20 Kč 

- Závazky krátkodobé: 
stav k 31. 12. 2019:     4.481.892,51 Kč 

 
Závazky celkem k 31. 12. 2018  7.192.832,87 Kč (pouze krátkodobé) 
Rozdíl 2019-2018:  2.440.639,84 Kč  
% 2019/2018:         133,93 %  

 
 
1. Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019: 5.151.580,20 Kč 

 
Záloha na transfer přijatá v r. 2019 - dotace IROP na výdaje 1. etapy projektu "Zefektivnění 
prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině".  
 
2. Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2019 
 

Účet Název 
Stav k 

31.12.2019  
(v Kč) 

Komentář 

321 Dodavatelé celkem 54 365,40   

  v tom:     

321 0010 Dodavatelé - tuzemští 26 355,40 

Předmět závazků: tisk výstavních 
panelů, pronájem poštovní přihrádky, 
služby EZS, spotřeba el. energie, kanc. 
papír 

321 0100 Dodavatelé dlouhodobých aktiv 13 552,00 

Řízení projektu IROP "Zefektivnění 
prezentace a ochrany sbírky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - 
expozice tragédie na Ploštině" - 4. 
čtvrtletí 2019 

  
Závazek z titulu přeplatku záloh při 
vyúčtování 

14 458,00 
Kastelán hradu - vyúčtování plateb za 
služby spojené s nájemným (za vodu a 
otop) 

  
   v tom: závazky po lhůtě 
splatnosti 

0,00   

324 Přijaté zálohy 4 330,00 
kastelán hradu - platba měsíčního 
nájemného předem 

326 
Přijaté návratné finanční výpomoci 
zřizovatele 

637 000,00 
NFV z r. 2018 na projekt Interreg V-A 
SR-ČR "Dušan S. Jurkovič - náš 
architekt" 

33X-34X 
Závazky z titulu zúčtování mezd za 
12/2019: 

1 957 937,00   

331 Zaměstnanci 1 103 530,00 mzdy za měsíc 12/2019 
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Účet Název 
Stav k 

31.12.2019  
(v Kč) 

Komentář 

333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 18 930,00 stravenky za měsíc 12/2019 

336 Sociální zabezpečení 456 594,00   

337 Zdravotní pojištění 197 956,00   

342 Zúčtování vůči FÚ 180 927,00 daň ze mzdy - zaměstnanci 

374 Přijaté zálohy na transfery 99 000,00 
Dotace MK přijatá v r. 2019 před 
vyúčtováním v 01/2020 

378 Ostatní krátkodobé závazky 500,00 Tržba za prodej publikace 

383 Výdaje příštích období 160 412,62 

Faktury za plnění časově související s 
obdobím roku 2019, které byly přijaty v 
lednu 2020 s datem vystavení v lednu 
2019. 

384 Výnosy příštích období 811 732,52 

80.000,- Kč: účelově vyčleněná částka 
příspěvku na provoz na rok 2019 na 
jmenovitou akci, jejíž čerpání nastane v 
roce 2020. 731.732,52 Kč: časové 
rozlišení zdrojů financování zásob 
(příspěvku na provoz, dotací MK) - 
vlastních publikací vydaných od roku 
2016 dle hodnoty zůstatku na skladě k 
31. 12. 2019. 

389 Dohadné účty pasívní 756 614,97 
Dohady: elektrika, teplo, voda, pořízení 
zboží k prodeji, materiál pro údržbu 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 4 481 892,51   

 
Organizace k 31. 12. 2019 neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

 
Finanční krytí závazků k 31. 12. 2019: 
 
1. Finanční krytí dlouhodobých závazků k 31. 12. 2019 

 
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2019 jsou evidovány ve výši 5.151.580,20 Kč. Jedná se o zálohu na 
transfer přijatou v r. 2019 z dotace IROP na výdaje 1. etapy projektu "Zefektivnění prezentace a 
ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině". Tento závazek nemá organizace kryt 
disponibilními finančními prostředky. V případě vzniku povinnosti navrácení dotace bude situace 
řešena se zřizovatelem mimo běžné cash flow organizace. 

 
2. Finanční krytí krátkodobých závazků k 31. 12. 2019 

 

Název 
Stav k 

31.12.2019                     
(v Kč) 

% Komentář 

A/ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 4 481 892,51 100,00   

B/ FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ:       

B1/ Disponibilní zdroje  1 809 642,75 40,38   

Prostředky na běžném účtu 4137661/0100 1 659 652,25 37,03   

Peníze v pokladně 24 774,00 0,55   

Pohledávky k dispozici do 15. 1. 2020 (SU 
311, 377)  

125 216,50 2,79 

v tom 97.321,50 Kč 
pohledávka SU 377 z titulu 
převodu tržeb za vstupné BI 
za 12/2019 - převod 
prostředků do 15. každého 
měsíce 
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Název 
Stav k 

31.12.2019                     
(v Kč) 

% Komentář 

B2/ Ostatní oběžná aktiva 2 672 249,76 59,62   

 
Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2019 v celkové výši 4.481,892,51 Kč jsou kryty 
disponibilními zdroji v částce 1.809.642,75 Kč, tedy ze 40 %. Z toho jsou finanční prostředky 
k okamžitému použití, tj. na běžném účtu a v pokladně v celkové sumě 1.684.426,25 Kč, finanční 
prostředky vázané v pohledávkách k dispozici do 15. 1. 2020 v částce 125.216,50 Kč. 
Zbývajících 60 % závazků, které představují částku 2.672.249,76 Kč, je kryto ostatními oběžnými 
aktivy s nižší mírou disponibility. Z toho: 

- 637.000,00 Kč je závazek z titulu přijaté návratné finanční výpomoci zřizovatele, jehož úhrada je 
vázána na příjem finančních prostředků z dotace Interreg V-A v roce 2020. 

- 2.035.249,76 Kč jsou závazky, jejichž úhrada je vázána na příjem příspěvku na provoz od 
zřizovatele na rok 2020. 

 
Komentář k meziročnímu vývoji stavu závazků (r. 2019 oproti r. 2018) 
 
Rozdíl ve stavu závazků celkem (dlouhodobých i krátkodobých) k 31. 12. 2019 oproti stavu k 31. 12. 
2018 činí 2.440.639,84 Kč. 
Na hodnotu stavu závazků k 31. 12. 2019 má významný vliv záloha na transfer IROP ve výši 
5.151.580,20 Kč přijatá v r. 2019 a zúčtovaná jako dlouhodobý závazek. Jak uvádíme výše, jedná se 
o první zálohu na výdaje projektu "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice 
tragédie na Ploštině". 
Naproti tomu k 31. 12. 2018 organizace nevykazuje žádné dlouhodobé závazky. 
 
 
Dále uvádíme přehled závazků krátkodobých, meziroční srovnání a komentáře k rozdílům: 
 

Rozdíl %

2018 2019 2019-2018 2019/2018

321 Dodavatelé 159 276,78 54 365,40 -104 911,38 34,13%

Rozdíl dán odlišností struktury a hodnot

přijatých faktur zúčtovaných do závazků k

31. 12. 

324 Přijaté zálohy 4 330,00 4 330,00 0,00 100,00%

Bez rozdílu, věcná a časová shoda -

kastelán hradu - platba měsíčního

nájemného předem.

326
Přijaté návratné finanční 

výpomoci zřizovatele
4 118 387,01 637 000,00 -3 481 387,01 15,47%

Rozdíl v hodnotě NFV vrácené zřizovateli

v r. 2019 - viz komentář pod tabulkou.

33X-34X
Závazky z titulu zúčtování 

mezd za měsíc prosinec
1 871 903,00 1 957 937,00 86 034,00 104,60%

374 Přijaté zálohy na transfery 0,00 99 000,00 99 000,00

Případ pouze v r. 2019: dotace MK

přijatá v r. 2019 před vyúčtováním v

01/2020

378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 500,00 500,00

383 Výdaje příštích období 93 524,13 160 412,62 66 888,49 171,52%

Faktury za plnění časově související s

příslušným obdobím, které byly přijaty v

lednu následujícího období. Rozdíl dán

odlišností atruktury a hodnot těchto

faktur.
384 Výnosy příštích období 832 476,95 811 732,52 -20 744,43 97,51%

389 Dohadné účty pasívní 112 935,00 756 614,97 643 679,97 669,96%

Dohady: elektrika, teplo, voda, příp. jiné.

Rozdíl dán odlišností období zúčtování

konečných faktur v závislosti na

možnosti přijetí těchto faktur do daného

období vzhledem k termínu roční účetní

závěrky.

7 192 832,87 4 481 892,51 -2 710 940,36 62,31%KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

Účet Název

Krátkodobé závazky - stav k 

31.12. (v Kč) Komentář k rozdílu

 
 
Krátkodobé závazky celkem byly k 31. 12. 2019 vykázány v částce o 2.710.940,36 Kč nižší oproti 
stavu k 31. 12. 2018. Rozdíl je způsoben skutečnostmi komentovanými u jednotlivých účtů závazků, 
zejména snížením stavu přijatých návratných finančních výpomocí zřizovatele (účet 326), a to o 
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částku 3.481.387,01 Kč. Jedná se o sumu návratné finanční výpomoci z r. 2018, která byla v roce 
2019 vrácena zřizovateli v návaznosti na obdržení finančních prostředků z dotací. 
Konkrétně se jedná o vrácenou NFV: 

- ve výši 388.602,01 Kč - projekt IROP "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a 
manipulačních technologií"; 

- ve výši 3.092.785,00 Kč - projekt IROP "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - expozice tragédie na Ploštině". 

 
 

11.  Stav nedokončeného dlouhodobého majetku 

 
Ke dni 31. 12. 2019 je vykázán zůstatek nedokončeného dlouhodobého majetku na účtu 042 –
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to ve výši 6.433.071,00 Kč.  
 
Jedná se o investiční náklady zúčtované v období od roku 2017 do 31. 12. 2019 v souvislosti 
s realizací schválené investiční akce – projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“, investiční záměr č. 
1365/090/08/17-03/09/19/S.  
 
Náklady projektu celkem věcně a časově související s obdobím do 31. 12. 
2019 

9.833.703,00 Kč 

- z toho zavedeno do účetní a majetkové evidence (vstupní cena pozemků 
nakoupených a zavedených v r. 2018)  

- 3.400.632,00 Kč 

Stav nedokončeného dlouhodobého majetku k 31. 12. 2019 6.433.071,00 Kč 

 
 
Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek nevykazuje v roce 2019 žádné obraty a jeho 
zůstatek k 31. 12. 2019 je nulový. 
 
Podrobnější informace uvádíme v kapitole č. 14 – Přehled investičních záměrů a projektů a 
v související tabulce č. 17. 

 

12.  Stavy zásob, cenin 
 

1. Zásoby 
 
V roce 2019 organizace evidovala tyto druhy zásob: 

- zásoby materiálu a palivového dříví,  
- zásoby vlastních výrobků (publikací a drobných suvenýrů) 
- zásoby zboží k prodeji. 

Součástí evidence zásob je i služební pes Rey na hradě Malenovice 
 
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 náklady na jejich získání, tj. 
cenou dodávky dříví nebo cenou služby při pokácení stromů a cenou práce zaměstnanců MJVM, 
která je vynaložena na zpracování dřeva na sypané prostorové metry. 
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V následujícím přehledu uvádíme stavy a salda obratů jednotlivých druhů zásob: 
údaje v Kč 

Druh zásob 
počáteční stav 

1.1.2019 
zůstatek k 31.12. 

2019 
přírůstek(+) / 

úbytek(-) 

Materiál na skladě - kancelářské 

potřeby, ochranné pomůcky (OOPP), 
materiál pro údržbu, služební pes 

62 317,47 68 205,65 5 888,18 

Materiál na skladě - palivové dříví 

(hrad Malenovice) 
44 877,00 76 703,40 31 826,40 

Výrobky - vlastní publikace a drobné 

suvenýry 
1 560 994,26 1 405 065,39 -155 928,87 

Zboží k prodeji 121 512,44 135 371,99 13 859,55 

Zásoby celkem 1 789 701,17 1 685 346,43 -104 354,74 

 
 
Organizace vykazuje k 31. 12. 2019 celkový stav zásob v hodnotě 1.685.346,43 Kč. Oproti stavu 
k 1. 1. 2019 došlo ke snížení stavu zásob o 104.354,74 Kč. Tento úbytek je rozdílem mezi přírůstky u 
zásob materiálu a zboží (celkem o 51.574,13 Kč) a úbytkem u zásob vlastních publikací (o 155.928,87 
Kč). 
Navýšení stavu zásob u materiálu nastalo zejména u zásob palivového dříví v souvislosti s pořízením 
nového dříví na vysychání pro budoucí použití k vytápění přehradí hradu Malenovice. 
Navýšení stavu zásob zboží k prodeji souvisí především s příjmem stolní hry „Jeden den mladého 
muže Baťovy školy práce“, která se velmi úspěšně prodává. 
 
Stav zásob výrobků – vlastních publikací a drobných suvenýrů (účet 123) je k 31. 12. 2019 
vykázán v celkové hodnotě 1.405.065,39 Kč. Oproti stavu k 1. 1. 2019 došlo ke snížení stavu zásob 
vlastních publikací o 155.928,87 Kč. Tento úbytek je rozdílem mezi hodnotou publikací přijatých na 
sklad v roce 2019 (viz dále) a jejich úbytkem z důvodu prodeje nebo použití pro vlastní spotřebu či k 
reprezentaci (výtisky povinné, autorské, výměnné, metodické, poskytnutí partnerům, sponzorům, 
spolupracujícím institucím a školám apod.).   
 
 

 
Přírůstek (obrat MD) účtu 123: Výrobky - vlastní publikace a drobné suvenýry v částce 129.706,00 Kč 
představuje: 
 
126.790,00 Kč hodnotu nově vydaných publikací MJVM přijatých na sklad: 
 - odborné periodikum Acta musealia 2018/1-2 
 - odborné periodikum Acta Carpathica Occidentalis 9/2018, Acta 

Carpathica Occidentalis suplementum 1/2018 
 - Léčivé stromy (brožura k výstavě) 
 - Luhačovice a Židé (publikace k výstavě) 
 - Hledej, najdi, nalep a vybarvi! (pracovní sešit pro Muzeum 

Luhačovického Zálesí) 
2.916,00 Kč hodnotu drobných suvenýrů k prodeji vyrobených ve vlastní režii (placky 

s obrázky s tématy k aktuálním výstavám) 
 
Při hodnocení stavu zásob vlastních publikací na skladě k 31. 12. 2019, jejich prodejnosti, případně 
neprodejnosti a využitelnosti dělíme tyto zásoby na dvě velké skupiny, a to: 
 

- publikace nelikvidní (neprodejné) nebo s velmi omezenou mírou likvidity:  
 

Hodnota zásob publikací evidovaných k 31. 12. 2019 a vyhodnocených jako zcela nelikvidní či 
s velmi omezenou mírou likvidity představuje částku 390.186,12 Kč (tj. 28 % z celkového 
stavu zásob publikací). Jedná se zejména o tyto typy publikací: 

o dříve vydaná odborná periodika a sborníky. U těchto publikací bychom v následujícím 
období rádi předložili zřizovateli návrh na vyřazení ze skladu s uvedením možností 
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jejich využití – poskytnutí knihovnám, školám, sociálním zařízením, při konferencích, 
workshopech a akcích MJVM apod. 

o reprezentativní a nadčasové publikace „Zlínské letectví“ (k 31.2.2019 na skladě 1.171 
ks v hodnotě 234.200 Kč) a „Sláva Zlínského sportu“ (k 31.12.2019 na skladě 527 ks 
v hodnotě 113.832 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 úspěšnost prodeje je nízká a ve vztahu 
k jejich relativně vysokému počtu na skladě se část hodnoty těchto publikací 
kvalifikuje do kategorie nelikvidních zásob. V následujícím období bychom rádi řešili 
ve spolupráci se zřizovatelem vyřazení určité části těchto titulů pro účely prezentace 
MJVM a Zlínského kraje. Zbývající množství se pak postupně doprodá. 
 

- publikace prodejné, tj. publikace „živé“, které se průběžně prodávají.  
 
Hodnota zásob těchto publikací (a drobných suvenýrů) představuje zbývající částku 
1.014.879,27 Kč (72 % z celkového stavu zásob publikací).   

 
2. Ceniny 
 
V roce 2019 evidovala organizace jeden druh cenin, a to stravenky oceněné jejich nominální 
hodnotou. 
Počáteční stav cenin - stravenek k 1. 1. 2019 činí 70.975 Kč (835 ks stravenek v hodnotě 85,- Kč/ks). 
Jedná se o zásobu stravenek pro zaměstnance MJVM na 1 měsíc. 
Konečný stav cenin – stravenek k 31. 12. 2019 je nulový. Veškeré zásoby stravenek byly ve 12/2019 
vydány zaměstnancům, příp. vráceny dodavateli, a to v souvislosti s přechodem organizace na 
elektronické stravenkové karty od 1. 1. 2020.  
 

 
 

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. 

 

V roce 2019 nenastaly u organizace žádné skutečnosti, které by zakládaly důvod účtovat na 
uvedených nákladových účtech. Jejich obraty i zůstatky k 31. 12. 2019 jsou nulové. 
 
 

14.  Přehled investičních záměrů a projektů 
Tabulka č. 17 

Vyhodnocení projektů 

 

Projekty realizované v roce 2019: 

Organizace realizovala v roce 2019 jeden projekt s finanční podporou EU v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP): „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ (realizace 2017 – 2021). 
 
Příjem finančních prostředků z dotace v roce 2019 ze dříve realizovaných projektů: 

Organizace obdržela v roce 2019 finanční prostředky z dotace IROP za druhou etapu projektu 
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a 
manipulačních technologií“, která byla realizována v roce 2018. 
 
Dále organizace očekává prostředky z dotace za projekt Interreg V-A-Slovenská republika – Česká 
republika 2014-2020 „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Projekt byl realizován v roce 2018. 
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V roce 2019 došlo ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR ke schválení závěrečné monitorovací 
zprávy a schválení oprávněných výdajů projektu vynaložených na straně MJVM jako přeshraničního 
partnera projektu. Finanční prostředky z dotace organizace k 31. 12. 2019 neobdržela, neboť 
u hlavního slovenského partnera nebyl do konce roku 2019 ukončen kontrolní proces.  
 
Níže uvádíme bližší informace k uvedeným projektům: 
 
 Projekt IROP: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ 
Investiční záměr č. 1365/090/08/17-03/09/19/S 
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno projektu číslo ORJ 700. 

 
V říjnu 2017 byla podána žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na 
projekt. Projekt byl 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. 

- Rekonstrukce pomníku obětem fašismu – národní kulturní památky s názvem „Památník 
Ploština“. 

- Související úpravy - zpevněné plochy, doplňkové stavební objekty a sadové úpravy. 

Celkové náklady 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. 
 
Na základě vydání stavebního povolení v právní moci byl projekt v květnu 2019 schválen a byl vydán 
právní akt: Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále rozhodnutí). V systému MS2014+ 
je uvedeno datum podpisu rozhodnutí 15. 5. 2019. 
 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu dle rozhodnutí představují částku 120.450.404,70 Kč vč. DPH, 
z toho 90 % hrazeno z dotace IROP. Podíl jednotlivých zdrojů na financování způsobilých výdajů 
projektu (investičních i neinvestičních) dle podmínek rozhodnutí uvádíme v následujícím přehledu: 
 

Zdroje spolufinancování Kč 
Podíl na celkových 

způsobilých výdajích v 
% 

Dotace z prostředků EU 102.382.843,99 85 % 

Dotace ze státního rozpočtu 6.022.520,24 5 % 

Dotace EU + SR celkem 108.405.364,23 90 % 

Vlastní podíl 12.045.040,47 10 % 

 
V období realizace projektu 2017 až 2019 byly realizovány následující aktivity: 
 
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, 
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- zpracování Studie proveditelnosti (povinná příloha k žádosti o dotaci), 
- zpracování a odeslání žádosti o dotaci.  

 
V roce 2018 byl proveden výkup pozemků včetně stavby na Ploštině pro realizaci projektu. Vlastnictví 
pozemků, na kterých má být projekt realizován, bylo podmínkou poskytovatele dotace pro schválení 
projektové žádosti. Dále byly podnikány aktivity inženýrské činnosti za účelem získání stavebního 
povolení, činnosti řízení projektu, byly zpracovány odborné posudky cenové a technické. 
  
V roce 2019 byla ukončena inženýrská činnost projektanta vydáním stavebního povolení v právní 
moci. V návaznosti na schválení projektu byla realizována veřejná zakázka na výběr zhotovitele 
projektové dokumentace pro provádění stavby, s vybraným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla předána – převzata a uhrazena do konce roku 
2019. Průběžně probíhaly činnosti řízení projektu.  
 
Výdaje na projekt vynaložené do 31. 12. 2019 činí celkem 9.821.603 Kč. Z toho v roce 2017 byla 
vynaložena částka 2.104.133 Kč, v roce 2018 částka 3.605.652 Kč a v roce 2019 částka 4.111.818 
Kč. S výjimkou výdaje na povinnou publicitu ve výši 1.452 Kč jsou veškeré vynaložené výdaje 
investičního charakteru. Výdaje projektu byly hrazeny v souladu s podmínkami projektu a v souladu 
s investičním záměrem ve znění aktuálně schválených změn.  
 
V roce 2019 byla podána 1. žádost o platbu na výdaje 1. etapy projektu uskutečněné v období od 
zahájení realizace projektu v roce 2017 do 30. 6. 2019. Obdržená dotace IROP v celkové výši 
5.151.580,20 Kč byla přijata na bankovní účet MJVM 18. 10. 2019. Jednalo se o investiční prostředky, 
které byly jako zdroj fondu investic organizace v plné výši použity na úhradu investičních výdajů 
projektu uskutečněných do konce roku 2019.   
 
 
 
 Projekt IROP: „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – 

pořízení logistických a manipulačních technologií“ 
Investiční záměr č. 1190/3/090/068/04/16-03/03/18 
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno projektu číslo ORJ 600. 
  

Hlavním cílem tohoto projektu bylo 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 mělo být 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 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.  

- V roce 2018 byla realizována druhá etapa projektu řešící dodávku systému RFID v návaznosti 
na projekt ZK k evidenci sbírkových předmětů u zřizovaných organizací.  
 

Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2018 v souladu s termínem stanoveným poskytovatelem 
dotace.   
V 01/2019 byla zpracována Závěrečná zpráva o realizaci projektu a současně podána závěrečná 
žádost o platbu za 2. etapu projektu - pořízení systému RFID. 
Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku Zlínského kraje dle Směrnice ZK č. SM/41/03/16 byla 
rovněž v řádném termínu zpracována a předložena zřizovateli. 

 
V březnu 2019 Řídící orgán IROP schválil způsobilé výdaje 2. etapy projektu ve výši 464.561,- Kč, 
přičemž nezpůsobilé výdaje nebyly identifikovány. Obdržená dotace IROP za 2. etapu projektu 
v částce 418.104,90 Kč byla přijata na bankovní účet MJVM 27. 3. 2019. Jednalo se o investiční 
prostředky, které byly jako zdroj fondu investic organizace v roce 2019 plné výši použity na výdaje 2. 
etapy projektu (pořízení systému RFID).   
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Ze strany Řídícího orgánu IROP byl projekt finančně ukončen dne 15. 3. 2019. Od následujícího dne 
byla nastavena doba udržitelnosti projektu na pět let.  
 
Rada Zlínského kraje na svém jednání dne 27. 5. 2019 usnesením č. 0400/R13/19 vzala na vědomí 
závěrečné vyhodnocení projektu. 
 
 Projekt Interreg V-A Slovenská republika–Česká republika 2014-2020: „Dušan S. Jurkovič – 

náš architekt“ 
Schválený projektový rámec (RZK dne 21. 8. 2017, č. usnesení 0622/R21/17) 
Pro účely vedení odděleného účtování přiděleno projektu číslo ORJ 400. 

  
Projekt byl realizován a fyzicky ukončen v roce 2018. Vedoucím partnerem projektu bylo Mesto 
Brezová pod Bradlom (SR), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně bylo hlavním přeshraničním 
partnerem projektu. 
 
Doba trvání projektu byla stanovena do 31. 12. 2018. Tento termín byl dodržen. Veškeré aktivity 
projektu byly provedeny v souladu se schváleným rozpočtem projektu, zúčtovány a uhrazeny do 31. 
12. 2018. Výjimkou, kterou projekt připouští, je úhrada odměny z dohody o provedení práce (řízení 
projektu) za měsíc 12/2018 ve výplatním termínu v měsíci 01/2019. 
 
Cílem společného přeshraničního projektu bylo řešit zachování a rozvoj kulturního dědictví a odkazu 
architekta Dušana Samuela Jurkoviče na Moravě v Luhačovicích a na Slovensku v Brezové pod 
Bradlom. Projekt řešil propojení české a slovenské instituce za účelem vytvoření či rozšíření 
muzejních expozic, dokumentujících a propagujících dílo architekta Dušana S. Jurkoviče k datu 
významného 150. výročí jeho narození.  
 
Uvedených cílů bylo realizací projektu dosaženo. V rámci projektu bylo v roce 2018 provedeno: 

- pořízení vybavení a úprava nového Kabinetu Dušana S. Jurkoviče v Muzeu luhačovického 
Zálesí – pořízení nábytku (skříně, vitríny, pracovní stůl, židle dle návrhů D. Jurkoviče), 
pořízení AV techniky, výmalba kabinetu včetně grafiky, oprava elektroinstalace 

- zpracování virtuální prohlídky nerealizovaných plánů Dušana S. Jurkoviče a její aplikace do 
mobilních telefonů 

- uspořádání seminářů na slovenské a české straně 
- zpracování webové prezentace Muzea luhačovického Zálesí 
včetně souvisejících činností (zpracování projektové dokumentace ke Kabinetu Dušana S. 
Jurkoviče, zhotovení propagačních materiálů, zajištění dopravy a občerstvení pro účastníky 
semináře, zajištění povinné publicity projektu apod.).  

 

Rozpočet projektu pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně činí 31 702 EUR. Finanční příspěvek 
programu Interreg V-A kryje 90 % způsobilých výdajů projektu, 10 % je kryto vlastními zdroji partnera 
(MJVM).  
K předfinancování neinvestičních výdajů projektu byla v roce 2018 organizaci poskytnuta návratná 
finanční výpomoc zřizovatele ve výši 637.000 Kč.  
 
V roce 2019 došlo ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR ke schválení závěrečné monitorovací 
zprávy a schválení oprávněných výdajů projektu ve výši 28.187,68 EUR. Finanční prostředky z dotace 
organizace k 31. 12. 2019 neobdržela, neboť u hlavního slovenského partnera nebyl do konce roku 
2019 ukončen kontrolní proces. Z tohoto důvodu schválil zřizovatel na základě žádosti organizace 
posunutí termínu pro vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci a předložení Závěrečné zprávy 
do 30. 4. 2020. 

 
 Projekt Interreg V-A Slovenská republika–Česká republika 2014-2020: „Interaktivní 

expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ 
 

Jedná se o přeshraniční projekt, který bude realizován v roce 2020.  

V roce 2019 byl k projektu schválen projektový rámec. Následně byl schválen investiční záměr č. 
1546/090/05/19 (RZK 27. 5. 2019, usnesení č. 0401/R13/19. 
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. je vedoucím partnerem projektu, hlavním přeshraničním 
partnerem projektu je Trenčianské muzeum v Trenčíně, dalším partnerem projektu je Envicentrum pro 
krajinu Vysoké Pole – Obec Vysoké Pole. 

V roce 2019 byl schválen Radou Zlínského kraje projektový rámec projektu (dne 21. 1. 2019 
usnesením č. 0054/R03/19) za účelem předložení žádosti o poskytnutí nenávratného finančního 
příspěvku na projekt z Fondu malých projektů Operačního programu Interreg V-A SR-ČR. 

Projektová žádost byla předložena v souladu s určeným termínem dne 25. 1. 2019. 

Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z programu Interreg V-A byla uzavřena 
s účinností od 16. 9. 2019. 

Přeshraniční projekt je zaměřený na rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálního 
vzdělávacího hardware a software. Cílem projektu je přiblížit události z regionální historie od prvního 
osídlení až do současnosti, rozšířit povědomí o těchto událostech i mimo region a vytvořit efektivní 
výukovou pomůcku, která může pomoci začlenit téma česko-slovenské historie do výuky. 
Návštěvníkům z řad žáků, studentů a široké veřejnosti budou formou interaktivní expozice přiblíženy 
klíčové historické události, které se reálně odehrály na území Zlínského a Trenčianského kraje. 
Akce bude realizována v Envicentru pro krajinu Vysoké Pole – Obec Vysoké Pole, které je jedním z 
partnerů projektu. 
Interaktivní expozice - mapa je navržena pro budoucí umístění v rámci nové expozice na Ploštině, 
která vznikne realizací projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ (předpoklad otevření expozice v r. 2022). Do 
doby otevření nové expozice na Ploštině bude interaktivní mapa umístěna a provozována 
v Envicentru pro krajinu Vysoké Pole (předpoklad od roku 2020 do roku 2022). 
 

Celkové výdaje dle rozpočtu projektu činí 35.100 EUR, z toho na straně MJVM jako vedoucího 
partnera 32.950 EUR. Nenávratný finanční příspěvek ze zdrojů EU (ERDF) činí maximálně 85 % 
způsobilých výdajů, zbývající část je hrazena vlastními zdroji. 

Přehled investičních záměrů 

 
Organizace realizovala v roce 2019 dvě akce v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH dle schválených 
investičních záměrů: 
1. „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice 

tragédie na Ploštině“ (IROP), IZ č. 1365/090/08/17-03/09/19/S 
2. „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“, IZ č. 

1485/090/01/19-01/06/19/S. 
 
 Projekt IROP: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ 
Investiční záměr č. 1365/090/08/17-03/09/19/S 
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno projektu číslo ORJ 700. 

 
Popis cílů projektu, etap a stavu jeho realizace včetně základních finančních parametrů uvádíme 
v předchozím oddíle. 
 
Investiční záměr akce byl schválen RZK dne 2. 10. 2017 usnesením č. 0813/R24/17. 

Do konce roku 2019 byly schváleny celkem 3 změny investičního záměru, které řešily úpravy a 
přesuny ve struktuře nákladů a zdrojů akce dle skutečného čerpání, aktualizovaných předpokladů a 
skutečné výše obdržené dotace IROP. Suma celkových nákladů akce se nezměnila. 

Celkové náklady akce jsou vyčísleny na 120.950 tis. Kč vč. DPH na období let 2017 až 2021 a jsou 
v souladu s rozpočtem projektu.  
 
Výdaje na projekt vynaložené do 31. 12. 2019 činí celkem 9.821.603 Kč. Z toho v roce 2017 byla 
vynaložena částka 2.104.133 Kč, v roce 2018 částka 3.605.652 Kč a v roce 2019 částka 4.111.818 
Kč. Z celkové sumy výdajů projektu od zahájení realizace do 31. 12. 2019 činí výdaje investiční částku 
9.820.151 Kč a výdaje neinvestiční částku 1.452 Kč. Výdaje projektu byly hrazeny v souladu 
s podmínkami projektu a v souladu s investičním záměrem ve znění aktuálně schválených změn.  
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V roce 2019 došlo oproti IZ k úspoře v investičních výdajích na přípravu a zabezpečení akce, a to ve 
výši 66.429,20 Kč. Jedná se o částku nedočerpaného investičního příspěvku na rok 2019, která bude 
v rámci další změny IZ převedena do roku 2020. 
 
Vyúčtování poskytnutého investičního příspěvku na rok 2019 organizace předložila řádně a ve 
stanoveném termínu. 
 
 „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ 

Investiční záměr č. 1485/090/01/19-01/06/19/S 
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno akci číslo ORJ 932. 
 

Záměrem akce byly udržovací práce v prostoru sklepení hájenky u Hradu Malenovice. Stavební 
úpravy spočívaly převážně ve vyklizení prostor, bouracích pracích včetně otryskání starých nátěrů 
sklepa, provedení nových rozvodů elektroinstalace a vzduchotechniky.  

Investiční záměr akce byl schválen RZK dne 11. 2. 2019 usnesením číslo 0086/R05/19. V průběhu 
realizace akce byla provedena jedna změna IZ, která řešila přesun mezi položkami neinvestičních 
nákladů akce dle vysoutěžených cen beze změny celkových nákladů akce. Změna struktury nákladů 
č. 1 k IZ byla schválena Odborem kultury a památkové péče KÚZK dne 10. 6. 2019. 

 
Realizace akce a skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce proběhlo v souladu se 
schváleným investičním záměrem a schváleným rozpočtem organizace.  
Souhlasné závazné stanovisko památkové péče k záměru realizace akce bylo vydáno Magistrátem 
města Zlína dne 23. 3. 2019. 
Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací byl vydán odborem stavebních a dopravních 
řízení Magistrátu města Zlína dne 17. 5. 2019. Akce nepodléhala povinnosti kolaudace. 
Na realizaci akce byly čerpány pouze náklady neinvestičního charakteru, které byly zúčtovány a 
uhrazeny v souladu s IZ. Financování akce bylo zajištěno poskytnutím účelového příspěvku na provoz 
od zřizovatele (ÚZ 093).  
V IZ byly na realizaci akce schváleny celkové náklady 1.331 tis. Kč. Ve skutečnosti byly celkové 
náklady akce vykázány v částce 1.263.186,30 Kč. Z toho v roce 2018 71.390 Kč (zpracování 
projektové dokumentace) a v roce 2019 1.191.796,30 Kč (provedení stavebních prací, výkon činnosti 
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP, správní poplatek za ohlášení stavby, zadavatelská 
činnost). 
Oproti IZ byla vykázána úspora celkových nákladů akce ve výši 68 tis. Kč, která vznikla díky nižším 
vysoutěženým cenám oproti IZ. Odpovídajícím způsobem se snížilo i čerpání finančních prostředků na 
realizaci akce. 
Organizace předložila zřizovateli v řádném termínu vyúčtování poskytnutého účelového příspěvku na 
provoz v roce 2019 s vykázanou úsporou v neinvestičních výdajích akce v částce 67.203,70 Kč. 
 
Realizace akce byla fyzicky ukončena 26. 7. 2019 protokolárním předáním a převzetím dokončené 
stavby. 
Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku Zlínského kraje dle Směrnice ZK č. SM/41/03/16 byla 
v řádném termínu zpracována a předložena zřizovateli. 

 
 Projekt IROP „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – 

pořízení logistických a manipulačních technologií“ – IROP, IZ č. 1190/3/090/068/04/16-
03/03/18 byl fyzicky ukončen v roce 2018.  

 
V roce 2019 byly ze strany Řídícího orgánu IROP schváleny způsobilé výdaje 2. etapy projektu 
realizované v roce 2018, a to ve výši 464.561,- Kč, přičemž nezpůsobilé výdaje nebyly identifikovány.  
Organizace obdržela v roce 2019 investiční dotaci IROP za 2. etapu projektu v částce 418.104,90 Kč, 
která odpovídá částce ve struktuře IZ. Oproti IZ byly v roce 2018 vynaloženy a v rámci 2. etapy 
projektu uplatněny pouze investiční výdaje, k čerpání neinvestičních nákladů nedošlo. 
 
Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku Zlínského kraje dle Směrnice ZK č. SM/41/03/16 byla 
předložena zřizovateli 11. 1. 2019, v souladu s termínem stanoveným směrnicí.  
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V návaznosti na příjem dotace byla v měsíci 03/2019 zřizovateli vrácena návratná finanční výpomoc 
v částce 388.602,01 Kč, která byla poskytnuta v roce 2018 na předfinancování výdajů projektu před 
obdržením dotace. 
 
 
 Projekt Interreg V-A Slovenská republika–Česká republika 2014-2020: „Interaktivní 

expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ 
Investiční záměr č. 1546/090/05/19  

Projekt bude realizován až v roce 2020. V roce 2019 nedošlo v rámci tohoto projektu k uskutečnění 
žádných aktivit ani k čerpání žádných výdajů. 
 
Bližší popis projektu je uveden v předchozí kapitole. 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace 
Tabulka č. 18 

 
 
I. MAJETEK NAJATÝ – VÝDAJE NA NÁJMY 

 

 VÝDAJE NA NÁJMY ZA ROK 2019 CELKEM 42.784 Kč 

      v tom:  

1. VÝDAJE NA KRÁTKODOBÉ NÁJMY:  14.520 Kč 

1.1. Nájem nemovitého majetku: 0 

Organizace si v roce 2019 krátkodobě nenajímala žádný nemovitý majetek.  

1.2. Nájem movitého majetku: 14.520 Kč 

 Barrandov Studio a.s., Praha – pronájem 3 kostýmů z filmu Limonádový 
Joe pro účely výstavy Czech Made Western 

14.520 Kč 

2. VÝDAJE NA DLOUHODOBÉ NÁJMY:  28.264 Kč 

2.1. Nájem nemovitého majetku: 1.574 Kč 

 Pozemkový fond ČR – pozemky v blízkosti hradu Malenovice 1.474 Kč 

 Město Luhačovice – pronájem prostor Městského domu kultury Elektra 
pro Muzeum luhačovického Zálesí  

100 Kč 

2.2. Nájem movitého majetku: 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 
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II. MAJETEK PRONAJATÝ – PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 
 

 

 PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ ZA ROK 2019 CELKEM 78.960,- Kč 

      v tom:  

3. PŘÍJMY Z KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ:  27.000 Kč 

 Pronájem malovaného sálu a nádvoří hradu Malenovice pro svatební 
obřady v období květen až září 2019 – vždy jedna sobota v měsíci. 
Nájemci: fyzické osoby. Počet svatebních obřadů v roce 2019: 10 

15.500 Kč 

 pronájem prostor nádvoří hradu Malenovice (247 m2) a prostor před 
hradem (1.428 m2) pro pořádání akce pro veřejnost „Zlínské slavnosti 
vína“.  Doba pronájmu 11. – 13. 10. 2019. Nájemce: Best4Life, z.s., Zlín 

10.000 Kč 

 pronájem prostor zbrojnice hradu Malenovice (51,99 m2) pro 
společenské setkání dne 16. 12. 2019. Nájemce: Continental Barum 
s.r.o., Otrokovice 

1.500 Kč 

4. PŘÍJMY Z DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ:  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.) 

1.560,- Kč 

 
Podrobněji viz tabulka č. 18. 

 

 

16.  Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 
Tabulka č. 19 

 
V roce 2019 byla v organizaci provedena jedna mimořádná kontrola (Okresní správa sociálního 
zabezpečení Zlín), 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 
 
Kontrolní orgán:  Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín 
Datum kontroly:   27. 11. 2019 
Kontrolované období: od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2019 
Protokol o kontrole: č. 1952/19/775, č.j. 47014/067444/19/010/RZ ze dne 28. 11. 2019 

Průběh a výsledek  
kontroly:  Kontrolou bylo zjišťováno plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění. 
 Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Přijatá opatření: S ohledem na výsledek kontroly nebylo uloženo žádné opatření k nápravě. 
 
2. Pravidelná roční prověrka BOZP ve smyslu §108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
Prověrku provedl:  zástupci společnosti eM Kelty s.r.o., IČ 29386306, na základě výkonu činnosti  
   osoby odborně způsobilé v prevenci rizik 
Datum prověrky:  18. 9. 2019 

Průběh a výsledek  
kontroly::  Byla provedena kontrola v následujících oblastech: 

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

Přijatá opatření: Opatření nebyla uložena. 
 
3. 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 2019 jsou konstatována kladná zjištění, zjištěny 
drobné nedostatky a zadány úkoly odpovědným osobám. Zjištěné nedostatky byly odstraněny, úkoly 
byly vypořádány. 
V roce 2019 proběhly kontroly BOZP na objektech MJVM v těchto termínech: 
Zlín, 14. budova  3. 4., 24. 10. 2019 
Luhačovice   7. 8. 2019 
Malenovice   23. 5., 14. 11. 2019 
Otrokovice – depozitáře  24. 4., 23. 10. 2019 
Ploština   7. 8. 2019 
Otrokovice SPŠ   24. 4., 23. 10. 2019 
Požární poplach - Zlín  10. 7. 2019 
 
 
 
 
 

17. 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: 
- 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. 

- hrad Malenovice byl po celý rok 2017 a po část sezóny 2018 pro veřejnost uzavřen, a to z důvodu 
realizace opravy statiky hradu. V roce 2017 byla pro návštěvníky přístupná pouze hájenka u 
hradu, a to v období duben až říjen. Po dokončení statického zajištění byl hrad spolu s hájenkou 
pro návštěvníky opět otevřen 23. 6. 2018. Uvedený 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 2015 
až 2019. Případné další mimořádné vlivy a skutečnosti jsou uvedeny vždy pod příslušnou tabulkou 
nebo grafem. 
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NÁVŠTĚVNOST 2019 
    VŠECHNY OBJEKTY MJVM 

   
     

  

celkem od 
počátku roku 

% 2018 
Rozdíl 2019-

2018 

Dospělí - plné vstupné 37 454 23,49 37 408 46 

Senioři 16 378 10,27 16 621 -243 

Děti do 15 let, studenti, školní skupiny 23 137 14,51 21 526 1 611 

ZTP 2 393 1,50 1 900 493 

Rodinné vstupné 17 723 11,11 15 601 2 122 

Přednášky, besedy, dílny 2 205 1,38 775 1 430 

Neplatící - F. Bartoš, výstavky foyer 
14.b., děti do 6 let, vernisáže, hosté, 
doprovod, AMG aj. 

45 778 28,71 48 360 -2 582 

Terasa, výtah "21" 7 335 4,60 7 205 130 

Mimořádné akce 3 736 2,34 4 333 -597 

Zájmové kluby 477 0,30 245 232 

Cizí akce - hrad Malenovice 2 850 1,79 3 200 -350 

CELKEM 159 466 100,00 157 174 2 292 

Rok 2018 celkem 157 174       

Rozdíl 2019-2018 2 292       

% 101,46       

 
 
Vykázaná celková návštěvnost všech objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2019 
činí 159.466 návštěvníků.  
Ve srovnání s rokem 2018, kdy bylo vykázáno celkem 157.174 návštěvníků, je to o 2.292 návštěvníků 
více. Návštěvnost dosaženou v roce 2019 hodnotíme velmi příznivě.  
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NÁVŠTĚVNOST ZA OBDOBÍ: LEDEN - PROSINEC 2019 - dle objektů

rozdíl %

2015 2016 2017 2018 2019 2019 - 2018 2019/2018

 Zlín - 14. budova 14|15 BI 141 137 121 603 117 465 125 120 125 941 821 100,66%

hrad Malenovice 17 419 16 147 40 19 298 20 139 841 104,36%

hájenka 1 955 5 378 1 116 6 184 6 695 511 108,26%

Muzeum Luhačovice 4 467 4 884 6 221 5 554 5 811 257 104,63%

NKP Ploština 1 754 837 1 186 1 018 880 -138 86,44%

CELKEM 166 732 148 849 126 028 157 174 159 466 2 292 101,46%

Pozn. k mimořádnostem:  

2017:  Hrad Malenovice z důvodu opravy statiky hradu po celý rok 2017 uzavřen. V provozu pouze hájenka.

2018: Otevření hradu a hájenky po opravě statiky (zahájení hradní sezóny): 23. 6. 2018

Počet návštěvníků celkem

 
 
 
 Návštěvnost 2019 dle objektů: 
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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.  
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       Největší podíl z celkové návštěvnosti roku 2019 (159.466 návštěvníků) připadá na expozice a 

výstavy v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se 125.941 návštěvníky (79 % z celkového 
počtu). Z toho expozici „Princip Baťa: – Dnes fantazie, zítra skutečnost“ zhlédlo 20.197 návštěvníků. 
Za zmínku stojí, že návštěvnost expozice vykazuje neustále mírně rostoucí trend (srov.: 2016: 18.093 
návštěvníků, 2017: 18.203 návštěvníků, 2018: 19.221 návštěvníků). Je potěšující konstatovat, že o 
stálou expozici je trvalý zájem a její návštěvnost je dlouhodobě stabilní. Krátkodobé výstavy v 1. NP 
14. budovy včetně doprovodných programů navštívilo celkem 50.137 osob, mimořádnou letní výstavu 
„Zikmund 100“ zhlédlo 1.155 osob. Nabídky edukačních programů využilo 4.013 žáků všech stupňů 
škol. Zájem byl také o prohlídku budovy „21“ s pojízdnou kanceláří a terasou, na kterou zavítalo 7.347 
návštěvníků. Zbývající počet návštěvníků připadá na volně přístupnou expozici Františka Bartoše 
včetně příležitostných výstav k Velikonocům a Vánocům, výstavky ve foyer 14. budovy, přednášky, 
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tvořivé dílny a speciální akce pořádáné jednak samotným muzeem, jednak ve spolupráci s organizací 
14|15 Baťův institut, p.o. a ostatními subjekty. 
 
Uvedené údaje shrnuje a doplňuje následující přehled: 
 

NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM 
 

ZLÍN, 14. BUDOVA 

LEDEN - PROSINEC 

SROVNÁNÍ 2018 - 2019 

 
Počet návštěvníků 

CELKEM 
Rozdíl 

 
2018 2019 2019-2018 

Expozice F. Bartoš 17 771 17 598 -173 

Expozice Princip Baťa 19 221 20 197 976 

Výtah a terasa "21" 7 212 7 347 135 

Krátkodobé výstavy 14. budova 1. NP (bez 
foyer) 

50 969 50 137 -832 

   počet KV v 1.NP (vč.přecházejících) 13 15 2 

Výstavky ve vstupní hale 16 578 19 194 2 616 

Přednášky, dílny (mimo akce k výstavám) 598 1 449 851 

Edukační programy 4 249 4 013 -236 

Mimořádné výstavy a akce, akce mimo 
Colosseum 

8 522 6 006 -2 516 

CELKEM 125 120 125 941 821 

    
Pozn.: Mimořádné výstavy "H+Z+Klub HZ = 20 let" (červenec-srpen 2018, 15. budova), 
výstava "Zikmund 100" (červen - červenec 2019) a výstavy v 5.NP s volným vstupem 
zahrnuty v řádku "Mimořádné výstavy a akce". 

 
Ve srovnání s rokem 2018 bylo vykázáno na zlínském objektu celkově o 821 návštěvníků více. V 
expozici Princip Baťa je oproti roku 2018 vykázáno navýšení o 976 návštěvníků, vyšší byl také počet 
návštěvníků historického výtahu a terasy 21. Budovy, přednášek a tvořivých dílen. K samostatně 
uvedeným edukačním programům se řadí četné dílny a doprovodné programy ke krátkodobým 
výstavám, jejichž návštěvníci jsou zahrnuti v kategorii krátkodobých výstav. 
Návštěvnost krátkodobých výstav, která je zároveň určující pro vykázání návštěvnosti volně 
přístupných expozic a výstav (expozice F. Bartoše, výstavky ve vstupní hale) má omezenou 
vypovídací schopnost, neboť je do značné míry ovlivněna způsobem evidování návštěvnosti dle 
metodiky NIPOS a rozdílnou strukturou krátkodobých výstav v 1. NP v jednotlivých letech. 
 
V návštěvnosti roku 2019 se velmi pozitivně projevila také rekordní návštěvnost hradu Malenovice a 
hájenky. Celkem bylo za rok 2019 na těchto objektech vykázáno 26.834 návštěvníků (srov.: 2018: 
25.482 návštěvníků). Ke krásnému výsledku přispěly – kromě atraktivity obnovených a doplněných 
expozic – mimořádné akce pro veřejnost, které MJVM v roce 2019 na hradě pořádalo (slavnostní 
zahájení hradní sezóny s programem, oblíbené prázdninové noční prohlídky hradu, akce „Stará 
řemesla na hradě“ v září, vánoční jarmark v prosinci aj.). 
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TRŽBY ZA VSTUPNÉ 
 
1. Tržby za vstupné: srovnání 2015 – 2019  
 

rozdíl průměr

2015 2016 2017 2018 2019 2019-2018 2015-2019

Zlín, 14. budova - 14|15 BI 1 654 852,00 1 739 478,00 1 942 658,00 1 800 448,00 2 038 725,00 238 277,00 1 835 232,20

HRAD MALENOVICE 374 408,00 459 605,00 19 740,00 504 860,00 606 240,00 101 380,00

MUZEUM LUHAČOVICE 80 803,00 103 320,00 123 990,00 113 135,00 139 565,00 26 430,00 112 162,60

NKP PLOŠTINA 16 480,00 11 765,00 14 455,00 14 685,00 12 950,00 -1 735,00 14 067,00

CELKEM 2 126 543,00 2 314 168,00 2 100 843,00 2 433 128,00 2 797 480,00 364 352,00 2 354 432,40

MIMOŘÁDNÉ VLIVY:

Zlín:

    ▪ v r. 2018: zahájení sezóny 23. 6. 2018 - otevření hradu a hájenky po opravě statiky.

leden - prosinec

    ▪ v r. 2017: v období od 13. října do konce roku mimořádně navštěvované výstava stavebnic Lego "Svět kostiček".

Hrad Malenovice, hájenka:

    ▪ v r. 2017: hrad Malenovice po celý rok pro veřejnost uzavřen. V provozu pouze hájenka v období duben až říjen.

                        Z důvodu natáčení (pronájem Filmové ateliéry s.r.o) hrad pro veřejnost 5 dnů uzavřen (út 24.7. až so 28.7. 2018)

Malenovice, Luhačovice - v r. 2019 částečné navýšení vstupného (pouze u vybraných kategorií) k vyrovnání se srovnatelnými ceníky

jiných subjektů a z důvodu  nárůstu cen s dopadem na navýšení provozních nákladů MJVM  (zejm.energie, platy).  
 
Celkové tržby za vstupné (AÚ 602 0700) byly v roce 2019 vykázány v částce 2.797.480 Kč, což je 
o 364.352 Kč více, než činily tržby dosažené v roce 2018 a o 47.480 Kč více oproti rozpočtu roku 
2019 (UR 12/2019: 2.750 tis. Kč). 
 
 
2. Tržby za vstupné 2019: podíl objektů MJVM 

 

  
V roce 2019 nebyly na objektech MJVM s návštěvnickým provozem provedeny významnější úpravy 
cen vstupného. Pouze na hradě Malenovice a v Muzeu luhačovického Zálesí došlo od dubna 2019 
k částečnému navýšení vstupného (pouze u vybraných kategorií) k vyrovnání se srovnatelnými ceníky 
jiných subjektů vzhledem k nabídce a také z důvodu  růstu cen s dopadem na navýšení provozních 
nákladů MJVM. 
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3. Tržby za vstupné: srovnání 2015-2019 
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18. Prodej svěřeného movitého majetku kraje 

 
Organizace v roce 2019 nerealizovala žádný prodej svěřeného movitého majetku kraje. 
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19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení 

 
19.1. Pravidla pro počítání návštěvnosti a vyhodnocení výstav a akcí na objektech MJVM 

v roce 2019: 
 
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 rámci všech organizací 14|15 BAŤOVA INSTITUTU je 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).  
 
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.  
. 
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. 
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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, a to v poměru dle plochy, kterou příslušná krátkodobá výstava 
zaujímá. V případě, že je v 1. NP umístěna jen jedna krátkodobá výstava, 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 přímo 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) 
hrazené z rozpočtu MJVM. Nejsou zahrnuty vlastní mzdové a jiné režijní náklady. Nejsou rovněž 
zahrnuty náklady na marketing výstav a akcí, který je zajišťován a hrazen organizací 14|15 Bi. 
 
II. HRAD MALENOVICE, HÁJENKA 
 
Na objektu je pro prodej vstupenek využíván vstupenkový systém Pegas. Prodej probíhá na jedné 
centrální pokladně umístěné v předhradí. 
Každá vstupenka opravňuje návštěvníka hradu ke zhlédnutí prohlídkového okruhu hradu 
s průvodcem, k samostatné prohlídce přírodovědné expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ na hradě a 
k návštěvě expozice a sezónní výstavy na hájence. 
Každý návštěvník je započítán 3x (prohlídkový okruh – přírodovědná expozice – hájenka). V případě 
konání mimořádných akcí jsou návštěvníci vykazování dle toho, jaké prostory jsou v rámci dané akce 
přístupné (tedy 1x až 3x). Návštěvníci doprovodných programů před hradem, který má zpravidla volný 
vstup, jsou stanoveni kvalifikovaným odhadem.  
Tržby za vstupné jsou vykazovány za objekt hradu včetně hájenky jednou částkou bez dalšího 
členění. 
Náklady na přípravu sezónních výstav na hradě a na hájence, náklady na doprovodné akce a 
programy na hradě se sledují pomocí čísel ORG. Pro výstavy jsou zavedeny samostatné ORGy, 
doprovodné akce pořádané v příslušném roce na hradě mají jeden společný ORG. 
 
III. MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ 
 
V Muzeu luhačovického Zálesí jsou v rámci jednoho výstavního prostoru umístěny: stálá expozice 
„Známé i neznámé Luhačovice“, kabinet Dušana Jurkoviče a dále 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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19.2. NÁKLADY NA MARKETING ORGANIZACÍ VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU                     
V ROCE 2019 

 
Určené marketingové činnosti pro kulturní instituce zasídlené ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU 
vykonává a zajišťuje 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace (dále také 14|15 Bi) jako servisní 
organizace na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb. Náklady na tyto 
činnosti hradí ze svého rozpočtu a vykazuje organizace 14|15 Baťův institut, p.o. 
Náklady na marketing v rámci 14|15 BAŤOVA INTITUTU  lze rozdělit na náklady společné a na 
náklady na marketing pro jednotlivé organizace. 
Společné náklady na marketing jsou čerpány v souvislosti se zajištěním společné propagace všech 
kulturních organizací a  14|15 BAŤOVA INTITUTU jako celku (např. společné programy, skládačky, 
společné reklamní plochy apod.). Dále se jedná o náklady na marketing společně pořádaných akcí 
(např. Galerijní a muzejní noc). 
Náklady pro jednotlivé organizace jsou čerpány na jednotlivé výstavy a akce muzea, galerie, knihovny  
a organizace 14|15 Bi dle vzájemně odsouhlaseného marketingového plánu. 
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1. Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky 

     
1.1 Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí, darem a vlastním sběrem  

(akvizice), evidence knižních přírůstků 

 

Přírůstková čísla - celkem bylo přiděleno 600 přírůstkových čísel z toho: 

 v oddělení přírodovědném 20,  

 v oddělení společenskovědním 580.  

 

Z celkového počtu evidenčních čísel přírůstků bylo získáno:  

 319 darem, 

 6 koupí,  

 8 vlastním sběrem,  

 21 nálezem,  

 4 převodem,  

 1 z pozůstalosti,  

 80 sběrem,  

 90 revizí v depozitáři,  

 4 z původní sbírky muzea,  

 4 z původních nezpracovaných fondů muzea,  

 3 z původního fondu KVÚ fond Malenovice,  

 3 převodem z bývalé pamětní síně v Tlumačově,  

 5 záchranným archeologickým výzkumem,  

 16 detektorem kovů,  

 9 povrchovým sběrem,  

 26 povrchovou prospekcí,  

 1 při stavebních úpravách. 

 

V podsbírce Knihy bylo zapsáno 19 přírůstkových čísel, z toho: 

 7 ve fondu Staré tisky, 

 7 ve fondu Historické fondy, 

 5 přírůstkových čísel v retrokatalogizaci. 

 

Odborná knihovna v běžném knihovním fondu zapsala 2301 přírůstkových čísel, z toho: 

 1711 nových přírůstkových čísel knih,  

 355 přírůstkových čísel v retrokatalogizaci  

 235 přírůstkových čísel periodik. 

 

 

 

1.2 Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 

 

K 31. 12. 2019 bylo ve sbírkových fondech MJVM zapsáno 372 849 evidenčních čísel 

sbírkových předmětů. 

 

V roce 2018 bylo nově zaevidováno 4855 evidenčních čísel, z toho: 

 v oddělení přírodovědném 53 (podsbírka Zoologická 9 e. č., Entomologická 44 e. č.), 
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 v oddělení společenskovědním bylo zapsáno 4783 evidenčních čísel (podsbírka 

Archeologická 409 e. č., Historická 1335 e. č., Etnografická 597 e. č., Etnografická 

2 191 e. č., HZ 118 e. č., Obuv 703 e. č., Orientační běh 1430 e. č.). 

 

V podsbírce Knihy bylo zapsáno celkem 19 nových evidenčních čísel, z toho: 

 12 evidenčních čísel Historických fondů  

 7 evidenčních čísel Starých tisků. 

 

K vyřazení bylo navrženo 56 evidenčních čísel, z toho: 

 52 z podsbírky Etnografické 2,  

 3 z podsbírky Obuv,  

 1 z podsbírky Orientační běh 

 3 přírůstková čísla z podsbírky HZ. 

 Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost vyřazení schválil. 

Byla provedena pravidelná aktualizace CES v termínech stanovených MK ČR.  

 

Do běžného knihovního fondu bylo doplněno 2066 knihovních jednotek a 19 knihovních 

jednotek do sbírkového fondu. Většina publikací byla získána bez vynaložení finančních 

příspěvků (retrokatalogizací, darem, výměnou, sběrem). Ve fondu bylo k 31. 12. 2019 

zaregistrováno celkem 1166 sbírkových knih zapsaných v CES, 31179 knihovních jednotek 

běžného knihovního fondu a 2297 čísel periodik. 

      Všechny přírůstky knižního fondu jsou zpracovávány podle katalogizačních pravidel RDA ve   

      formátu MARC 21 pomocí knihovnického systému Clavius. Celkem je v databázi Clavius    

      k 31. 12. 2019 evidováno 25 900 titulů a 29 350 svazků.  

 

V roce 2019 muzeum odebírá celkem 67 titulů periodik (z toho 46 titulů získává výměnou 

a darem).  

V roce 2019 byla dokončena evidence a retrokatalogizace fondu periodik. 

 

V oddělení společenskovědním bylo zdigitalizováno 6626 negativů, sbírkových předmětů 

a filmů, z toho: 

 6623 z podsbírky H+Z  

 3 z podsbírky Etnografická. 

 

Digitalizaci zajišťuje dokumentační oddělení MJVM, které se také stará o funkčnost a 

technický stav sbírkových elektronických databází. V rámci této činnosti se dokumentační 

oddělení spolu s odbornými pracovníky podílí na přípravě ESSP elektronické sbírkové 

databáze, projektu Zlínského kraje. 

 

Do fotoarchivu bylo zapsáno celkem 1247 evidenčních čísel, z toho: 

 1184 evidenčních čísel ve společenskovědním oddělení,  

 63 v přírodovědném oddělení,.  

Celkový počet evidenčních čísel fotoarchivu je 23 520 k 31. 12. 2019.  

Audiotéka obsahuje 188 položek, videotéka 1246 položek. 

 

Začalo nové zpracování spisového a účetního archivu MJVM, který vychází z činnosti MJVM 

a jsou v něm průběžně ukládány písemnosti (směrnice, příkazy ředitele, smlouvy apod.) 

a tiskoviny (plakáty, pozvánky, lektorské listy a pod, které v muzeu vzniknou. Všechny 

položky archivu jsou nově zpracovávány a zapisovány do archivní knihy, která je vedena 

v elektronické i tištěné podobě. V roce 2019 bylo ve spisovém a účetním archivu zpracováno 
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a zapsáno do archivní knihy 31 šanonů a krabic. Od července 2019 je archiv MJVM postupně 

evidován v programu Geovap. V roce 2019 zapsáno 112 krabic do programu Geovap. Archiv 

je využíván pracovníky MJVM k potřebám jejich pracovní náplně. 

 

1.3 Inventarizace části sbírkového a knihovního fondu včetně zpracování protokolu 

a všech náležitostí 

 

Celkově bylo inventarizováno 25 306 evidenčních a přírůstkových čísel, z toho: 

 20 037 v oddělení společenskovědním (podsbírka Archeologická 9116, Obuv 1105, 

Orientační běh 557, Historická 5352, Etnografická 1670, Etnografická 2237),  

 5269 v oddělení přírodovědném  (podsbírka Mineralogická 252, Botanická 3000, 

Entomologická 1961, Zoologická 56). 

 O inventarizacích jsou vypracovány protokoly. 

 

V knihovním fondu, který není evidován ve sbírkové evidenci a zapsán v CES, bylo 

revidováno při rekatalogizaci  a opravě záznamů v katalogu 3197 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 knih řediteli 

 

Je 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 jako každoročně předloženy řediteli organizace ke 

kontrole a podpisu. 

 

V depozitáři textilu byla provedena jarní a podzimní likvidace škůdců dýmovnicemi, 

monitorování výskytu škůdců probíhá neustále za pomoci feromonových lapačů. 

 

V depozitáři obuvi byla provedena likvidace škůdců dýmovnicemi ve dvou cyklech 

následujících po sobě s měsíčním odstupem. 

 

Ve všech depozitářích byly průběžně ukládány nově získané a zaevidované předměty, 

průběžně byly také ukládány vrácené předměty ze zápůjček a předměty z odinstalovaných 

výstav. 

 

V podsbírce Etnografická pokračovala průběžná optimalizace uložení fondu nábytku 

a zemědělského nářadí v souvislosti s jeho revizí a fondu betlémů. Díky zakoupení nových 

nosníků bylo možno úsporněji uložit kovářské měchy a malované truhly. 

 

V podsbírce Etnografická 2 pokračovala reorganizace uložení fondu textilu, aby bylo 

zajištěno optimální využití prostoru depozitáře. 

 

V podsbírce Knihy bylo optimalizováno uložení fondu Staré tisky. Pokračoval přesun, 

pořádání a revize knihovního nesbírkového fondu periodik. 

 

Pokračovalo ukládání a dílčí přesuny v rámci podsbírky Archeologická. 
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Pokračovalo ukládání podsbírky Archiv H+Z  v prostorách SPŠ Otrokovice, od října do 

prosince 2019 probíhaly v objektu stavební práce v souvislosti s výměnou protipožárních 

dveří. 

 

V souvislosti s ukončením pracovního poměru Mgr. L. Hausnerové převzal dne 25. ledna 

2019 vedoucí přírodovědného oddělení RNDr. D. Trávníček geologické sbírky (podsbírka 

petrografická, mineralogická a paleontologická), které pak následně předal v průběhu dubna 

2019 nové geoložce Mgr. A. Dovicové. 

 

1.5 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

 

Bylo zapůjčeno celkem 769 evidenčních čísel sbírkových předmětů, z toho: 

 741v oddělení společenskovědním,  

 28 v oddělení přírodovědném.  

O pohybu sbírek jsou vedeny příslušné záznamy (smlouvy o výpůjčce). Od jiných 

subjektů bylo zapůjčeno 99 evidenčních čísel předmětů. 

 

Knihovna MJVM:  

 7548 titulů výpůjčky z centrálního fondu, fondu periodik a ze studovny,  

 15 titulů pomocí meziknihovní výpůjční služby,  

 11 faktografických, bibliografických a rešeršních požadavků pracovníků muzea, 

návštěvníků studovny a badatelů. 

 

1.6 Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení 

 

Bylo konzervováno: 

 507 předmětů ve společenskovědním oddělení, zejména z podsbírek Historická, 

Etnografická, Etnografická 2 a Archeologická.  

 445 předmětů bylo preparováno v přírodovědném oddělení.  

 11 předmětů bylo restaurováno, z toho externě 8 předmětů z podsbírky Zoologická. 

 

Konzervátorské oddělení připravuje sbírkové předměty určené k prezentaci na výstavách, 

podílí se na instalaci expozic a výstav, sleduje dodržování parametrů vlhkosti, teploty a 

osvětlení ve výstavních prostorech. 

 

1.7 Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální evidence 

sbírek muzejní povahy MK 

 

V roce 2019 probíhala pravidelná aktualizace sbírkových fondů pomocí elektronického 

systému CES online. 

 

2. Vědecko-výzkumná činnost 
 

2.1 Vlastní odborné aktivity 
 

Bylo zpracováváno 25 dlouhodobých výzkumných úkolů, z toho:  

 3 v oddělení přírodovědném (např. Výzkum mokřadů v Bílých Karpatech se 

zaměřením na vodní brouky, zoologický průzkum puklinové jeskyně u Lukova, 

botanický výzkum v Hostýnských vrších a průzkum lokalit snědku pyrenejského 
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kulatoplodého, geologické výzkumy a sběry v souvislosti s přípravou experimentální 

tavby na hradě v Malenovicích a přípravou výstavy Příběh železa), 

 22 v oddělení společenskovědním (záchranný archeologický výzkum na lukovském 

hradě, dokumentace a povrchový sběr, dokumentace proměn tradiční lidové kultury 

v regionu, dokumentace činnosti Valašského krúžku v Malenovicích, rozšiřování a 

zpracování terénní dokumentace tradičního stavitelství v regionu, výzkum židovské 

komunity v Luhačovicích a Uherském Brodě, doplnění monitorovací zprávy projektu 

Dušan Jurkovič, pokračování ve studiu baťovských pramenů, mj. k přípravě podkladů 

pro budoucí výstavy s baťovskou tematikou – Všechny cesty vedou do obchodního 

domu Baťa, Baťovský pedikér, historie průmyslu ve Zlíně a na Zlínsku, ad.). 

 

Při plnění terénních výzkumných úkolů poskytují technickou podporu zejména odborným 

pracovníkům oboru etnografie pracovníci dokumentačního oddělení. 

Z těchto výzkumných úkolů uskutečnili odborní pracovníci v průběhu roku 37 výstupů 

v podobě výstav, přednášek, článků a studií, dílen pro školy a veřejnost: 

 29 společenskovědní oddělení,  

 8 přírodovědné oddělení 

 

 

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 – 570 badatelů. 

 

V oddělení přírodovědném: mj. spolupráce s Univerzitou Palackého. 

 

V oddělení společenskovědním: spolupráce s Nadací Tomáše Bati, s Nadačním fondem 

J. A. Bati a Klubem ABŠ při přípravě akcí k baťovské historii ad. 

            Seznam spolupracujících institucí je v závěru zprávy. 

 

2.3 Vědecké konference, semináře – vlastní 
 

MJVM uspořádalo: 

 Kolokvium pro pedagogy (29. 8. 2019) s 22 účastníky. Ke spolupráci byly přizvány 

i Krajská galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše. 

 

MJVM připravilo podklad pro vyhlášení odborné etnografické konference k poctě nedožitých 

90. narozenin PhDr. Karla Pavlištíka, která by se měla konat v 1. čtvrtletí roku 2021. 

 

 

 

 

 

2.4 Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty 
 

Pracovníci MJVM se v roce 2019 zúčastnili 17 konferencí, workshopů a seminářů, na nichž 

prezentovali 6 příspěvků, mj. workshopu Problematika sanační konzervace - restaurování, 

konferencí Fortifikácie na slovensko-moravskom pomezí, Lidová kultura na Hané, Židé 

a Morava, semináře Muzea a etika. 
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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 5275 osob (Zlín a Malenovice 

4197, Luhačovice 1078).  

 V roce 2019 bylo ve Zlíně a Malenovicích nabízeno 27 programů, zaměřených 

tematicky k expozicím, k historii Zlína a činnosti muzea jako instituce. 

 Byl vytvořen nový program k expozici Princip Baťa s názvem Světem v cizokrajné 

obuvi. Na žádost ZŠ Želechovice byl vytvořen speciální program Želechovická škola, 

který může být upravován podle požadavků dalších školních institucí. 

 Ke krátkodobým výstavám bylo v průběhu roku nabízeno celkem 17 programů pro 

různé věkové skupiny dětí a mládeže. 

 

V Luhačovicích byly nabízeny 4 stálé a 7 krátkodobých programů. 

 

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 (žáci 6. – 9. tříd), krajská kola biologické 

olympiády kategorií A, B (střední školy). 

 

Přírodovědné oddělení ve spolupráci s oddělením vzdělávacím se podílelo na přípravě a 

realizaci krajského kola geologické olympiády kategorie A (základní školy). 

 

3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

 

Ve Zlíně a Malenovicích bylo realizováno 93 programů, kterých se zúčastnilo 2073 osob. 

V průběhu roku bylo realizováno celkem 43 programů pro 882 účastníků v Luhačovicích. 

 

3.1.2 Pravidelné programy pro školy  

 

Programy ze stálé nabídky ve Zlíně a Malenovicích byly provedeny 98krát a zúčastnilo se jich 

2124 osob. 

Dílny a programy vytvořené pro školy ke stálé expozici byly v Luhačovicích v průběhu roku 

realizovány 11krát a zúčastnilo se jich 196 osob. 

 

3.1.3 Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ 

 

Jako každoročně odborní pracovníci poskytovali konzultace studentům SŠ a VŠ ke 

středoškolským, bakalářským a magisterským pracím (včetně odborných posudků). 

Přírodovědné oddělení připravilo praktické poznávací části v oboru zoologie a botanika pro 

biologické olympiády kategorie A a B (starší a mladší středoškoláci, krajská kola). 
Přírodovědné oddělení ve spolupráci s oddělením vzdělávacím se podílelo na přípravě 

a realizaci krajského kola geologické olympiády kategorie B (střední školy). 

 

 

3.2. Metodika vůči jiným subjektům 
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3.2.1 Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu 

 

 Odborní pracovníci spolupracují s městskými muzei např. v Napajedlích, 

Vlachovicích, Holešově, Záhlinicích, Lukovečku, Drnovicích. Dlouhodobá spolupráce 

pokračuje s NÚLK Strážnice. 

 Čtyři pracovníci byli členy nákupních komisí v 5 muzeích (VMP Rožnov pod 

Radhoštěm, NÚLK Strážnice, Vlastivědné muzeum Kyjov, Muzeum regionu Valašsko 

Vsetín, Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích), 1 pracovník je členem 

programové rady MFF Strážnice, 1 pracovník je členem Komise pro lidové 

stavitelství. 

 Pokračuje plodná spolupráce s Muzeem regionu Valašsko při společném vydávání 

odborných časopisů Acta Carpathica occidentalis a Acta musealia. 

 Se všemi kulturními příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje spolupracují 

odborní pracovníci na přípravě jednotné struktury sbírkových databází. 

 Oddělení muzejní pedagogiky pokračuje v úzké spolupráci s KGVUZ 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 a Nemocnice T. Bati. Katalog je dostupný na adrese 

http://www.knihovnyzlin.cz/vufind/. 

 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 

 

 Pokračuje spolupráce s Východomoravskou pobočkou České společnosti 

entomologické, společností Zoogeos Bohemia a Spolkem přátel hradu Lukova. MJVM 

dále spolupracuje s Filmovým uzlem Zlín, ZlínFilmFestem, Filmexportem, Klubem 

Tatra Heritage, COEX Praha, firmou NAAUT atd.  

 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. V únoru 2019 byla 

převezena zpět do ČR a instalována v prostorách Západočeské univerzity Plzeň 

k výročí narození M. Zikmunda. 

 Ve spolupráci s Národním technickým muzeem vznikla výstava ke 100 letům 

Miroslava Zikmunda v Praze a v Plasích. 

 S městem Luhačovice spolupracovalo MJVM na přípravě projektu Zvuková mapa 

města Luhačovice a Databáze účastníků první světové války z Luhačovic. 

 

Seznam institucí je v závěru zprávy 

 

 

 

http://www.knihovnyzlin.cz/vufind/
http://www.caslin.cz/
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3.2.3  Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 

 

Odborní pracovníci spolupracují dlouhodobě s: 

 Odborem Životního prostředí KÚ Zlín, 

 Odborem životního prostředí a zemědělství města Zlína,  

 Odborem životního prostředí MěÚ Bystřice p. Hostýnem,  

 Českou televizí, 

 Českým rozhlasem, 

 s Nadací T. Bati,  

 Nadačním fondem J. A. Bati,  

 Klubem ABŠ ad. 

 Navázána byla spolupráce se SOŠ v Luhačovicích. 

 Pracovníci přírodovědného oddělení spolupracovali na přípravě 21. ročníku soutěže 

Poznej a chraň!, kterou organizuje Český svaz ochránců přírody Ekocentrum 

Čtyřlístek a n. o. Tokaheya při organizaci 5. ročníku Festivalu pro čolka 

v Kurovickém lomu. 

 

3.2.4 Spolupráce s AMG 

 

Odborní pracovníci jsou členy jednotlivých oborových komisí AMG a jednání se zúčastňují  

dle možností jejich činnosti. Muzejní knihovna pokračuje ve spolupráci s Jihomoravskou 

sekcí komise knihovníků AMG. Jeden z odborných pracovníků MJVM je členem výboru 

Etnografické komise. 

 

3.3. Školení a kurzy 

 

3.3.1 Školení a kurzy vlastní 

 

 1 floristický workshop v rámci pravidelných krátkodobých výstav v expozici Františka 

Bartoše   

 3 kurzy v rámci programu Byliny v muzeu 

 

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty 

 

 Zaměstnanci muzea absolvovali celkem 30 školení v rozsahu 407 hodin. 

 

    4.  Kulturně-výchovná činnost 
 

4.1 Expozice 

 

MJVM v roce 2019 nabízelo návštěvníkům 2 stálé expozice v budově č. 14 14|15 BAŤOVA 

INSTITUTU, 1 stálou expozici v Luhačovicích, 2 stálé expozice na Ploštině, 3 stálé expozice 

a 1 dlouhodobou výstavu na hradě v Malenovicích, 1 stálou expozici a 1 dlouhodobou 

výstavu v hájence Malenovice, 1 dlouhodobou výstavu v SPŠ Otrokovice a 1 dlouhodobou 

výstavu v Napajedlích. 

 

Pokračovala dlouhodobá výstava Z fondů archivu H+Z v SPŠ Otrokovice. 
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Sezóna na hradě v Malenovicích byla tradičně zahájena 1. dubna 2019. Slavnostní program 

k otevření hradu byl uskutečněn 11. května 2019. V jeho rámci byla zpřístupněna nová stálá 

expozice Hostinec našich pradědečků, která představuje interiér typické hospody z období 20. 

– 30. let 20. století. Unikátní předměty ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

přenášejí návštěvníky do doby, kdy byly hostince hlavními centry společenského života.  

 

V prostorách hradu Malenovice byla instalována dlouhodobá výstava figurativních plastik 

zlínské sochařky Otilie Demelové Šuterové, provedených v materiálu poštorenské keramické 

hlíny, která díky vysokožárnému výpalu snese náročné klimatické podmínky. 

 

Instalací nové stálé expozice a dlouhodobé výstavy plní muzeum předsevzetí po rekonstrukci 

postupně zpřístupňovat další hradní prostory a předkládat návštěvníkům nové atraktivní 

zážitky. 

 

V souvislosti s přípravou žádosti o dotaci (Norské fondy) byla zpracována studie dalších čtyř 

nových expozic v prostoru hradu. Po ukončení sezóny byly všechny expozice připraveny na 

zimní období. 

V současné době je připravován projekt přestavby celého areálu Ploštiny byla upravována, 

doplňována a rozšiřována libreta nových stálých expozic, které by měly nahradit expozice 

současné. Byla schválena žádost o dotaci a zpracována dokumentace pro realizaci stavby. 

 

4.2.  Výstavy 

 

MJVM realizovalo celkem 32 výstav, z toho: 

 20 autorských ve vlastních objektech,  

 10 v jiných institucích,  

 2 výstavy si pro instalaci zapůjčilo od jiných subjektů. 

 V rámci připomenutí 30. výročí Listopadu 1989 poskytlo MJVM materiály k několika 

výstavám a akcím, mj. materiály poskytnuté v roce 2015 občanskému sdružení 

Komunitní křižovatka na výstavu Listopad 1989 byly znovu tímto subjektem využity 

na výstavě Revoluce 89 ve Zlíně,  28. 10. - 30. 11. 2019 ve foyer Městského divadla 

Zlín.  

 Fotografie a dokumenty byly poskytnuty k projektu Havlova lavička a publikaci 

Samet v divadle. 

 

Dokumentační oddělení zajišťuje dotisk některých materiálů na výstavy a poskytuje 

technickou podporu při vernisážích. Konzervátorské oddělení odborně spolupracuje při 

instalaci a deinstalaci sbírkových předmětů a vytváření některých instalačních prvků výstav. 

 

4.2.1 Výstavy vlastní v objektech MJVM 

 

 Muzeum staré jako Československo (1918 – 2018)/100 let muzea v Luhačovicích,   

28. 6. 2018 – 27. 1. 2019 

 Domov, který by byl pýchou, 25. 10. 2018 – 6. 1. 2019 

 Radujme se, veselme se, 26. 11. 2018 – 6. 1. 2019 

 Vánoce našich předků, 26. 11. 2018 – 7. 1. 2019 

 Dřevo jako malované, 29. 11. 2018 – 20. 1. 2019 

 Výpravy za poznáním exotické přírody, 7. 1. – 13. 5. 2019 

 Sto let Miroslava Zikmunda, 17. 1. – 5. 5. 2019 
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 Mluvit je výhradním právem žactva, 31. 1. 14. 4. 2019 

 Všechny cesty vedou do Obchodního domu Baťa, 14. 2. – 2. 6. 2019 

 Vajíčko malované, z lásky darované, 2. 4. – 5. 5. 2019 

 Malenovský krúžek, 2. 4. - 31. 10. 2019 

 Vzpomínání bez vzdychání, 2. 4. – 31.10. 2019 

 Léčivé stromy, 4. 4. – 17. 11. 2019 

 Barvení v historii, 13. 5. – 23. 9. 2019 

 Fotosoutěž HZ, 10. ročník, 10. 6. – 8. 9. 2019 

 Volání dálek, 13. 7. – 29. 9. 2019 

 Mák, 18. 7. – 6. 10. 2019 

 Byl průmyslovým srdcem města, 12. 9. – 15. 11. 2019 

 Dřevěné živobytí a potěšení, 23. 9. – 25. 11. 2019 

 Czech Made Western, 3. 10. 2019 – 26. 1. 2020 

 Život ve věčné tmě, 17. 10. 2019 – 26. 1. 2020 

 Zlín – Gottwaldov – Zlín, 17. 11. 2019 – 26. 1. 2020 

 Valašský betlém Františka Vrzalíka a Jana Kobzáně, 25. 11. 2019 – 13. 1. 2020 

 Radujme se, veselme se, narodil se Kristus pán, 26. 11. 2019 – 6. 1. 2020 

 Luhačovice a Židé, 28. 11. 2019 – 26. 4. 2020 

 

4.2.2 Výstavy vlastní a ve spolupráci mimo objekty MJVM  

 

 Cesty HZ, říjen 2018 – leden 2019, ZOO Dvůr Králové 

 Bata Heritage (ve spolupráci s Eperon d’Or Izegem), listopad 2018 – květen 2019, 

muzeum Eperon d’Or Izegem, Belgie 

 Betlémy ze sbírek MJVM, 10. 12. 2018 – únor 2019, Magistrát města Zlína 

 100 let Miroslava Zikmunda, leden – červen 2019, Plasy 

 100 let Miroslava Zikmunda, únor – červen 2019, Magistrát města Zlína 

 100 let Miroslava Zikmunda, únor 2019, Národní technické muzeum Praha 

 100 let Miroslava Zikmunda, únor 2019, Západočeská univerzita Plzeň 

 100 let Miroslava Zikmunda, únor – květen 2019, Valašské Meziříčí 

 100 let Miroslava Zikmunda, červen 2019, Uherské Hradiště 

 100 let Miroslava Zikmunda, květen 2019, Kongresové a univerzitní centrum Zlín 

 100 let Miroslava Zikmunda, červen - červenec 2019, Zlín (prostor bývalé svitovské 

brány) 

 Brumovský hrad v proměnách staletí, září 2019 – duben 2020, Městské muzeum 

Brumov- Bylnice 

 Hračky ze sbírek MJVM, listopad 2019 – únor 2020, Magistrát města Zlína 

 

4.2.3 Výstavy převzaté 

 

 Gloria musicae, 25. 4. – 7. 7. 2019 

 Jsou hrdí, tuze vznešení a přenádherně odění, 23. 5. – 22. 9. 2019 

 

 

4.3.  Přednášky pro veřejnost 

 

Odborní pracovníci přednesli celkem 34 přednášek pro veřejnost, z toho: 

 13 oddělení společenskovědní,  
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 21 oddělení přírodovědné  

 

A. Ve vlastní instituci proběhlo 8 přednášek 

B. Mimo instituci proběhlo 26 přednášek 

 

Kromě zájemců v MJVM přednášeli naši odborní pracovníci pro posluchače z řad České 

společnosti entomologické, pro Vlastivědný kroužek Holešov, Akademii 3. věku 

v Uherském Hradišti, Městskou knihovnu Holešov, Městské muzeum a galerii v Dačicích, 

Raiffeisen bank ad. 

 

Mimo toho MJVM pořádá podzimní a jarní cyklus Cestovatelských přednášek, 

přednáškové cykly k vybraným krátkodobým výstavám a organizuje přednášky 

Archeologického klubu, kde vystupují zaměstnanci MJVM i externí přednášející. 

 

4.4.  Odborné výklady ve 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.  

 

V krátkodobých výstavách pořádají kurátoři komentované prohlídky vždy každou první 

středu v měsíci, případně na speciální vyžádání.  

 

V zapůjčených krátkodobých výstavách poskytovali v roce 2019 komentované prohlídky 

autoři výstav.  

 

Odborní pracovníci poskytli 30 komentovaných prohlídek, z toho: 

 22 v krátkodobých výstavách MJVM,  

 3 v expozicích v MJVM,  

 5 na výstavách mimo MJVM. 

 

4.5.  Doplňkové kulturní a jiné akce a programy 

 

Zaměstnanci MJVM 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 

 Slavnostní otvírání sezony hradu Malenovice 

 Noční prohlídky na hradě Malenovice aj. 

 

 

 

 

Dále se uskutečnilo: 

 

 Pro veřejnost bylo uspořádáno oddělením vzdělávacím ve Zlíně a Malenovicích 45 

dílen a akcí, kterých se zúčastnilo 1550 osob.  
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 V Luhačovicích byl v rámci Dne muzeí a muzejní noci uspořádán celodenní program 

Jarní léčivé stromy, kterého se zúčastnilo 105 osob. 

 Stěžejní událostí provázející dění v MJVM po celý rok 2019 bylo 100. výročí narození 

ing. Miroslava Zikmunda. MJVM se podílelo na přípravě řady výstav, poskytlo 

materiály pro stovky novinových rozhlasových i televizních příspěvků. Český rozhlas 

Praha vysílal v únoru a březnu 2019 výběr reportáží HZ. Padesátý devátý ročník Film 

Festivalu Zlín si jako stěžejní téma zvolil cestování a objevování, v jeho průběhu se 

uskutečnila čtyři promítání filmů HZ s přednáškou odborné pracovnice MJVM. 

 Akce pro veřejnost Stará řemesla na hradě, znovu uspořádaná na hradě 

v Malenovicích, měla velký úspěch i přes nepřízeň počasí a bylo rozhodnuto, že se 

stane trvalou součástí programu hradní sezóny. 

 MJVM spolupracovalo na organizaci a realizaci dalšího semináře Oděv v historii. 

 další besedy a kulturní akce, terénní exkurze na archeologická a přírodovědná 

naleziště, výklady pro VIP hosty, prohlídky expozice a  baťovského výtahu pro 

mezinárodní poroty Dětského filmového festivalu ad. 

 

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 Augusta Sedláčka,  

 Luhačovický okrašlovací spolek Calma,  

 Nadační fond J. A. Bati,  

 Klub ABŠ 

 Akademií třetího věku v Uherském Hradišti 

 Spolkem aktivních seniorů Luhačovice 

 Klubem důchodců v Halenkovicích a Hovězím 

 Domem seniorů v Lukově byla letos navázána spolupráce, aj. 

 

Dlouhodobá spolupráce se spolkem Zoogeos přinesla v roce 2019 realizaci expedice do 

Maroka v rámci projektu dokumentace a výzkumu fauny Maroka, které se zúčastnil i odborný 

pracovník MJVM. 

 

Dokumentační oddělení spolupracuje při zajištění a dokumentaci akcí MJVM. 

 

 

4.7.  Spolupráce se zahraničím 

 

 V roce 2019 byl úspěšně dokončen přeshraniční projekt „Náš Jurkovič“ pro pamětní 

síň Dušana Jurkoviče v Brezové pod Bradlom. 

 S žádostí o poskytnutí materiálů pro účely výstavy Czech Made Western byl osloven 

krajanský spolek ve Wilbur, Nebraska, a chovatelské asociace American Quarter 

Horse Association, American Paint Horse Association a Appaloosa Horse Club, Inc. 

Všichni oslovení vyhověli a poskytli obrazový, textový i video materiál.  
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 Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a firmou Docu Save bylo odvezeno 7 ks 

sbírkových předmětů (staré tisky) k odkyselení v odborné firmě Nitrochemie Aschau 

GmbH sídlící v Aschau am Inn v Německu. 

 Obchodním oddělením byla navázána spolupráce a pomoc při propagaci expozice 

Princip Baťa s Czech Center New York USA, a Czech Slavnosti Nebraska. 

 Z muzea Eperon d’Or Izegem, Belgie byla vrácena kolekce obuvi, která byla součástí 

výstavy Bata Heritage 

 

4.8.  Spolupráce s jinými kraji 

 

Odborní pracovníci spolupracují s oborovými kolegy při výměně informací z oboru, podle 

možností se účastní akcí pořádaných dalšími muzei, účastní se výstav, zapůjčují výstavy. 

Seznam institucí je v závěru zprávy. 

 

4.9. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje 

 

 Muzeum úzce spolupracuje s kolegy z ostatních muzeí v rámci ZK. Jedná se o 

zápůjčky výstav i samostatných 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  

 S KGVU i s KKFB spolupracujeme v rámci Kolokvia pro pedagogické pracovníky. 

 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). 

 

4.10. Návštěvnost muzea 

 

Podrobné údaje a analýza návštěvnosti MJVM v roce 2019 jsou uvedeny v ekonomické části 

v oddíle 17. 

 

5. Ediční a publikační činnost 

 
      5.1. Vlastní ediční činnost 

 

 MJVM vydalo v roce 2017: 

 periodika Acta Carpathica Occidentalis 9/2018, Acta musealia 2018 a Supplementum 

I/2018 časopisu Acta Carpathica Occidentalis (ve spolupráci s Muzeem regionu 

Valašsko) 

  dotisk brožury doprovodného textu k výstavě - Léčivé stromy Receptář 

 druhé vydání naučné omalovánky Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety. 
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5.2.  Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 

 

Bylo zpracováno 17 článků a studií mj. do: 

 Act musealií,  

 Act Carpathic,  

 ZVUKu,  

 sborníků z konferencí ad. 

 

5.3.  Medializace instituce – propagace výstav, a doplňkových akcí v denním tisku, 

rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

 

 Propagaci a marketing MJVM má na starosti servisní organizace 14|15 Baťův institut, 

p.o. (plakátovací plochy, grafická příprava letáčků a pozvánek). 

 Vzhledem ke znalostem organizace a našich návštěvníků se snažíme zabezpečit větší 

část propagačních aktivit přes našeho obchodního pracovníka (sociální sítě, webové 

stránky, aktivní oslovování partnerů, sponzorů, komunikace s návštěvníky, soutěže aj.) 

 Propagace výstav a doplňkových akcí probíhá ve spolupráci s regionálním tiskem, 

v televizním vysílání České televize, TV Nova, TV Prima, TV Barandov, na různých 

stanicích Českého rozhlasu, včetně přímých přenosů z výstav a expozice, místních 

rozhlasových stanicích, na webu a sociálních sítích. 

 Úspěšně funguje blog Byliny v muzeu, který byl vytvořen pro přehlednou a ucelenou 

prezentaci cyklu přednášek a dílen MJVM. 

 MJVM je např. propagováno 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 a obchodní pracovník poskytují články a rozhovory o 

výstavách a své činnosti do Zlínského deníku, Dnes, Okna do kraje, Magazínu 21, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vmpcse.cz/zajimave-odkazy.html
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2.1 6. Rozvojové aktivity 
 

 

6.1 Zapojení do evropských fondů 

 

V roce 2019 jsme se zapojili do tří projektů evropských fondů. 

 

Název projektu Poskytovatel 

Datum 

podání 

žádosti 

Hodnota 

dotace 
Poznámka Výsledek 

Dušan S. Jurkovič - náš 

architekt 

 

Interreg 

CENTRAL 

EUROPE 
2017 

 0,855 

mil. Kč  

Hlavní partner - 

Brezová pod 

Bradlom. 

V roce 2019 

administrace pro 

proplacení 

projektu. 

Zefektivnění prezentace 

a ochrany sbírky Muzea 

jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, p. o. - expozice 

tragédie na Ploštině 

IROP - výzva 

76 - Muzea II 
2017 

110 mil. 

Kč 
 

V roce 2019 byla 

žádost schválena 

a začala realizace 

projektu. 

Interaktivní expozice 

Česko-Slovenska 

Interreg 

CENTRAL 

EUROPE - 

malé projekty 

2019 
0,878 

mil. Kč 

Partner – 

Trienčanské 

múzeum 

v Trenčíně. 

Proběhlo 

schválení. 

Termín realizace 

2020. 

 

 

 

 

6.2 Dotace od jiných subjektů (např. MK ČR) 

 

Financování společných projektů s dotacemi z Kulturního fondu města Zlína a MK ČR a 

realizovaní velkých oprav financovaných Zlínským krajem. 

 

2019/07 - Hrad Malenovice - hájenka - omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa. Odstranění 

nátěrů, konstrukcí a dání sklípku do původního stavu. Nové osvětlení a přípojné místo 

elektroměru. Dodavatel DEV Company. Cena opravy byla 1 120 934,30 Kč.  

 

2019/12 - Hrad Malenovice – stavební úpravy – oprava střechy předhradí – zahrnovala 

opravu střechy předhradí a spojovacího mostku, opravu komínů, opravu schodiště do 1. NP 

v předhradí. Zakázku vyhrála firma Gretes s.r.o., termín realizace byl 06 – 12/2019 a cena 

zakázky stavebních prací byla 2 299 000 Kč včetně DPH. 

 

2019/12 – Depozitář Otrokovice – dodávka systému měření a regulace. Dokumentaci 

vyhotovila firma MAR DESIGN – Arnošt Gobel za cenu 38 720 Kč a na základě zadávacího 

řízení dodání systému vyhrála firma FMIB, s.r.o.. Cena dodávky celého systému je 398 

997,74 Kč.  

 

U dotací od jiných subjektů jsme podali 6 žádostí o dotace na rok 2019. U tří žádostí jsme 

byli úspěšní a v roce 2019 proběhla i jejich realizace. 
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Název projektu Poskytovatel 

Datum 

podání 

žádosti 

Hodnota 

dotace 
Výsledek 

Osvětlení zbrojnice na hradě 
Nadace ČEZ - podpora 

regionů 

28. 06. 

2018 

348 000 

Kč 
Dotace zamítnuta. 

Individuální dotace města 

(pracovní listy) 
Město Luhačovice 

01. 09. 

2018 

25 000 

Kč 

Dotace schválena a 

projekt provedený 

v roce 2019. 

Stará řemesla na hradě 
Město Zlín - podpora 

kulturních akcí 

26. 04. 

2019 

35 000 

Kč 
Dotace zamítnuta. 

Czech Made Western - 

ambasáda 

U.S. Embassy Prague - 

Small Grants 

Application 

02. 09. 

2019 

80 955 

Kč 
Dotace zamítnuta. 

Czech Made Western - MK 
Podpora expozičních a 

výstavních projektů 

02. 04. 

2019 

162 000 

Kč 

Schválena částka 

100 000,- Kč. 

Restaurátorský záměr 

"Malovaný sál" 
Město Zlín 

29. 07. 

2019 

24 000 

Kč 

Dotace schválena a 

projekt provedený 

v roce 2019.  

 

 

6.3 Přijaté dary nefinanční 

2 Seznam předmětů darovaných do sbírkových fondů Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně v roce 2019:                                                                       

 

Historie: 

H 25990 – H 25991 předměty z vybavení domácnosti, rozšíření fondu vybavení domácnosti 

H 25994 loutka Pima, unikátní rozšíření fondu Hermíny Týrlové 

H 25999 – H 26013 rozšíření fondu zlínského školství  

H 26014 unikátní doklad k baťovské pedikúře 

H 26023 doplnění sbírkového fondu podniku Svit 

H 26024 – H 26025 doplnění sbírkového fondu podniku Svit 

H 26026 – H 26052 rozšíření fondu k historii Zlína 

H 26053 – H 26063 doplnění sbírkového fondu životního stylu 

H 26064 – H 26078 doplnění sbírkového fondu reklamních materiálů 

H 26082 – H 26100 rozšíření fondu školství 

H 26101 – H 26106 doplnění sbírkového fondu životního stylu 

H 26107 – H 26108 doplnění sbírkového fondu životního stylu 

H 26113 – H 26119 doplnění sbírkového fondu k srpnu 1968 

H 26124 – H 26126 rozšíření fondu zlínského školství 

H 26897 – H 26904 písemné materiály k tématu Zlín a firma Baťa, doplnění sbírkového 

fondu 

H 26905 – H 26907 sportovní potřeby, doplnění sbírky sport 

H 26908 tělocvičný úbor, doplnění sbírky sport 

H 26909 pionýrský šátek, rozšíření fondu spolky 

H 26910 žehlička cestovní, doplnění fondu životní styl 

H 26911 tlakoměr, rozšíření sbírkového fondu zdravotnictví 

H 26912 fotografie v rámu, doplnění sbírkového fondu firma Baťa 

H 26916 – H 26920 učebnice, rozšíření sbírky učebnic 

H 26923 kancelářská pomůcka, fond životní styl 

H 26928 turistické mapy, rozšíření fondu spolky 
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H 26930 – H 26937 písemné materiály Sokola Mysločovice, rozšíření fondu spolky 

H 26951 osobní dokument, doplnění fondu životní styl 

H 26978 – H 26986 polní pošta, obohacení sbírkového fondu první světová válka 

H 26988 album fotografií Zlín, doplnění fotoarchivu 

H 26989 – H 26993 pohlednice, doplnění sbírky místopisných pohlednic 

H 27007 – H 27009 osobní dokumenty, obohacení fondu životní styl 

H 27010 Památník čs. zahraničních vojáků, doplnění fondu druhá světová válka 

H 27011 – H 27073 pohlednice, rozšíření sbírky pohlednic 

H 27074 – H 27075 písemný materiál, fond životní styl 

H 27131 – H 27155 pohlednice, rozšíření sbírky pohlednic 

H 27178 upomínkový předmět, doplnění fondu životní styl 

H 27179 – H 27182 soubor korespondence, obohacení fondu první světová válka 

H 27194 album fotografií zlínské školství, rozšíření fotoarchivu 

H 27238 soubor pohlednic Svit, doplnění sbírky pohlednic 

 

Obuv 

Kabelka dámská, doplnění fondu životního stylu 

Lžíce na obuv Svit, doplnění fondu podniku Svit 

Sklenička Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Reklamní krabička Svit s párem oranžových gumáků, doplnění fondu podniku Svit 

Sluneční brýle, doplnění fondu životního stylu 

Radionka, doplnění fondu životního stylu 

Sandály pánské, doplnění fondu historické obuvi 

Galoše domácí, doplnění fondu historické obuvi 

Kabelka dámská, doplnění fondu životního stylu 

Polobotky pánské svatební, doplnění fondu historické obuvi 

Polobotky pánské, doplnění fondu historické obuvi 

Pantofle dámské, doplnění fondu historické obuvi 

Sada žiletek na holení a kovové pouzdra na holící potřeby, doplnění fondu životního stylu 

Matrice pro tisk Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Polobotky pánské, doplnění fondu historické obuvi 

Střevíce dámské, doplnění fondu historické obuvi 

Stroj obuvnický opravárenský, doplnění fondu strojů 

Pantofle dámské, Írán, doplnění fondu exotické obuvi 

Tovaryšský a výuční list, doplnění fondu písemností 

Napínací kopyta Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Ortopedické vložky do obuvi Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Sandaleta dámská, doplnění fondu historické obuvi 

Sportovní obuv Botana, doplnění fondu sportovní obuvi 

Napínací kopyta Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Reklamní praporky Svit, doplnění fondu podniku Svit 

Miniatura sandalety dámské, doplnění fondu miniatur 

Kotníčková obuv pánská, doplnění fondu historické obuvi 

Polobotky pánské Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Lodičky dámské Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Čepice dámská, doplnění fondu životního stylu 

Dřeváky dámské, doplnění fondu historické obuvi 

Peněženka pánská, doplnění fondu životního stylu 

Šicí stroj Frister und Rossmann, doplnění fondu strojů 

Polobotky dámské Svit, doplnění fondu podniku Svit 
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Elektromotor Baťa, doplnění fondu firmy Baťa 

Kotníčková obuv dámská, doplnění fondu historické obuvi 

Polobotky dámské, doplnění fondu historické obuvi 

Střevíce dámské, doplnění fondu historické obuvi 

Podpatky zdobené kovovými cvočky, doplnění fondu historické obuvi 

Stroj frézovací podešví, doplnění fondu strojů 

Stroj vysekávací svršků, doplnění fondu strojů 

Stroj lepení podešví, doplnění fondu strojů 

Kabelka dámská, doplnění fondu životního stylu 

Soubor ševcovského nářadí, doplnění fondu nářadí a nástrojů 

Brožura Svit, doplnění fondu podniku Svit 

Výukové videokazety Svit, doplnění fondu podniku Svit 

Obuv Pestige, doplnění fondu historické obuvi 

Lodičky dámské, Svit, doplnění fondu podniku Svit 

 

Etnografie: 

E 29511 - reklamní betlém kolínské žitovky, fond betlémů 

E 29512 - reklamní betlém Franck-Perola, fond betlémů 

E 29513 - E 29514 – sáňky, fond vybavení domácnosti 

E 29515 - zbytek perleťové suroviny po perleťářské výrobě, fond řemesel 

E 29516 - E 29517 – ruční vrták a cep, fond vybavení hospodářské usedlosti 

E 29518 - brus šlapací ze špičkařské dílny, fond řemesel 

E 29519 - šicí stroj sedlářský ze sedlářské dílny, fond řemesel 

E 29520 - panty na jednokřídlé dveře, fond vybavení hospodářské usedlosti 

E 29521 – rukopisné vzpomínky Josefa Freunda, fond rukopisů 

E 29522 - E 29524 - pražský papírový betlém Vojtěcha Kubašty, mlýnek na kávu a vysívaný 

obraz svatého Josefa, fond betlémy a vybavení domácnosti 

E 29525 – napařovací vějíř na knedlíky, fond vybavení domácnosti 

E 29526 – E 29527 - Holešovský papírový betlém a reklamní betlém Karo-Francovka, fond 

betlémů 

E 30586 – E 30635, E 30639 – E 30837, E 30879 – E 30898, E 30904 – E 30920, E 90934 – 

E 30941 – osobní pozůstalost J. Orsavy 

E 30707  – E 30719, E 30736 – E 30737, E 30921 – E 30933 – soubor pohlednic a 

blahopřání, rozšíření fondu Zvykosloví/pohlednice, blahopřání 

E 30738 – slaměná ošatka – rozšíření fondu slámy a šustí 

E 30915 – rozšíření osobní pozůstalosti J. Koželuhy 

E 31001 - E 31085 – osobní fond Dr. Karla Pekárka 
E 29737 – krucifix dřevěný, řezbovaný, fond devocionálií 

E 29738 – E 29739 – hračky domácí výroby, fond hraček 

E 29740 – košík proutěný, fond vybavení domácnosti 

E 29770 – model baťovského domku, fond hraček 

E 29771/1,2 – E 29772 – panenky, fond hraček 

E 29742/1,2 – stínidla lampy skleněné, fond vybavení domácnosti  

E 29758 - E 29762 – perokresby kostela v Tečovicích a mlýna ve Štípě, fond etnografické ikonografie 

E 29768/1,2 – svícny dřevěné soustružené, fond devocionálií 

E 29769 – lampa na acetylen, kovová, fond vybavení domácnosti 

E 17237 – Archimedes – stavebnice dřevěná, fond hraček 

E 29784/1–7 – šicí stroj Elektra – elektromechanický, fond hraček  

E 29785/1–2 – E 29786/1-5  - kočárek s panenkou a výbavou, fond hraček 

E 29878 – medvěd plyšový, fond hraček  

E 31502 – mlýnek na mák, fond vybavení domácnosti 
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E 31503/a, b – lis na pasírování rajských jablek, fond vybavení domácnosti 

E 31514 – E 31517 – hračky, fond hraček 

E 31518 – panenka ve slováckém kroji, fond hraček 

E 31522 – E 31523 - kulmy železné na textil, fond vybavení domácnosti 

E 31524/1,2 – kuličky hliněné, fond hraček 

E 31525 – konvička plechová, fond vybavení domácnosti 
E 31526/1, 2, 3 – nákovky, fond vybavení hospodářské usedlosti 

E 31527 - E 31528 – demižony opletené, fond vybavení domácnosti 

E 31529 – E 31534 – hračky, fond hraček 

E 31536 – rkp. kuchařské recepty, fond rukopisů 

E 31537 – trakař, fond vybavení hospodářské usedlosti 

E 31538 – E 31540 – žehličky nahřívací, fond vybavení domácnosti 

E 31542 – E 31544/1–7 – hračky a filmy, fond hraček 

 

Etnografie 2 

E 30131, E 30132, E 30133, E 30134/a,b, E 30135/a,b:  Bižuterie, doplnění souboru 

textilních technik 

E 30136, E 30137: Ozdoby do vlasů, doplnění souboru textilních technik 

E 30138: Nádobka na proplachování nosu, doplnění souboru k historii lázeňství 

E 30139, E 30140, E 30141: Kuchařky nástěnné vyšívané, doplnění souboru textilních 

technik  

E 30142-E 30144: Textil vyšívaný a hrnek, doplnění sbírky textilu a keramiky 

E 30145: Pečetní prsten s jelenem (18. století), doplnění souboru devocionálií 

E 30146, E 30147: Kapesník památeční (upomínka na spartakiádu 1955), Kabelka korálková, 

doplnění sbírky textilu 

E 30148/1-12: Ozdoby paličkované závěsné, doplnění souboru textilních technik 

E 30149: Ubrus háčkovaný, doplnění souboru textilních technik 

E 30154: Zástěra modrotisková, doplnění souboru textilních technik 

E 30155, E 30216/1-11: Kazeta dřevěná malovaná, věnce a vonice, doplnění souboru 

devocionálií 

E 30156/1-6: Sada nápojových reklamních sklenic, doplnění souboru užitného skla  

E 30157-E 30166: Drobný textil, vybavení domácnosti, vyřezávaný dřevěný ptáček, pohárky 

lázeňské, doplnění souboru historie lázeňství 

E 30167-E 30189 Soubor památek rodiny Schwarzovy (Smetanovy) + soubor fotografií, 

doplnění souboru k historii lázeňství 

E 30190-E 30209: Soubor fotografií z pozůstalosti rodiny Wurmovy, doplnění souboru 

k historii lázeňství 

E 30210: Soubor fotografií k otevření nového hřbitova s obřadní síní Luhačovice, soubor 

historie Luhačovic a dokumentace architektonického vývoje místa 

E 30270/1-2523:  Soubor fotografií a dokumentů z pozůstalosti prof. Antonína Václavíka, 

historie muzea a základů etnografie 

E 30212: Dušan Jurkovič: Práce lidu našeho (1905-1914), soubor historie Luhačovic a 

dokumentace architektonického vývoje místa 

E 30213, E 30214, E 30215: Soubor lázeňského nábytku (2 skříňky lékařské, váha osobní), 

doplnění souboru historie lázeňství 

E 30211: Kolébka malovaná, doplnění souboru nábytku  

E 30220 – E 30227: Soubor masopustních kostýmů a masek, doplnění souboru textilu a 

masopustních masek na plánovanou výstavu 

E 30218, E 30219: Pamětní medaile k 150. výročí narození Dušana Jurkoviče a Velké 

křišťálové srdce 
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E 30217: Betlém háčkovaný, doplnění souboru betlémů současných tvůrců pro vánoční 

výstavy 

E 30251: Kabelka dámská kožená, doplnění souboru textilních technik 

E 30228: Papučky pletené, doplnění souboru textilních technik 

E 30231- E 30250: Soubor historických vyšívaných textilií, doplnění souboru textilních 

technik  

E 30229, E 30230: Paličkované ozdoby – brože, doplnění souboru textilních technik 

E 30252, E 30253: Textilie městské, doplnění souboru textilních technik a historie módy 

E 30254: Dopisnice, doplnění souboru k historii lázeňství 

E 30255/1-223: Programy koncertů v lázních Luhačovicích, doplnění souboru k historii 

lázeňství 

E 30269/1-88: Soubor lázeňského skla, doplnění souboru k historii lázeňství 

E 30256, E 30257: Textilie háčkované, doplnění souboru textilních technik 

E 30258,30259/1-6, E30260/1-12,E30261: Kovové předměty ze staré luhačovické sbírky 

E 30262, E 30263, E 30264: Kabelka textilní secesní, rukavičky, kožená peněženka, doplnění 

souboru textilních technik a historie módy 

E 30271, E 30272, E 30273, E 30274 – E 30279: Soubor hraček a městského textilu, 

doplnění souboru textilních technik a historie módy 

E 30280, E30281/1-6, E 30282/1-2, E 30283: Receptář, závěsy, doplnění souboru textilních 

technik a historie módy 

E 30293-E 30301, E 30303, E 30321: Drobný textilní materiál, dětský textil, doplnění 

souboru textilních technik a historie módy 

E 30302, E30304- E 30310: Soubor krajek a jemného městského textilu, doplnění souboru 

textilních technik a historie módy 

456/2019: Krabice na knoflíky, doplnění souboru textilních technik a historie módy 

457/2019: Diplom a obraz, doplnění souboru textilních technik a historie módy 

458/2019: Soubor městského textilu, doplnění souboru textilních technik a historie módy 

459/2019: Košilka dětská, doplnění souboru dětského ošacení 

460/2019: Panenky krojované pár v originálním balení, doplnění souboru hraček 

461/2019: Městský textil, doplnění souboru textilních technik a historie módy 

463/2019: Dokumenty a fotografie rodinné 

464/2019: Lázeňské sklo a porcelán, 30. léta 20. stol., doplnění souboru k historii lázeňství 

465/2019: Popelník alpakový, cena za běh Lázně Luhačovice 1935, doplnění souboru 

k historii lázeňství 

 

Orientační běh    

6/2019 - Kniha - Břetislav Koč: Škola orientačního běhu (kniha je přeložená do japonštiny) 

173/2019 - Kniha - Vladimír Rogl: Nebojte se topografie 

184/2019 - Kalendář - švédské mapy (Orienteringsaret ´81) 

213/2019 - Plakát Přebory ČSR v orientačním běhu - 1979 

214/2019 - Plakát - orientační závod dvoučlenných hlídek - 1966 

229/2019 - Plakát - Mostek 5 dnů OB  

249/2019 – Dohoda o pořádání orientačního běhu ve velkoplošných chráněných územích - 

1980 

250/2019 – Přehled mapování v 70. letech 20. století  

251/2019 – Korespondence Vladimír Ondruška  

252/2019 – Orientační závod Pionýrská střelka  

277/2019 - Orientační běh - Výsledky XIII. Československá univerziáda 

278/2019  – Orientační běh – The William younger Word - mapy 

279/2019 - Závody v orientačním běhu: Cena ZVVZ Milevsko a Bechyně a další - dokumenty 
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280/2019 - Sešit: Turistika, orientační závody a sport 

281/2019 - Táborský zdravotní okruh - dokument 

282/2019 – Sešit s výstřižky a rukopisnými výsledky orientačních závodů v jižních Čechách – 

70. léta 20. století   

283/2019 - Sešit s výstřižky z novin o MS v OB 1972 a 1974 a dalších závodů v OB v 70. 

letech 20. století 

298/2019 - Novinové výstřižky o orientačních závodech v modrém sešitu   

315/2019 – Mapy orientačních sportů - Slovensko 

318/2019 - Mapy orientačních sportů - Bulharsko 

319/2019 - Mapy orientačních sportů - Finsko 

321/2019 - Mapy orientačních sportů - Rakousko 

322/2019 - Mapy orientačních sportů - Švédsko 

323/2019 - Mapy orientačních sportů - Maďarsko 

329/2019 – Mapy orientačních sportů - Polsko 

330/2019 – Mapy orientačních sportů - Německo 

331/2019 – Mapy orientačních sportů - Francie 

332/2019 - Mapy orientačních sportů - Norsko 

338/2019 – Mapy orientačních sportů - Dánsko 

339/2019 – Mapy orientačních sportů - Švýcarsko 

340/2019 - Mapy orientačních sportů - Rumunsko 

359/2019 - Dokument - Přebor brněnských škol psáno pro orientační běh 1978 

412/2019 - Výzbroj - kartografické pomůcky - štočky mapy Pytlákovy stezky 

413/2019 – Rusky psaný časopis Turist číslo 2/rok 1978 

414/2019 – Maďarský mapový klíč pro orientační běh 

415/2019 – Zpravodaj ČSOB 7/94 

416/2019 – Zpravodaj ČSOB 2/95 

417/2019 – Dokument - Příspěvek za kvalitu závodu soutěží ČSOB v I. pololetí 1995 

418/2019 – Dokumenty - Ustavující konference Českého svazu orientačního sportu – Praha – 

leden 1969 (pokyny, návrh, jednací řád, volební řád, rukopisné poznámky Vladimíra 

Ondrušky)  

419/2019 – Dokumenty – Krajská konference svazu v Českých Budějovicích – orientační běh 

1976 

420/2019 – Plakát Majstrovstvá SZM v orientačnom behu 

421/2019 – Plánek – sestrojení kleští pro orientační běh 

422/2019 – Metodický list turistického oddělení Okresního domu pionýrů a mládeže v 

Jindřichově Hradci pro rok 1975 

423/2019 – Táborová pošta (hry a soutěže pro letní táborovou činnost – vydává ODPM v 

Jindřichově Hradci  

424/2019 – Ruská publikace – E. I. Ivanov: Sudejstvo Sorevnovanij po sportivnomu 

orientirovaniju, Moskva 1978 (psáno rusky), 111 stran 

425/2019 – Ruská publikace: Metodičeskije rekomendacii po sostavleniju sportivnoj karty, 

Moskva 1974 

426/2019 – Ruská publikace: Metodičeskije rekomendacii v pomošč organizatoram sekcii 

orientirovanija, Moskva 1977 

427/2019 – Německy psaná skládačka o Lyžařském orientačním běhu 

430/2019 – Kartička Pořadatele pana Ondrušky pro orientační závody 

431/2019 – Legitimace číslo 246 na jméno Vladimír Ondruška a 

432/2019 – Razítka pro orientační závod (pochod) 

433/2019 – Buzola pro uchycení na zápěstí 

434/2019 – Kalendář turistických akcí 1993 – Klub českých tur... 
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435/2019 - Sešit rok 1975 – červen – prosinec Jindřichův Hrad... 

436/2019 - Sešit linkovaný – šedé desky – Rok 1976 

437/2019 – Sešit linkovaný – šedé desky – Rok 1977 

438/2019 – Sešit linkovaný – modré desky – Světový pohár 1986 

439/2019 – Kufrování s Dominem v Milevsku prosinec 1982 

440/2019 – Upomínka na orientační běh a orientační pochod pro... 

441/2019 – Polský mapový klíč pro orientační běh 

442/2019 - Finský mapový klíč pro orientační běh z roku 1978 

443/2019 - Švýcarský mapový klíč pro orientační běh 

444/2019 - Změny pravidel pro závody v orientačním běhu ze dn... 

445/2019 – Návrh jednotného tréninkového systému orientačního... 

446/2019 – Linkovaný sešit s nalepenými mapami orientačního b... 

448/2019 – Mapový klíč pro orientační běh Svazu sovětských socialistických republik 

449/2019 – Rozpis – Mistrovství ČSSR v OB  
 

450/2019 - Ruské noviny k MS ve Finsku – Tamprere 1979 

452/2019 – Figurka orientačního běžce 

OB3368 - Otisky štočků mapy Pytlákovy stezky 

 

6.4 Finanční pomoc sponzorů 

viz ekonomická část zprávy – čerpání finančních darů 

 

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), ve Zlíně (Centrum moderního 

cestovatelství). 

 

V roce 2019 bylo žádáno i na projekty, které svým rozhodnutím a čerpáním dotací zasahují do 

dalších let. 

Název projektu Poskytovatel 

Datum 

podání 

žádosti 

Hodnota 

dotace 
Výsledek 

Do muzea za starými 

řemesly 

MK - Podpora 

výchovně vzdělávacích 

aktivit v muzejnictví 

13. 12. 

2019 

16 000 

Kč 
 

Zabezpečení objektu 

konzervátorské pracoviště a 

depozitáře Otrokovice 

MK - program A 

zabezpečení objektů 

16. 12. 

2019 

113 547 

Kč 
 

Zabezpečení objektu hradu 

Malenovice 

MK - program A 

zabezpečení objektů 

16. 12. 

2019 

104 726 

Kč 
 

Restaurování Mattioliho 

herbáře 1596 

MK - program D 

preventivní ochrana 

před nepříznivými vlivy 

prostředí 

17. 12. 

2019 

45 000 

Kč 
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1. Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje 

v oblasti kultury pro období let 2015-2024 
a) Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory 
Koncepce rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)  
 

Údaj 
Rok 2015 
* k vyplnění 

Rok 2016 
* k vyplnění 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 
 
Rok 2020 + 

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

4 7  5  6 6 
 

Sbírkové předměty (NIPOS 
ř. č. 0901)  

326 353 350 835 356 979 367994 372 849 
 

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

370 543 326 289 600 
 

- z toho přírůstky získané 
koupí 

9 10 3 9 6 
 

- z toho přírůstky získané 
darem 

182 297 193 108 319 
 

- z toho přírůstky získané 
sběrem 

87 135 58 62 88 
 

Počet knihovních jednotek 
(NIPOS ř. č. 0603) 

26769 27667 29240 30314 31179 
 

Počet stálých expozic 
(NIPOS ř. č. 0107) 

5 10 11 11 13 
 

Počet výstav (NIPOS ř. č. 
0201):  

43 35 38 30 31 
 

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

2 0 1 2 0 
 

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

78 103 98 
109 

 
108 

 

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

177052 151050 131 182 163 250 167 796 

 

 
 

  

 

 

 

























































































PŘÍLOHA Č.2 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI  

 1 

Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2019 

 

Na rok 2019 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. Objem podsbírky 

Archeologické (90 866 inventárních čísel v systému evidence MJVM) 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. 

 

Revize podsbírky Další – H+Z se pozdržela kvůli stavebním opravám v depozitáři. Bude dokončena 

a odevzdána spolu s revizí podsbírky v roce 2020. 

 

V průběhu roku 2019 byly revidovány stanovené části těchto podsbírek: 

 

Název podsbírky: Mineralogická 

Zrevidováno bylo 252 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: Mgr. Andrea Dovicová 

 

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 55/1 až EL 90/43) a hmyz (brouci) – přírůstková čísla: řada od 

110/64 do 151/64, řada od 198/64 do 201/64 

Zrevidováno bylo 1961 položek dle systematické i chronologické evidence 

Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček 

 

Název podsbírky: Zoologie 
Název části podsbírky: plazi (ZR) 

Zrevidováno bylo 56 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček 

 

Název podsbírky: Archeologická 
Název části podsbírky: různé lokality – viz inventarizační zápis 

Zrevidováno bylo 9116 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: PhDr. Jana Langová 
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Název podsbírky: Historická   
Název části podsbírky: vybavení domácnosti a technické vybavení 

Zrevidováno bylo 3655 položek dle systematické evidence 

Zodpovědný kurátor: Mgr. Hana Kuslová 

 

 

 

 

Název podsbírky: Historická   
Název části podsbírky: medaile, odznaky, spolky (trojrozměrné předměty), zdravotnictví 

(trojrozměrné předměty, vybavení hostince, obrazy, alba, fond Lorenc, fond Mach, busty – část K, H 

Zrevidováno bylo 1516 položek dle systematické evidence 

Zodpovědný kurátor: Mgr. Yvona Činčová 

 

Název podsbírky: Historická 

Název části podsbírky: fond Michal Plánka - Otrokovice 

Zrevidováno bylo 181 položek dle systematické evidence 

Zodpovědný kurátor: Mgr. Dušan Hrdý 

 

Název podsbírky: Etnografická 
Název části podsbírky: vybavení zemědělské usedlosti a řemesla - část II  

Zrevidováno bylo 414 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká 

 

Název podsbírky: Etnografická 
Název části podsbírky: Obrazy 

Zrevidováno bylo 72 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká 

 

Název podsbírky: Etnografická 
Název části podsbírky: ikonografie etnografická - část II 

Zrevidováno bylo 170 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká 

 

Název podsbírky: Etnografická 
Název části podsbírky: zvykosloví / pohlednice, blahopřání 

Zrevidováno bylo 1014 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková 

 

Název podsbírky: Další - Etnografická 2 
Název části podsbírky: keramika 

Zrevidováno bylo 2237 položek dle systematické evidence  

Zodpovědný kurátor: PhDr. Blanka Petráková 



PŘÍLOHA Č.2 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI  

 3 

 

Název podsbírky: Další – Orientační běh 

Název části podsbírky: Otrokovice II – místnost č. 102 – písemná dokumentace 

mistrovských orientačních závodů, publikace a časopisy, plakáty 

Zrevidováno bylo 557 položek dle systematické evidence 

Zodpovědný kurátor: Mgr. Dušan Hrdý 

 

Název podsbírky: Další – Obuv 

Název části podsbírky: pokračování celkové revize 

Zrevidováno bylo 1105 položek dle fyzické inventarizace 

Zodpovědný kurátor: Mgr. Michal Heinrich 

 
K 31. 12. 2019 bylo ve 2. stupni evidence vedeno 372 849 položek. V roce 2019 bylo zrevidováno 

25 306 položek dle systematické evidence, což je 6,8 % 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). 

 

4. 2. 2020 

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 Brno 
Botanický 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  
Český svaz orientačních sportů 
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 
Slezské zemské muzeum 
Technické muzeum Brno 
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 
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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, 
člen nákupní komise AP 
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 
Městské kulturní středisko Holešov 
Zlín Film Fest 
Filmový uzel Zlín 
Městské divadlo Zlín 
Česká televize TS Brno 
Český rozhlas Brno 
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 
Odbor životního prostředí a zemědělství města Zlína 
ŽP MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 
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 
 
Školy:  
Fakulta technologická UTB 
Gymnázium TGM ve Zlíně 
ZŠ Štípa 
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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 2019 
                                                                          
 
Jaroslav Bednařík 
Petr Pernička 
Petr Procházka 
PhDr. Silke Gester    
Mgr. Helena Tribe    
Mgr. Tereza Kovaříková                                                                                                                                               
Mgr. Barbora Košutová                                                                                                                                                         
Blažena Koulová                                                                                                                                                           
Mgr. Tomáš Hamrlík                                                                                                                                                 
Josef Ščuglik                                                                                                                                                                     
Marta Doleželová                                                                                                                                                             
Ivana Krajčová                                                                                                                                                                 
Ing. Ludvík Nejedlý                                                                                                                                                     
Ing. Stanislav Maček                                                                                                                                                
Ing. Radek Fryzelka                                                                                                                                                   
Manželé Mlčochovi                                                                                                                                                     
Blažena Skřivánková                                                                                                                                                        
Jarmila Dostálová-Bystřinová 
Daniela Králová 
Lea Jaroščáková  
Marta Sedláková 
Jarmila Talašová 
Věra Kolenovská 
Irena Teperová 
Dana Kozáková 
Věra Kenšová                                                                                                                                                                                                      
Josef Honek                                                                                                                                                                                                         
Ing. Jindřich Mrlík                                                                                                                                                       
František Navrátil                                                                                                                                                                                                 
Eva Hladilová                                                                                                                                                                          
Květa Kučerová                                                                                                                                                                
Jana Trávníčková                                                                                                                                                                  
Václav Švenda                                                                                                                                                                          
Ing. Petr Starosta 
PhDr. Antonín Sobek 
PhDr. Ivan Plánka 
Ing. Jan Žemlík 
Ing. Jiří Šubrt 
Ing. Petr Pernička  
Mgr. Zdeněk Lenhart 
Jiří Pekárek 
Michal Ondruška 
Petr Sovják 
Stanislav Marcoň 
Marie Odstrčilová 
Ing. Antonín Vyňuchal 
Jaroslav Gabrhel 

Libuše Freundová 
Mgr. Zuzana Jarkovská 
Marta Ondroušková 
Jan Chudárek 
Ing. Jan Chudárek 
Mgr. Drahomíra Mrázková 
Rostislav Černoch 
Ing. Lubomír Marušák 
Josef Jarcovják 
Václava Navrátilová 
Mgr. Nikol Holubová 
Mgr. Sylva Knedlová 
Josef Mikoška 
Mgr. Pavel Nášel 
Frieda Minářová 
Emilie Čechmánková 
Valentina Bosseli 
Jaroslav Gabrhel 
MUDr. Bohumil Siegel 
Josef Kučera 
Manželé Sklenaříkovi 
Manželé Wicherkovi 
Marie Minářová  
Ludmila Králíková 
Eliška Němcová 
Václava Říhová  
Jan Bořucký 
Markéta Pavlištíková 
Veronika Jedličková 
Renée Bílková 
RNDr. Petr Novotný 
Mgr. Zdeňka Dubanská 
Anna Veselá 
Mgr. Ludmila Daďová 
Zuzana Holásková 
Jaroslav Kvapil 
Františka Chmelařová 
Ludmila Králíková 
Jarmila Talašová 
Jaroslav Gabrhel 
Jiří Vávra 
Mgr. Ivana Petrová 
Milada Nováková 
Dana Pšenková 
Aleš Hrdlička 
Nina Richterová 
Ing. Silvia Charuzová 
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Jiří Rokos 
Ing. Miroslava Veselá 
Otto Boháčik 
Miroslava Koťanová 
Blanka Ešnerová 
Jaroslav Bednář 
Ing. Švarc 
Josef Pešek 
Ivana Plzáková 
Věra Křížková 
Jan Zbranek 
Josef Havelka 
Kateřina Lysáková 
Milan Srba 
Jana Ehret 
Hana Králová 
Vladimír Štroblík 
Martin Malota 
Petra Balajková 
Manželé Jeřábkovi 
Josef Havlíček 
Marie Zahradníková 
Marcela Habartová 
Petr Ponížil 
Pavel Zapletal 
RNDr. Marie Elsnerová 
PaedDr. Jiří Troneček 
Albert Gottwald 
Ing. Jaroslav Zeman 
Ak. arch. Jan Čančík 
MUDr. Eduard Ezer 
Miroslava Candrová   
Petr Fiurášek 
Rostislav Fotter  
Radim Gabriel 
Jaroslava Girgelová  
Pavel Hána 
ing. Jiří Holík 
Mgr. Tomáš Chmela          
Jaroslav Jakúbek                                                                                                                                                                                          
David Juříček 
Radomír Kališ 
Václav Krahula 
Miroslav Letovanec                                                                                                                                                
ing. Stanislav Maček 
Tomáš Melich                                                                                                                                                     
ing. Martin Nedbálek 
Armand Nedoma 
Karel Obadal 
Petr Švehla 

Roman Trávníček 
Stanislav Trenčan 
Vojtěch Václavík 
Alois Václavík 
Ivo Viktorin                                                                                                                                                
Radim Vrla 
Vít Zapletal  
Jaroslav Koželuha 
Marie Dostálová 
Marek Uhrovič  
Radana Prokopová   
Věra Šabršulová  
Helena Sattlerová  
Marcela Pompová  
Hana Sluštíková 
Tomáš Svačina 
Marcela Šimečková 
Dana Kozáková 
Alois Šimšalík  
Vanda Vrlová 
Jaroslav Starý 
Zdenka Pančochová 
Pavla Zichová 
Ing. Jiří Šůstek 
M. Stejskalová  
Ing. Jana Staroveská 
Jana Pluhařová 
Pavel Drápal 
Lenka Pavlíková 
Alena Ehrenbergerová 
Magda Jakubová 
Marie Ševčíková 
Paní Kaláčová 
Marcela Ondruchová 
Marcela Habartová  
Olga Tkáčová 
Dan Drápal 
Eliška Vančurová 
Katarína Salayová Jurkovičová 
Gabriela Gergelová 
Vladimír Kantor  
Marie Galandrová 
Miluše Pavelková 
Pavla Boselli 
Jiří Novotný 
Michael Jahoda 
Ing. Ladislav Šumšal 
Pavel Jungmann  
Alena Nagyová a Pavel Nagy 
Josef Lopour 
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Vlasta Hamadová 
Jana Hrubá 
Světlana Lochmanová 
Věra Hanáková 
Ivana Dvouletá 
Jana Šichnárková 
Dagmar Holubářová 
Jana Brunclíková 
Michaela Slováčková 
Klára Šidlová 
Lenka Hartmanová¨ 
Mňačková Andrea 
Adam Caha 
Barbora Kubíčková 
Manželé Surovíkovi 
Lucie Mlčáková 
Margareta Gogelová 
Eva Riesslerová  
Ing. Oldřich Dvořák 
Klára Víchová 
Jiří Grbavčic 
Ladislav Říha 
PhDr. Petr Kubát 
Bc. Michaela Prajerová   
Pavel Spálený 
Lenka Hajzlová  
Karla Gabrielová 
Milan Heitmar 
ing. Jarmila Čermáková 
Alice Machů 
Zuzana Černá  
Luděk Žákovský 
Lumír Břuska 
Karel Blažek 
Ladislav Boček 
Ivo Gerža 
Jiří Lacina 
Jiří Mitáček 
Jiří Nášel 
Ludvík Pavlištík 
Ludvík Písek 
Jan Podešva 
Miroslav Sekanina 
Jan Semotán 
Lubomír Smrža 
Jozef Vilčák 
František Zuska 
Jiří Petrášek 
Zbyněk Šišlák 
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MUZEUM A BAŤŮV INSTITUT V MÉDIÍCH V ROCE 2019 
 

Č.  Název        Zdroj    Datum 

LEDEN 

1. Zlínské muzeum se zaměří na téma cestovatelství  InZlín   1/2019 

2. Plakala celá folklorní Morava. Zemřel doktor Karel Pavlištík Kroměřížský týdeník 2.1.2019 

3. Co nabídne rok 2019     MF Dnes  2.1.2019 

4. Cestovatel Miroslav Zikmund žijící ve Zlíně oslaví sté… Zlínský deník  2.1.2019 

5. Plakala celá folklorní Morava. Zemřel doktor Karel Pavlištík Zlínský týden  2.1.2019 

6. Cestovatel Miroslav Zikmund žijící ve Zlíně oslaví sté… Kroměřížský deník 2.1.2019 

7. Za čím jezdí turisté do regionů?    COT   3. 1. 2019 

8. Nahlédněte! Tak se bydlelo u Bati    Aha!   4.1.2019 

9. Létající drahokamy     Naše Znojemsko  7.1.2019 

10. Muzeum pokračuje s cestovatelskými besedami  MF Dnes  7.1.2019 

11. Dřevo jako malované     Zlínský týden  8.1.2019 

12. Kam o víkendu s dětmi:…     novinky.cz  10.1.2019 

13. Chod příspěvkové organizace pro mě nebyl cizí, nešlo to… Zlínský týden  12.1.2019 

14. Miroslav Zikmund: 100 let. Cestovatelství v muzeu  Kroměřížský deník 12.1.2019 

15. Miroslav Zikmund: 100 let. Cestovatelství v muzeu  Zlínský deník  12.1.2019 

16. Létající drahokamy     Naše Znojemsko  14.1.2019 

17. Ve zlínském muzeu začala výstava Miroslav Zikmund 100 let  zlin.cz   21.1.2019 

18. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zahájilo včera výstavu Haló noviny  18.1.2019 

19. Miroslav Zikmund 100 let     Právo   18.1.2019 

20. Muzeum připomíná Zikmundových 100 let   MF Dnes  19.1.2019 

21. Létající drahokamy     Naše Znojemsko  21.1.2019 

22. Výstavy       Zlínský týden  22.1.2019 

23. Expozice pro Ploštinu     Právo   24.1.2019 

24. Výstavy       Naše Znojemsko  28.1.2019 

25. Muzeum chystá výstavu o zlínském školství   Právo   30.1.2019 

 

ÚNOR 
Č.  Název        Zdroj    Datum 
26. Na hradě v Malenovicích byla pokřtěna nová publikace Zpravodaj města … 5.2.2019 

27. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně   Kam v Brně  2/2019 

28. 876 000 hodin      Reportér  8.2.2019 

29. Osudoví muži Magdaleny Preiningerové   Zlínský deník  8.2.2019 

30. Zikmundovo století     Magazín Dnes  9.2.2019 

31. Zikmund bude mít i vlastní známku   Zlínský deník  9.2.2019 

32. Němčina a angličtina samozřejmostí, domluvili se i arabsky Zlínský deník  9.2.2019 

33. Hájenku v areálu hradu Malenovice i zámek ve Vsetíně kr-zlinsky.cz  11.2.2019 

34. Dostali auto a 400 tisíc korun. Půjčku splatili i s úroky Zlínský deník  11.2.2019 

35. Cestovatelská legenda oslaví stovku   Právo   11.2.2019 

36. Kalendář akcí aneb co se kde děje    Překvapení  11.2.2019 

37. Cestovatel Miroslav Zikmund bude mít i vlastní známku Slovácký deník  11.2.2019 

38. Co se dá zažít za sto let     Týden   11.2.2019 

39. Inženýři lidských srdcí H+Z    Týdeník Rozhlas  11.2.2019 
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40. Zikmund bude mít i vlastní známku   Valašský deník  11.2.2019 

41. Dojet co nedál byla spíš zvídavost a snaha vidět víc  Valašský deník  12.2.2019 

42. Dojet co nedál byla spíš zvídavost a snaha vidět víc  Zlínský deník  12.2.2019 

43. Dojet co nedál byla spíš zvídavost a snaha vidět víc  Slovácký deník  12.2.2019 

44. Speciální edice známek k 100. Narozeninám Miroslava.. Metro   12.2.2019 

45. Zimundovy stopy v kraji     MF Dnes  12.2.2019 

46. Máme téměř dvě stě metrů písemností Hanzelky…  Zlínský deník  12.2.2019 

47. Výstavy       Zlínský týden  12.2.2019 

48. Svědectví H+Z o světě, který už neexistuje   MF Dnes  13.2.2019 

49. Dvacet čtyři zemí za pět let. Režim ale publicitu zatrhl Zlínský deník  13.2.2019 

50. Hanzelka&Zikmund Pod korunou stromu   Lidé a země  13.2.2019 

51. Ten krasavec od Masajů     Týdeník Echo  14.2.2019 

52. Zikmund 100      Reflex   14.2.2019 

53. Nelituji žádného dne na cestách    Moravskoslezský deník 14.2.2019 

54. Nelituji žádného dne na cestách    Olomoucký deník  14.2.2019 

55. Nelituji žádného dne na cestách    Plzeňský deník  14.2.2019 

56. Nelituji žádného dne na cestách    Pražský deník  14.2.2019 

57. Nelituji žádného dne na cestách    Ústecký deník  14.2.2019 

58. Nelituji žádného dne na cestách    Českobudějovický deník 14.2.2019 

59. Nelituji žádného dne na cestách    Havlíčkobrodský deník 14.2.2019 

60. Nelituji žádného dne na cestách    Hradecký deník  14.2.2019 

61. Zikmund osaměl. Do Austrálie bez Hanzelky  Zlínský deník  14.2.2019 

62. Inspirace pro umění     Zlínský deník  14.2.2019 

63. Cestovatel slaví sto let     Jindřichohradecký deník 14.2.2019 

64. Tatra děkuje Zikmundovi, její auta ukázal světu  Novojičínský deník 15.2.2019 

65. Oslavil stovku v plné síle     Metro   15.2.2019 

66. Tipy na volný čas      E15   15.2.2019 

67. Precizní dobrodruh, který nikdy nebrblá   5plus2   15.2.2019 

68. Cestovatelská legenda slaví úžasné jubileum  5plus2   15.2.2019 

69. Cestovatelská stovka     5plus2   15.2.2019 

70. Známka jako pocta cestovatelům    Zlínský deník  15.2.2019 

71. Nesmrtelná památka na cestovatele   Zlínský deník  15.2.2019 

72. Tisíce gratulací. Sto let si cestovatel užívá   Zlínský deník  16.2.2019 

73. Kam vedly všechny cesty     Zlínský deník  16.2.2019 

74. Zikmundova výstava     Právo   16.2.2019 

75. Rádio Retro: nevysílané pásky s H+Z   Týdeník Rozhlas  18.2.2019 

76. Vyhlášení podnikatele roku    Zlínský deník  18.2.2019 

77. Přátelství na život a na smrt    Zlínský deník  19.2.2019 

78. Miroslav Zikmund oslavil 100 let    Kroměřížský týdeník 19.2.2019 

79. Tatra děkuje Zikmundovi     Týdeník okresu Nový Jičín 19.2.2019 

80. Výstavy       Zlínský týden  19.2.2019 

81. Servis ze Zlínska      Zlínský týden  19.2.2019 

82. U lovců lebek začínali opatrně    Zlínský deník  20.2.2019 

83. Miroslav Zikmund 100 let     Zlínský deník  20.2.2019 

84. Kulatiny cestovatelské legendy    100+1 zahr. Zajímavostí 20.2.2019 

85. Hájenka bez vlhkosti     Zlínský deník  20.2.2019 

86. Prvorepublikový obchoďák    Právo   21.2.2019 

87. Cestovatelovo století     5plus2   22.2.2019 

88. M. Zikmundovi gratulovala celá republika. Kopřivnici… koprivnice.cz  22.2.2019 

89. Hájenka bez vlhkosti     Zlínský týden  26.2.2019 
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90. Hrdí Čechoslováci. Celníci salutovali   Zlínsky deník  28.2.2019 

91. Baťův Zlín      Elle decoration  28.2.2019 

92. Košty slivovice, vína 100 let cestovatele Miroslava…  CCRVM.cz  28.2.2019 

93. Po stopách Hanzelky a Zikmunda    LIfee.cz   28.2.2019 

 
 

BŘEZEN 

Č. Název        Zdroj    Datum 
94. Pokusné školství a Obchodní dům Baťa   Okno do kraje  3/2019 

95. Obchodní dům Baťa ve Zlíně    Zlínský deník  1.3.2019 

96. První cesta vedla na Podkarpatskou Rus   Zlínský deník  1.3.2019 

97. Sté narozeniny M. Zikmunda si lidé mohou na zlínské… zlin.cz   5.3.2019 

98. Jubileum M. Zikmunda připomíná i výstava na radnici klubnovinaruzlin.cz 5.3.2019 

99. Dopřejte si kino i lázně     Aha!   6.3.2019 

100. Pozor na výhodné nabídky. Jak nenaletět šmejdům!  Ahaonline.cz  6.3.2018 

101. Košty slivovice ve Zlínském kraji pokračují tento i příští… echovalasska.cz  7.3.2019 

102. Hájenka bez vlhkosti     Zlínský deník  9.3.2019 

103. TVS: Zlínský kraj      televizetvs.cz  9.3.2019 

104. 7+1 nej tipů týdne     Zlínský týden  12.3.2019 

105. Cestovatelská přednáška – Za přírodou kolem světa… deník.cz   14.3.2019 

106. Slovácko je národopisná oblast, jejímž centrem je  turistika.cz  17.3.2019 

107. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně    turistika.cz  18.3.2019 

108. Přednáška vás seznámí s novými archeologickými objevy deník.cz   13.3.2019 

109. Přednášet na vysoké škole byl můj sen   alive.osu.cz  19.3.2019 

110. Letošní zlínský festival bude inspirován výročím Miroslava. Zlínský deník  19.3.2019 

111. Opičky objevují svět. Organizátoři Zlín Film Festivalu… Zlínský deník  19.3.2019 

112. Letošní výzvou festivalu je poodhalit dětem neobyčejný svět Zlínský deník  19.3.2019 

113. 7+1 nej tipů týdne     Zlínský deník  19.3.2019 

114. Mluvit je výhradním právem žactva   pedagogické.info  22.3.2019 

115. Výstava o baťovském „pokusném“ školství   ceskaskola.cz  22.3.2019 

116. Mluvit je výhradním právem žactva   pedagogické.info  22.3.2019 

117. Pozoruj a zhotov! Jak baťovské pokusné školství spojilo… regiony.impuls.cz 23.3.2019 

118. Narodil se v hospodě v Mladcové, jmenuje se po něm… zlin.rozhlasa.cz  23.3.2019 

119. Zacvičte si jógu ve Zlíně     deník.cz   25.3.2019 

120. Kam v Česku za módou?     Moje psychologie 27.3.2019 

121. Hrad ve Zlíně Malenovicích nabídne novinky v prohlídkové.. Rádio Čas  28.3.2019 

122. Cestovat začal výpravou na Podkarpatskou Rus  Olomoucký deník  29.3.2019 

123. Projekt Zikmund 100 má svou knižní podobu  ttg.cz   29.3.2019 

124. Drnovice      MF Dnes  29.3.2019 

125. Zámky na Východní Moravě se probouzí ze zimního spánku kudyznudy.cz  30.3.2019 

126. Když milujete Východní Moravu: zoo Zlín, slivovice, Baťa kudyznudy.cz  31.3.2019 

 

 
 

DUBEN 

Č. Název        Zdroj    Datum 
127. Hrad Malenovice      InZlin   4/2019 

128. Velikonoce v muzeu     InZlin   4/2019 
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129. Malenovický hrad     echovalasska.cz  2.4.2019 

130. Džbánek z Januštice obsahoval 537 mincí   Zlínský týden  2.4.2019 

131. Hrad Malenovice finišuje s přípravami   kr.zlinsky.cz  2.4.2019 

132. Hrad Malenovice zahajuje o víkendu novou sezonu  kudyznudy.cz  4.4.2019 

133. Prostor před kolonádou zdobí historické snímky  MF Dnes  4.4.2019 

134. Náměstek Zicha o Ploštině, Vlachovické přehradě  regionvalassko.cz  5.4.2019 

135. Změnit oblast      turistika.cz  7.4.2019 

136. Zacvičte si jógu ve Zlíně     denik.cz   8.4.2019 

137. 7+1 NEJ tipů týdně     Zlínský týden  9.4.2019 

138. Kam s dětmi      Zlínský týden  9.4.2019 

139. Sezona na hradě Malenovice    Zlínský deník  9.4.2019 

140. Vernisáž výstavy Léčivé stromy    luhacovice.cz  10.4.2019 

141. Ozbrojená policejní eskorta přivezla do Slováckého muzea… zlin.rozhlas.cz  11.4.2019 

142. Vzácné venuše chránili při převozu těžkoodenci se samopaly novinky.cz  11.4.2019 

143. Vzácké šperky z Holešova putují do Uherského Hradiště zlin.cz   11.4.2019 

144. Archeologické skvosty pravěké Moravy převáželi ozbrojenci Právo   12.4.2019 

145. V neděli uctí památku 74. Výročí upálení Ploštiny  zlinsky.denik.cz  12.4.2019 

146. 74. Výročí vypálení Ploštiny    Zlínský deník  13.4.2019 

147. 14/15 Baťův institut nabídne o Velikonocích..  klubnovinaruzlin.cz 13.4.2019 

148. Ploština k lidem stále promlouvá    zlin.cz   14.4.2019 

149. Na tvořivé dílně ve Zlíně vyzkoušíte velikonoční zvyky zlinskydenik.cz  16.4.2019 

150. 14/15 Baťův institut nabídne o Velikonocích..  mistniklutura.cz  17.4.2019 

151. Tipy deníku      Zlínský deník  17.4.2019 

152. Josef Zicha: Ploština k lidem stále promlouvá  echovalasska.cz  18.4.2019 

153. Kam vyrazit v okolí     Zlínský deník  18.4.2019 

154. Kam vyrazit během Velikonoc    MF Dnes  18.4.2019 

155. Déja vu Ploština      regionvalasko.cz  19.4.2019 

156. V městském rozhlase zazní tlukot srdcí pamětníků  zlinsky.denik.cz  19.4.2019 

157. Ploština: místo tragédie v novém    zlinsky.denik.cz  20.4.2019 

158. Uctí památku 74. Výročí vypálení Ploštiny   denik.cz   21.4.2019 

159. Češi dělají mnoho dobrého    Havlíčkobrodský deník 23.4.2019 

160. Je potřeba, aby se na události, jako byla tragédie na Ploštině Zlínský týden  23.4.2019 

161. Ploština: 74 let od tragédie, kdy nacisti upálili 24 lidí  Zlínský deník  23.4.2019 

162. 7+1 tipů týdne      Zlínský týden  23.4.2019 

163. Prlov, Ploština i Juřičkův mlýn    Valašský deník  23.4.2019 

164. Přelom dubna a května ve 14/15 Baťově institutu  kr.zlinsky.cz  24.4.2019 

165. Zlínské muzeum představí historické hudební nástroje klubnovinaruzlin.cz 25.4.2019 

166. Historické a unikátní hudební nástroje   Zlínský deník  26.4.2019 

167. Nástroje za statisíce     Zlínský deník  26.4.2019 

168. Historické a unikátní hudební nástroje jsou k vidění v muzeu zlinsky.denik.cz  26.4.2019 

169. Zlínský kraj dokončil projekt opravy hradu   ČRo Brno  29.4.2019 

 
 

KVĚTEN 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
170. Zlínský kraj opraví za sedm milionů hrad Malenovice  zlin.cz   1.5.2019 

171. Do Muzea luhačovického Zálesí za léčivými stromy  InZlin   5/2019 

172. Ve zlínském muzeu jsou k vidění historické hudební… InZlin   5/2019 
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173. Zlínské muzeum a Cantica laetitia chystají veřejnou zkoušku novinky.cz  4.5.2019 

174. Ozvěny fašistické okupace na Valašsku II.   Haló noviny  6.5.2019 

175. Doprovodný program 59. Ročníku ZFF je na světě!  Zlinfest.cz  6.5.2019 

176. Projekt pro obnovu hradu v Malenovicích je dokončen klubnovinaruzlin.cz 6.5.2019 

177. 7+1 nej tipů týdne     Zlínský týden  7.5.2019 

178. Luhačovice uvidíte jako lidé v roce 1903   MF Dnes  7.5.2019 

179. Při opravách kostela v Hulíně na Kroměřížsku našli…  zlin.rozhlas.cz  7.5.2019 

180. Nalezena schránka v kostele obsahovala cenné listiny… tyden.cz   8.5.2019 

181. Našli skvosty staré 200 let     Aha!   9.5.2019 

182. V kostele se našli písemnosti staré 224 let   Zlínský deník  9.5.2019 

183. Hrad Malenovice slavnostně zahájí návštěvní sezónu kr-zlinsky.cz  9.5.2019 

184. Opravy hradu v Malenovicích budou v létě pokračovat MF Dnes  10.5.2019 

185. Hrad Malenovice slavnostně zahájí návštěvní sezónu Klubnovinaruzlin.cz 10.5.2019 

186. Největší filmový festival pro děti a mládež startuje již za… Olomoucký deník  10.5.2019 

187. Radovánky na hradě v Malenovicích   Právo   11.5.2019 

188. Na malenovickém hradě se mohou opět konat svatební… zlin.cz   11.5.2019 

189. Nespěte, jděte za uměním!    Zlin.cz   11.5.2019 

190. Hrad ve Zlíně-Malenovicích láká na Hostinec našich… tyden.cz   11.5.2019 

191. Muzejní noc      luhacovice.cz  11.5.2019 

192. Radní Kašný: Kultura stojí hlavně na lidech, kteří pro ni žijí kromeriz.cz  11.5.2019 

193. Jarní léčivé stromy     luhacovice.cz  12.5.2019 

194. Za svatbou na hrad Malenovice    Zlínský deník  13.5.2019 

195. Galerijní a muzejní noc nabídne prohlídky expozic  tyden.cz   15.5.2019 

196. Zájmové vzdělání seniorů na Slezské univerzitě v Opavě Revue 50plus  15.5.2019 

197. Cantica laetitia před odjezdem do Německa vystoupí i ve… novinky.cz  16.5.2019 

198. Ve Zlíně to v pátek bude žít kulturou, a proto: Nespěte… klubnovinaruzlin.cz 16.5.2019 

199. Galerijní a muzejní noc ve Zlíně nabídne spoustu zábavy zlinsky.denik.cz  17.5.2019 

200. Evropské dotace pomáhají již 15 let   Evropské novinky 17.5.2019 

201. Unikáty funkcionalismu a i konstruktivismu   Aha! Pro ženy  21.5.2019 

202. Ve Zlíně začne výstava Zikmund 100   zlin.cz   25.5.2019 

203. Stejná místa po šedesáti letech    vychytane.cz  25.5.2019 

204. Krásy z dob funkcionalismu: Baťův mrakodrap ve Zlíně  ahaonline.cz  26.5.2019 

205. Zlínské muzeum bude plné historických oděvů  klubnovinaru.cz  26.5.2019 

206. V Luhačovicích se konal tradiční turnaj v pétanque  prvnizpravy.cz  26.5.2019 

207. Navštivte Výstavu Zikmund 100    kultura21.cz  27.5.2019 

208. Zikmund 100. To je název výjimečné výstavy, která je… Zlínský deník  27.5.2019 

209. Servis       Zlínský týden  28.5.2019 

210. Cantica laetitia pře odjezdem do Německa vystoupí… ceskesbory.cz  29.5.2019 

211. Historické oděvy ve zlínském muzeu   Právo   30.5.2019 

212. Akcemi nabitý víkend: Zuška? Zuška!   Zlin.rozhlas.cz  30.5.2019 

213. Tajemství z kostela: Mince i staré listiny   5plus2   31.5.2019

     

 

ČERVEN 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
214. Jsou hrdí, tuze vznešení     kr.zlinsky.cz  1.6..2019 

215. Tip: Do Muzea luhačovického Zálesí za léčivými stromy Magazín Zlín  6/2019 

216. Vydejte se na cestu časem s výstavou historických oděvů InZlin   6.2019 
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217. Před 60 lety a teď     Blesk   3.6.2019 

218. Pro Amicis Musae     mistnikultura.cz  3.6.2019 

219. Zlínským muzeem bude znít hudba   kr-zlinsky.cz  3.6.2019 

220. Novodobí Hanzelka a Zikmund: Lidé ve světě…  denik.cz   3.6.2019 

221. „Jeden den s Baťou“     cysnews.cz  4.6.2019 

222. 7+1 nej tipů týdne     Zlínský týden  4.6.2019 

223. Výstavy       Zlínský týden  4.6.2019 

224. Zlín       turistika.cz  5.6.2019 

225. Tip na výlet: Za legendou obuvnictví. Jeden den s Baťou nasregion.cz  9.6.2019 

226. Jak dnes vypadají místa navštívená před 60 lety Hanzelkou… mistnikultura.cz  10.6.2019 

227. Královské hudební lekce ve Zlíně    deník.cz   10.6.2019 

228. Cestovatelé šli po stopách H+Z. Nafotili v Asii tatáž místa MF Dnes  11.6.2019 

229. Ve Zlíně jsou vystaveny fotografie srovnávající, jak dnes… echovalasska.cz  11.6.2019 

230. Za známými i neznámými zbraněmi zvířat a rostlin  Haló noviny  12.6.2019 

231. Tip na výlety Východní Moravou s kočárkem  ccrvm.cz   13.6.2019 

232. Po stopách prezidenta Masaryka    luhacovice.cz  15.6.2019 

233. Byliny v muzeu-dílna ve Zlíně    zlinsky.denik.cz  14.6.2019 

234. Kam o víkendu? Na Jarka Nohavicu, prohlídku zříceniny.. zlinsky.denik.cz  14.6.2019 

235. V tajemném podzemním sklepení malenovického….  Kr-zlinsky.cz  14.6.2019 

236. Tipy na výlet s kočárkem     zlin.cz   16.6.2019 

237. V tajemném podzemním sklepení malenovického hradu… echovalasska.cz  17.6.2019 

238. Tajemné podzemní sklepení malenovického hradu…  zlin.cz   17.6.2019 

239. Acta Musealia: o zaniklé valašské vesnici i malíři Hlavicovi Naše Valašsko  17.6.2019 

240. Tajemné sklepení malenovického hradu nabízí výstavu soch novinky.cz  18.6.2019 

241. Sochy v tajemném sklepení    Zlínský deník  19.6.2019 

242. V otrokovické galerii se uskuteční výstava pod názvem… otrokovice.cz  21.6.2019 

243. Tipy ze Zlínska a Uherskohradišťska   MF Dnes  21.6.2019 

244. V otrokovické galerii se uskuteční výstava s názvem Historie.. zlin.cz   22.6.2019 

245. Kulturní tip: Výstava fotografií Zikmund 100  echovalasska.cz  25.6.2019 

246. Zaujalo nás      lifestylenewes.cz  25.6.2019 

247. Cesty Hanzelky a Zikmunda po 60 letech   ČT1   27.6.2019 

248. Zlínští studenti osloví reportáží miliony diváků  Právo   29.6.2019 

249. Rozbzuč Déčko      Zlínský deník  29.6.2019 

250. Exhibition on World-Famous Explorer Miroslav Zikmund brnodaily.cz  29.6.2019 

251. Ve zlínském muzeu budou zdobit látky i vyšívat  klubnovinaruzlin.cz 30.6.2019 

  

 

 

 

ČERVENEC 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
252. Zacvičte si jógu ve Zlíně     denik.cz    1.7.2019 

253. Projekt sametová šunka 1989    receptyonline.cz  1.7.2019 

254. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem Zlínského kraje…. kr-zlinsky.cz  1.7.2019 

255. Kam s dětmi      Zlínský týden  2.7.2019 

256. Sluneční hodiny ve Žlutavě ukazují čas na minutu přesně Naše rodina  2.7.2019 

257. Tipy deníku      Zlínský deník  2.7.2019 

258. Reportáž gymnazistů osloví diváky ve světě   Zlínský deník  2.7.2019 
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259. Noční prohlídka hradu Malenovice    Zlínský týden  2.7.2019 

260. Řemeslná dílna na královském dvoře ve Zlíně  denik.cz   2.7.2019 

261. Reportáž gymnazistů seznámí s hradem v Malenovicích… mistniklutura.cz  2.7.2019 

262. Unikátní a jedinečný projekt „Zikmund 100“ ve Zlíně!  inZlin   léto/2019 

263. Zikmund 100 Po stopách H+Z    inZLin   léto/2019 

264. Ve zlínském muzeu se chystá výstava představující…  inZlin   léto/2019 

265. Nejnavštěvovanější místa Zlínského kraje:…   kudyznudy.cz  2.7.2019 

266. Studio Radim      proglas.cz  2.7.2019 

267. Poradíme vám kam s dětmi o druhém prázdninovém víkendu kamsdetmi.com  3.7.2019 

268. Cyklistická síť spojí české a slovenské rozhledny, Ploštinu… regiony.impuls.cz 5.7.2019 

269. S Baťou ve výtahu…     Aha! Neděle  7.7.2019 

270. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem Zlínského kraje… kromeriz.cz  8.7.2019 

271. Malenovický hrad zve do podzemí, láká na sochy i…  MF Dnes  8.7.2019 

272. Zacvičte si jógu ve Zlíně     denik.cz   8.7.2019 

273. Zikmund 100 v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně  scena.cz   8.7.2019 

274. 7+1 nej tipů týdne     Zlínský týden  9.7.2019 

275. Výstavy       Zlínský týden  9.7.2019 

276. Válka zasáhla téměř každou rodinu   Zlínský týden  9.7.2019 

277. Skvělý víkend ve Zlíně     Čas pro hvězdy  9.7.2019 

278. Noční prohlídka hradu Malenovice    Zlínský deník  10.7.2019 

279. „Rozbručet Déčko“ můžete také v holešovském ….  Holesov.cz  11.7.2019 

280. Zlínské (z)povídání: Markéta Pášmová   zlin.cz   11.7.2019 

281. Hrad Malenovice chystá noční prohlídky pro období prázdnin tyden.cz  11.7.2019 

282. Zlín: Hrad Malenovice láká na noční prohlídku. Už dnes parlamentnilisty.cz 12.7.2019 

283. Vznik obří nádrže uvidí cyklisté    5plus2   12.7.2019 

284. Noční hrad Malenovice     Právo   12.7.2019 

285. Baťův mrakodrap láká na zmodernizované expozice… klubnovinaruzlin.cz 12.7.2019 

286. Chlap, který nešel do kolen, píše autor biografie etnografa… regiony.impuls.cz 12.7.2019 

287. Reportáž gymnazistů osloví diváky po celém světě  Zlínský deník  13.7.2019 

288. Tipy deníku extra      Zlínský deník  13.7.2019 

289. Noční prohlídka hradu Malenovice    denik.cz   13.7.2019 

290. Před 119 lety se narodila Rozka Falešníková. Lidová… hodoninsky.denik.cz 14.7.2019 

291. Letní hrady a zámky: nejlepší programy na východě Moravy informuji.cz  16.7.2019 

292. Zlínské (z)povídání: Milan Mikšík    zlin.cz   17.7.2019 

293. Ve zlínském muzeu bude k vidění výstava představující… klubnovinaruzlin.cz 17.7.2019 

294. Posledních 14 dní výstavy fotografií Zikmund 100  Zlínský deník  17.7.2019 

295. Divadelní kavárna: Legenda je znovu na scéně  zlin.cz   18.7.2019 

296. Muzeum jihovýchodní Moravy zahájilo novu výstavu televizetvs.cz  19.7.2019 

297. Kulturní tip: Už jen 14 dni do konce výstavy fotografií… firststyle.cz  19.7.2019 

298. Dílna skřítka Modřínka     luhacovice.cz  20.7.2019 

299. Poklady kraje z muzeí a zámků    MF Dnes  20.7.2019 

300. Magazín Zlínský kraj 20.7.2019    televizetvs.cz  22.7.2019 

301. Tip na akce      lifestylenews.cz  22.7.2019 

302. Alexandria: Perla, která povznesla Luhačovice  MF Dnes  22.7.2019 

303. Užijte si cestovatelskou výstavu Zikmund 100 na maximum! tojesenzace.cz  22.7.2019 

304. Servis       Zlínský týden  23.7.2019 

305. Cestovatelé připomenou dvojici H+Z   MF Dnes  23.7.2019 

306. Končící výstavu Zikmund 100 doplní promítání cestopisného klubnovinaruzlin.cz 23.7.2019 

307. Slévači okouzlili po Vatikánu Zlín    Hradecký deník  24.7.2019 

308. Cesta jako žádná ze sta     Právo   24.7.2019 
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309. Posledních pár dní je k vidění výstava Zikmund 100  zlin.cz   24.7.2019 

310. Končí výstava Zikmund 100    Právo   25.7.2019 

311. Cyklotrasa z Otrokovic přes Zlín až do Vizovic, hlavního… Slovácké noviny  26.7.2019 

312. Alexandrii postavili jako svatební dar   5plus2   26.7.2019 

313. Nejnavštěvovanější místa v kategorii Muzea a galerie:.. kudyznudy.cz  28.7.2019 

314. Výstava Zikmund 100 doplnil cestopis   Dobrý den s kurýrem 29.7.2019 

315. Baťův mrakodrap láká na zmodernizované expozice, na… echovalasska.cz  30.7.2019 

316. Výstava soch v hradním sklepení, jejíž instalaci autorka… kromeriz.cz  31.7.2019 

317. Výstava soch ve sklepení hradu v Malenovicích bude mít… novinky.cz  31.7.2019 

  

 
 

SRPEN 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
318. Vyrobte si makové panenky ve Zlíně   denik.cz   1.8.2019 

319. Tipy deníku      Zlínský deník  1.8.2019 

320. Vydejte se ve stopách obuvnické historie za Tomáše Bati vyslapy.cz  1.8.2019 

321. eBadatelna Zlínského kraje    kromeriz.cz  2.8.2019 

322. Víkendové tipy      Zlínský deník  2.8.2019 

323. Výstavy       Zlínský týden  6.8.2019 

324. Výstava soch ve sklepení malenovického hradu  televizetvs.cz  7.8.2019 

325. Jak se lidé oblékali dříve? Vznešeně a hrdě   Zlínský deník  8.8.2019 

326. Obrázky z máku sypané     denik.cz   14.8.2019 

327. Kam vyrazit v okolí     Zlínský deník  16.8.2019 

328. Zlatá růže či vzácná bible. Muzea a zámky ukrývají…  regiony.impuls.cz 17.8.2019 

329. Dětské prohlídky hradu Malenovice   deník.cz   18.8.2019 

330. Kouzlo Zlína. Odkaz Tomáše Bati vnímáme téměř na každém. Czechdesign.cz  19.8.2019 

331. Servis       Zlínský týden  20.8.2019 

332. Na Zlínské besedování dorazí i slovenský soubor Všetečníci Valašský deník  23.9.2019 

333. Prázdniny se připravují na finiš, k zábavě a poučení… echovalasska.cz  23.9.2019 

334. Na hrad Malenovice o prázdninách i po nich  kr-zlinsky.cz  23.8.2019 

335. Noční prohlídka hradu Malenovice    Zlínský deník  24.8.2019 

336. Noční prohlídka hradu Malenovice    deník.cz   24.8.2019 

337. Mák je lék, ale i opiát     MF Dnes  27.8.2019 

338. Studium není otázkou věku    Region opavsko  27.8.2019 

339. Lačnovjané připravili další ročník oblíbené akce Valašské… regionvalassko.cz  27.8.2019 

340. Kam za technikou ve Zlínském kraji   Zlínský deník  28.8.2019 

341. Návraty v čase. To jsou skanzeny, muzea pod širým nebem nasregion.cz  29.8.2019 

 

 
 

ZÁŘÍ 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
342. Fanoušci, přijďte na zámek! Osmdesát let vsetínského… novinkraje.cz  2.9.2019 

343. Servis       Zlínský deník  3.9.2019 

344. Kam s dětmi      Zlínský týden  3.9.2019 

345. Karel chodí po zemi     kr-zlinsky.cz  3.9.2019 

346. Vysílání o Zlínském kraji vyvolalo v USA velký ohlas  zlin.cz   4.9.2019 
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347. Poradíme vám, kam se s dětmi vydat o víkendu  kamsdetmi.com  4.9.2019 

348. Kam vyrazit o víkendu za zábavou? Ve Zlínském kraji… novinykraje.cz  5.9.2019 

349. Tajemství máku. Každý člověk jej snáší jinak  5plus2   6.9.2019 

350. Pořad o Zlínském kraji bodoval v Americe   Naše Valašsko  9.9.2019 

351. Nepostavené Jurkovičovy Luhačovice   luhacovice.cz  10.9.2019 

352. Josef Holcman bude číst se své knihy Karel chodí po zemi Klubnovinaruzlin.cz 10.9.2019 

353. Tajemství máku. Každý člověk jej snáší jinak  5plus2   13.9.2019 

354. Vysílání o Zlínském kraji vyvolalo v USA skvělé ohlasy kromeriz.cz  14.9.2019 

355. Malenovický hrad je plný překvapení. Přijeďte se na mě… novinyklraje.cz  14.9.2019 

356. Den Zlínského kraje nabídne nabitý program po celý den zlinsky.denik.cz  15.9.2019 

357. Dvě vzpomínky na Pavlištíka    Dobrý den s kurýrem 16.9.2019 

358. Ochutnejte region všemi smysly!    Novinykraje.cz  16.9.2019 

359. Pomáhat a chránit. I to je role spolků   zlin.cz   16.9.2019 

360. Krásy kraje lákají filmaře. Natočilo se zde přes sto filmů Zlínský deník   17.9.2019 

361. Přednáška/V barvách podzimu    luhacovice.cz  18.9.2019 

362. Kam vyrazit      Brněnský deník  18.9.2019 

363. Pod Světlovem se vzpomínalo na osobnost!   Idobryden.cz  18.9.2019 

364. Váhala spustil prodej sametové šunky k 30. výročí revoluce receptyonline.cz  18.9.2019 

365. Den Zlínského kraje bude nabitý.  Svezte se i v kočáře Zlínský deník  20.9.2019 

366. Ušila si šaty královny Anny!    Aha!   20.9.2019 

367. Den architektury v Památníku Tomáše Bati   Právo   20.9.2019 

368. Cyklotrasa z Otrokovice přes Zlín až do Vizovic, hlavního… zlinsky.denik.cz  22.9.2019 

369. Vysílání o kraji má v USA skvělou odezvu   Dobrý den s kurýrem 23.9.2019 

370. Říše rostlin na dosah     Kroměřížský deník 24.9.2019 

371. Na výstavě uvidíte krásné dřevořezby   zlinsky.denik.cz  24.9.2019 

372. Zlínská padesátka startuje u Sportovní haly a pojede se k.. zlinsky.denik.cz  26.9.2019 

373. Na Ploštině se poběží i do schodů    Zlínský deník  30.9.2019 

374. Na Ploštině se při závodu horských kol poběží také do… Naše Valašsko  30.9.2019 

 

 

ŘÍJEN 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
375. Servis       Zlínský týden  1.10.2019 

376. Kam s dětmi      Zlínský týden  1.10.2019 

377. Zápisník Lubomíra Hotaře     valassky.denil.cz  2.10.2019 

378. První říjnový víkend nabídne zábavu pro celou rodinu. Novinykraje.cz  3.10.2019 

379. Lidová secese architekta Dušana Jurkoviče je luhačovickým novinky.cz  3.10.2019 

380. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve na výstavu Czech klubnovinaruzlin.cz 3.10.2019 

381. Zlínské slavnosti vína nabídnou špičková vína. Ale i dobrou denik.cz   3.10.2019 

382. Cyklotrasa z Otrokovic přes Zlín až do Vizovic, hlavního… kromerizsky.denik.cz 3.10.2019 

383. Zlínské muzeum představuje fenomén Divokého západu… tyden.cz   4.10.2019 

384. Tip na sobotu 5. října: Dozvíte se, jak na domácí výrobu denik.cz   5.10.2019 

385. Sedm unikátních starých tisků z muzea ošetří v Německu MF Dnes  5.10.2019 

386. Galerie a muzea v kraji propojí nový systém   Právo   5.10.2019 

387. Muzeum jihovýchodní Moravy chystá vývoz vzácných tisků klubnovinyruzlin.cz 5.10.2019 

388. Muzeum jihovýchodní Moravy nechá ošetřit v cizině vzácné zlin.cz   6.10.2019 

389. Putování za vínem     Story   7.10.2019 

390. Vzácné tisky ošetří v Německu    Právo   7.10.2019 

391. Kam v říjnu: Lego, řemesla, úroda či tanec   zlin.cz   7.10.2019 
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392. Zlínské muzeum představuje fenomén Divokého západu equichannel.cz  7.10.2019 

393. Zlínské muzeum představuje fenomén Divokého západu radiokromeriz.cz  7.10.2019 

394. Beseda k výstavě/Léčivé stromy/V barvách podzimu  luhacovice.cz  8.10.2019 

395. Zlínské muzeum poslalo vzácné knihy na ozdravnou kůru do ceskatelevize.cz  8.10.2019 

396. Záchrana starých tisků     ČT 1   8.10.2019 

397. Muzeum jihovýchodní Moravy chystá vývoz vzácných tisků mistnikultura.cz  9.10.2019 

398. Kraj chce ve svých kulturních organizacích podpořit nový… zlin.cz   9.10.2019 

399. Říjnový víkend ve Zlínském kraji láká na kulturní akce s… novinykraje.cz  10.10.2019 

400. Říjen na Východní Moravě ve znamení hudby, her, sportu… klubnovinaruzlin.cz 10.10.2019 

401. Víkend 12. a 13. října na Zlínsku nabídne drakiády či slavnosti zlinsky.denil.cz  10.10.2019 

402. Kam vyrazit v okolí     Zlínský deník  11.10.2019 

403. Tipy Víkendu      Deník Víkend  12.10.2019 

404. Procházka mezi stromy     luhacovice.cz  13.10.2019 

405. Představujeme knihy autorů Zlínského kraje  zlin.cz   16.10.2019 

406. Život ve věčné tmě aneb Po cestách slepých brouků  Haló noviny  24.10.2019 

407. Western v muzeu     Právo   24.10.2019 

408. Zlínská zoo i skanzen v Rožnově táhnou, státu vydělávají… idnes.cz   24.10.2019 

409. Kam za kulturou v kraji: Tento týden je plný akcí pro děti echovalasska.cz  24.10.2019 

410. „Děkujeme za krásnou výstavu“ vzkazují obyvatelky Malenovic denik.cz  24.10.2019 

411. Prázdninová dílna v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně denik.cz   27.10.2019 

412. Na dílně si děti vyrobily kovbojský klobouk. …  deník.cz   27.10.2019 

413. Kde máš přezůvky?     Lidové noviny  29.10.2019 

414. Státní vyznamenání     ČT 1   29.10.2019 

415. Udělené řády      ČT 1   29.10.2019 

416. Přijďte si zavzpomínat     novinkykraje.cz  30.10.2019 

417. Tip na středu 30. října: Na dílně si vyrobíte i vlastního koníka zlinsky.deni.cz  30.10.2019 

418. Věčná tma a život brouků     Zlínský deník  31.10.2019 

419. Muzeum Luhačovického Zálesí    Bílé-Biele Karapaty 2/2019 

 
 

LISTOPAD 

Č.  Název        Zdroj    Datum 
420. Na dílně se přenesli na chvíli na Divoký západ  zlinsky.denik.cz  1.11.2019 

421. Skončila jednatřicátá sezóna na hradě v Malenovicích zlinsky.denik.cz  2.11.2019 

422. Zlínské muzeum se chystá na kulaté listopadové výročí zlin.cz   2.11.2019 

423. Výstava k výročí 70 let od vzniku národního podniku Svit Haló noviny  5.11.2019 

424. Rozpočet kraje bude v plusu    MF Dnes  5.11.2019 

425. Na dílně se přenesli na chvíli na Divoký západ  Zlínský deník  5.11.2019 

426. Výstava seznámila s historií Valašského krúžku Malenovice Zlínský týden  5.11.2019 

427. Zlín       turistika.cz  5.11.2019 

428. Zatímco učitelé stávkují, děti můžou přijít na „Stávku… zlinsky.denik.cz  5.11.2019 

429. Stávka na Divokém západě    Zlínský deník  6.11.2019 

430. Tipy na listopad      zlin.cz   7.11.2019 

431. Luhačovice slaví výročí obnovení demokracie řadou… luhacovice.cz  7.11.2019 

432. Lázeňství v kraji      ČT1   7.11.2019 

433. Sametová neděle v muzeu    luhacovice.cz  10.11.2019 

434. Tip na pondělí 11. listopadu: Zlínem projde průvod… zlinsky.denik.cz  11.11.2019 

435. V Muzeu promítnou archivní záběry průběhu sametové… luhacovice.cz  11.11.2019 

436. Listopad 2019? Náměstí po 30 letech znovu ožijí  zlin.cz   12.11.2019 
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437. Zlínské muzeum a listopadové výročí   kr.zlinsky.cz  12.11.2019 

438. Zlínské muzeum a listopadové výročí   kr.zlinsky.cz  12.11.2019 

439. Kam vyrazit      MF Dnes  13.11.2019 

440. Ještě nemáte program na víkend? Ve Zlínském kraji se novinykraje.cz  14.11.2019 

441. Příští týden na Východní Moravě provoní zabijačkové… ccrvm.cz   15.11.2019 

442. Třicet let svobody dnes po celý den připomínají akce ve… zlin.rozhlas.cz  17.11.2019 

443. Muzeum připomíná proměny města i změny jeho jména tyden.cz   17.11.2019 

444. Gahura počítal s muzeem, vznikl památník   MF Dnes  19.11.2019 

445. Přednáška/Život v Haliči a Podkarpatské Rusi  luhacovice.cz  20.11.2019 

446. Příští týden na Východní Moravě provoní zabijačkové … kromeriz.cz  20.11.2019 

447. Věnec každému na míru     Blesk Bydlení  20.11.2019 

448. Přijďte do muzea na netopýry    zlinsky.denik.cz  20.11.2019 

449. Rozpočet s přebytkem, půlmiliarda na silnice  Právo   21.11.2019 

450. Kam za kulturou v kraji: Nabídka akcí tohoto týdne  echovalasska.cz  21.11.2019 

451. Víkend 23. a 24. listopadu nabídne oslavu, slavnost, ale.. zlinsky.denik.cz  21.11.2019 

452. Kam na výlet: Dva hrady a zámek na Zlínsku  desperado.cz  24.11.2019 

453. Přednáška/Vernisáž výstavy Luhačovice a Židé  luhacovice.cz  24.11.2019 

454. Proč starostové KDU-ČSL nepečují o dědictví předků? I-sn.cz   25.11.2019 

455. Děti si na dílně vyrobily vlastního netopýrka  zlinsky.denik.cz  26.11.2019 

456. Adventem a dalšími tradicemi bude především žít Východní kromeriz.cz  26.11.2019 

457. Servis       Zlínský týden  26.11.2019 

458. Ve většině měst a obcí se rozsvěcejí vánoční stromy a… regiony24.cz  26.11.2019 

459. Tip na víkend 30. listopadu a 1. prosince: Rozsvícení stromků zlinsky.denik.cz  27.11.2019 

460. Zámek Holešov otevře tradiční výstavu českých betlémů zlin.cz   27.11.2019 

461. Vánoce začínají ve zlínském muzeu. Přijďte se naladit denik.cz   27.11.2019 

462. Letošní den pro dětskou knihu se ponese v duchu….  Regiony24.cz  27.11.2019 

463. Užijte si adventní víkend s celou rodinou. Tyto akce ve … noviny.cz  28.11.2019 

464. Jak se žilo židům v Luhačovicích? Představí vám unikátní… zlinsky.denik.cz  28.11.2019 

465. Východní Morava je „kraj mého srdce“!?...   kromeriz.cz  29.11.2019 

466. O zbourání Velkého kina bych vůbec neuvažoval“  MF Dnes  29.11.2019 

467. V tipy ze Zlínska      MF Dnes  29.11.2019 

468. Den dětské knihy      Právo   29.11.2019 

469. Výstava betlémů nabídne i velký háčkovaný  Valašský deník  29.11.2019 

470. Kam za kulturou v kraji: Začátek adventu na Východní… echovalasska.cz  29.11.2019 

471. Východní Morava je „kraj mého srdce“!?   kromeriz.cz  29.11.2019 

472. Mikuláš na východní Moravě    ccrvm.cz   29.11.2019 

473. Průvod „Martínků“ nechyběl ve Zlíně ani letos  zlinsky.denik.cz  29.11.2019 

474. Tipy deníku      Deník Víkend  30.11.2019 

475. Nový vzhled Zlína     MF Dnes  30.11.2019 

 
 

PROSINEC    

Č.  Název        Zdroj    Datum 
476. Kam za kulturou: Mikulášské a vánoční jarmarky  zlin.cz   2.12.2019 

477. Děti si v dílničce vyrobily vlastního netopýrka  Zlínský týden  3.12.2019 

478. přednášky      Zlínský deník  3.12.2019 

479. výstavy       Zlínský deník  3.12.2019 

480. Přijďte si užít jarmark na hradě Malenovice   zlinsky.denik.cz  4.12.2019 

481. Krátkou historií Zlína     Moje země  5.12.2019 



PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI  
 

482. Tip na víkend 7. a 8. prosince: Čeká na vás jarmark na hradě zlinsky.denik.cz  5.12.2019 

483. Nové sportoviště nebo muzeum veteránů? Zlín hledá využití idnes.cz   5.12.2019 

484. Mikulášský víkend ve Zlínském kraji nabídne zábavu pro… novinykraje.cz  5.12.2019 

485. Inspirativní proměny veřejných budov jsou k vidění na… kr-zlinsky.cz  6.12.2019 

486. Víkendové akce ve Zlínském kraji: zdobení perníčku, vánoční zlin.rozhlas.cz  6.12.2019 

487. Betlém s mukly i prezidenty    5plus2   6.12.2019 

488. Zlín – Gottwaldov – Zlín     Zlínský deník  7.12.2019 

489. Ukazují inspirativní proměny budov   MF Dnes  9.12.2019 

490. Pozvánka na kulturní akce v muzeu   klubnovinaruzlin.cz 10.12.2019 

491. Na cestách za folklórem, Svátek světel   kr-zlinsky.cz  10.12.2019 

492. V betlémě stoji Masaryk, Klaus i pán s becherovkou  MF Dnes  11.12.2019 

493. Změny ve školství i oprava Ploštiny    Zlínský deník  12.12.2019 

494. Nevíte, kam se vydat o víkendu s rodinou?   Novinkykraje.cz  12.12.2019 

495. Tip na čtvrtek 12. prosince: Poznejte folklor na přednášce zlinsky.denik.cz  12.12.2019 

496. Priority? Vlachovice i Ploština    Zlínský deník  13.12.2019 

497. Jarmark na hradě Malenovice zlákal na 400 lidí  denik.cz   13.12.2019 

498. Jarmark na hradě Malenovice zlákal na čtyři stovky lidí Zlínský týden  17.12.2019 

499. Servis       Zlínský týden  17.12.2019 

500. Užijte si adventní víkend s celou rodinou. Poradíme vám novinykraje.cz  19.12.2019 

501. Muzeum jihovýchodní Moravy zdobí výstava Czech made.. televizetvs.cz  19.12.2019 

502. Zlínsko a Hostýnské vrchy     infocesko.cz  21.12.2019 

503. Sportovní revoluce     MF Dnes  21.12.2019 

504. Magazín Zlínský kraj 21.12.2019    televizetvs.cz  22.12.2019 

505. Výstava Má vlast cestami proměn    Zlínský deník  27.12.2019 

506. Práce na opravě Památníku Ploština připomínající hrůzu války Naše Valašsko  30.12.2019 

507. Zikmund a Hanzelka budou hlavním tématem festivalu… barrandov.tv  30.12.2019 

  

 
 

 
 
 
 



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Vernisáž výstavy 
MIROSLAV 
ZIKMUND 100 LET

Setkání dárců a 
příznivců muzea

Tříkrálové koštování 
slivovice



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Narozeniny
Miroslava Zikmunda
100 let

Vernisáž výstavy
O zlínském školství

Vernisáž výstavy
Obchodní dům Baťa



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Výstava 
Vajíčko malované

tisková konfernce 
k vydání speciální 
známky Hanzelky    
a Zikmunda

Vernisáž výstavy
Vzpomínání bez 
vzdychání v den 
nedožitých 88. 
narozenin PhDr. 
Karla Pavlištíka



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Luhačovice:
vernisáž výstavy 
Léčivé stromy

Velikonoční 
předvádění

Vernisáž výstavy 
Gloria Musicae



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Hájenka Malenovice
vernisáž výstavy
Valašský krúžek 
Malenovice

Hrad Malenovice
slavnostní otevření

Muzejní a galerijní 
noc



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Vernisáž výstavy
Jsou hrdí, tuze 
vznešení....

Návštěva 
velvyslankyně 
Estonské republiky

Výstava
ZIKMUND100



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Vernisáž
fotosoutěže
archivu H+Z

Hrad Malenovice
červencová noční 
prohlídka

Vernisáž výstavy
MÁK



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Řemesla na hradě 
Malenovice

Výstava
CZECH MADE 
WESTERN

Hrad Malenovice
srpnová noční 
prohlídka



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Vernisáž výstavy
Život ve věčné tmě

Vernisáž výstavy
Luhačovice
a židé

Hrad Malenovice
vánoční jarmark



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Edukační program
Proveď! Procvič! 
Opakuj!

Edukační program
dílna pro děti 
výroba koníka

Edukační program 
dílna pro děti 
výroba netopýrka



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Edukační program 
pro děti 
Hurá do sedla

Edukační program 
pro děti 
Jeskyně - výprava 
do tmy

Edukační program 
pro děti 
Jeskyně - výprava 
do tmy



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Edukační program 
dílna pro děti
Obrázky z máku 
sypané

Edukační program 
pro děti 
Vyšívací dílna na 
hájence

Edukační program 
pro děti 
Vánoce v muzeu 
předvánoční čas



Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Edukační program 
Velikonoce v muzeu 
Mařenu neseme

Edukační program
Krejčovská dílna na 
královském dvoře

Vzdělávací program 
Želechovická škola



 

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Edukační program 
pro děti 
Hudební hrátky 

Edukační program 
pro děti
Žádný hokus, nýbrž 
promyšlený pokus 

Edukační program 
pro děti 
Gloria musicae
Rozezníme muzeum
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