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B. Přílohy
(jednotlivé dokumenty jsou řazeny na konci zprávy o hospodaření a činnosti v následujícím pořadí)

I. Zpráva o hospodaření
1) Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020
2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“)
k 31.12.2020
3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2020
4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2020
5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2020
6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2020
7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2020
8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2020
9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2020
10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2020
11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2020
12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2020
13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2020
14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2020
15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2020 + Přehled vyřazených
nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2020
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2020
16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2020
17) Tab. č.17 Přehled akcí roku 2020 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
18) Tab. č.18 Přehled výnosů z pronájmů a nákladů na nájmy PO za rok 2020
19) Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2020
20) Tab. č.20 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2020

II. Zpráva o činnosti
1)
2)
3)
4)
5)

Roční výkaz o muzeu a galerii za rok 2020
Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2020
Spolupracovníci – příznivci – dárci
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v médiích
Fotografie

III. Účetní závěrka k 31.12.2020
1) Účetní výkazy k 31.12.2020 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
a) Inventarizační zpráva
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Úvod
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace vykonává činnosti
a plní funkci muzea ve smyslu zákona číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů. Muzeum získává, shromažďuje, trvale
uchovává, eviduje a odborně zpracovává sbírky muzejní povahy (přírodnin i lidských
výtvorů), umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové
předměty získávány a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní,
badatelské, populárně naučné 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
Vědecko- výzkumná
Restaurátorská a konzervátorská
Metodická a edukační
Kulturně-výchovná
Ediční a publikační
Prezentační a výstavní
Realizace rozvojových projektů
Ostatní rozvojové aktivity
Správa a využívání svěřeného movitého i nemovitého majetku
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Objekty ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
֎ Hlavní sídlo Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Adresa: 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, pro veřejnost, badatelské aktivity a řadu dalších
činností.
MJVM má ve své správě několik dalších objektů, které provozuje, spravuje a v nichž
pracovníci MJVM vyvíjí své aktivity určené veřejnosti a realizují svou odbornou
a badatelskou činnost.
Mezi ty, které MJVM využívá pro pořádání akcí pro veřejnost, patří:

֎ Hrad Malenovice
Adresa: Švermova 448, 763 02 Malenovice
telefon: 577 103 379; 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, vystoupení skupin historického šermu, specializované tematické celodenní
akce pro širokou veřejnost, noční prohlídky, speciální prohlídky pro děti apod.
Malenovický hrad je také vyhledávanou lokalitou pro pořádání svatebních obřadů. Je
také vhodným objektem k focení amatérských i profesionálních fotografů.
• 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.
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• 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.
• Řemesla ve starých Malenovicích
Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů.
• Na hradě nebydleli jen rytíři
Dlouhodobá výstava seznamuje návštěvníky s netradičním využitím šlechtického sídla
jako bydlení pro obyčejné smrtelníky.
• 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.
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.
• Hrad Malenovice
Dlouhodobá výstava přináší informace o stavebním vývoji tohoto historického objektu
• Výstava figurativních plastik zlínské sochařky Otilie Demelové Šuterové
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֎ Muzeum luhačovického Zálesí
Adresa: Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, telefon: 577 132 883
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
Adresa: 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, které jsou věnovány oblasti pasakářství a 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. V září 2020 byly expozice odinstalovány
a začala komplexní rekonstrukce Národního kulturního památníku Ploština. Výsledkem
této rozsáhlé akce realizované z programu IROP bude rekonstrukce památníku,
komplexní rekonstrukce budovy č. p. 23 a vybudování unikátní nové budovy v podobě
návštěvnického centra. Vše by mělo být dokončeno a zprovozněno do poloviny roku
2022.

֎ Otrokovice
Adresa: Jiráskova 1338, 765 02 Otrokovice
Zde jsou ve dvou budovách umístěny pracoviště konzervátorů a depozitáře, v nichž je
uložena a ošetřována převážná část sbírkových fondů spravovaných MJVM.

֎ SPŠ Otrokovice
Adresa: tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice
Detašované pracoviště MJVM – zde je umístěn archiv cestovatelů H+Z a další
cestovatelské fondy. Součástí je i badatelna, stálá cestovatelská expozice
a přednáškový sál.
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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, badatelské, edukační, 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
i profesních aktivit občanů všech věkových kategorií, širokou škálou kulturních,
vzdělávacích a osvětových programů přispívat k rozšiřování kulturního a historického
potenciálu města Zlína a Zlínského kraje.

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, etnografie, archeologie, historie.
Realizovat badatelské aktivity v jednotlivých oblastech dle plánů a struktury výstupů
stanovené po dohodě mezi vedením MJVM a odbornými pracovníky MJVM.
Prezentovat výsledky své sbírkotvorné a badatelské činnosti prostřednictvím stálých
expozic, výstav, přednášek, edukačních programů, dílen a workshopů i dalších aktivit pro
veřejnost.
V souladu se stanoveným edičním plánem realizovat ediční činnost zaměřenou zejména
na oblasti, které souvisí s odbornými aktivitami MJVM
Spravovat veřejně přístupnou knihovnu se specializovanými fondy, pořizovat odbornou
dokumentaci.
Prezentovat vlastní publikační a přednáškovou činnost, pořádání kulturních
a vzdělávacích programů, provádět přednáškovou a vzdělávací činnost a veřejné
předvádění autorských děl.
Spolupracovat s tuzemskými i zahraničními partnery.
Poskytovat odborné a metodické rady veřejným i soukromým institucím, jednotlivcům,
badatelům, studentům, kronikářům a dalším zájmovým skupinám.
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 2020 fungovalo MJVM dle platné organizační struktury účinné od 1. 1. 2020. Na konci roku
2020 započaly stavební práce na Ploštině a na základě RŘ 8/2020 a dodatkem číslo 2 SM č. 1
dočasně zanikl objekt, v němž středisko Ploština realizovalo svou činnost. V souvislosti s tím byla
s účinností 1. 12. 2020 upravena organizační struktura – viz příloha
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Členství a zastoupení v profesních či zájmových sdruženích a orgánech
(asociace, společnosti, státní správa apod.)
MJVM jako významná instituce ve svém oboru, která se angažuje ve společenskovědní
i přírodovědné oblasti je členem řady profesních organizací. Mezi nejvýznamnější patří:
 Asociace muzeí a galerií České republiky
 Česká národní sekce CIOFF®
 Programová rada Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici
 Česká národopisná společnost
 Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech
 Klub H+Z
 Valašský soubor Kašava
 Česká botanická společnost
 Indian Corral Westerners 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, Záhlinice)

Hodnocení ředitele výsledků MJVM za rok 2020
Rok 2020 byl pro nás všechny velmi atypický. Alespoň doufám v to, že situace, v níž byla
celá společnost nucena čelit změně fungování života a to nejenom ekonomicky, ale
i morálně, se nestane standardem. Přesto anebo právě proto, bylo potřeba zajistit veškeré
životní funkce našeho muzea, pokračovat nejen v rozběhnutých aktivitách a zahájených
projektech, ale také přijmout opatření a realizovat kroky, které dodaly morální podporu
zaměstnancům a individuální řešení jejich konkrétní situace. Je obecně známo, že lidské
zdroje jsou klíčové pro každou organizaci, ale troufnu si říci, že v paměťových institucích je
stabilita a kontinuita lidí naprosto klíčová, protože jejich odbornost a znalosti jsou budovány
v podstatě celoživotně. Dovolím si malou alegorii – pracovníci muzea se ocitli v postavení
vinaře, kterému hned na jaře zmrzne vinohrad a stejně musí všechny práce vykonávat dál,
aby vinohrad udržel v kondici. I my chceme a musíme v naší práci pokračovat, protože stejně
jako to víno, tak se buduje tradice a historie bez ohledu na zásahy vyšší moci. Nikdo z nás
neví, jak se na situaci, kterou právě prožíváme, bude svět dívat za 10 – 15 let, ani jak ji
budou hodnotit naši potomci, ale je nezbytné jít dál a uchovat svědectví i o těchto
nepříjemných epochách našeho života.
V různých místech této výroční zprávy najdete zcela konkrétní fakta, čísla, hodnoty a akce,
které byly v roce 2020 v MJVM realizovány, dotýkají se celé škály činností, kterou MJVM
zajišťuje. Rád bych se však zde speciálně zmínil o některých oblastech, které považuji za
mimořádné a pokusím se je stručně okomentovat v souvislostech. Pro mne je samozřejmě
velmi důležitá skutečnost, že se podařilo naplnit vše, co nebylo s ohledem na přijatá opatření
znemožněno. Dokonce i v oblastech, které podléhaly po většinu roku značným omezením
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a zákazům, se podařilo dopady výrazně zmírnit případně eliminovat zcela. Za sebe však
musím říct, že je pro mne nejdůležitější, že jsme to zvládli lidsky, jak směrem k našim
návštěvníkům, příznivcům a partnerům, tak také „dovnitř“ muzea, kdy panovala neuvěřitelná
vzájemná podpora a spolupráce.

Služby pro veřejnost
Ve zprávě za rok 2019 jsem psal, že v MJVM je již tradičně připravena pro naše návštěvníky
široká škála akcí pro veřejnost s velkým tematickým záběrem. Tak to bylo samozřejmě
připraveno i pro rok 2020 – plán výstav, akcí na hradě, edukačních programů, přednášek,
dílniček i speciálních akcí pro děti, které byly připraveny v plném rozsahu. Bohužel bylo
nutno reagovat na skutečnost, že jednak naše expozice byly otevřeny pouze z cca 55% ve
srovnání s normálním provozem. Ztráta kapacit v obdobích, kdy bylo nutno mít expozice
zavřeny, však nebyla jedinou komplikací – další zásahy a restrikce bylo třeba udělat směrem
k omezení téměř všech masovějších akcí, kde se schází více návštěvníků (akce na hradě,
den dětí apod.). Značné nároky na pracovníky muzea vyvolala nutnost redukovat počet dětí
a návštěvníků při edukačních aktivitách a prohlídkách, což samozřejmě generovalo výrazné
organizační zásahy především v oblasti lidských zdrojů, abychom v době, kdy jsme mohli mít
otevřeno, byli schopni realizovat co nejširší nabídku připravených programů. Dopady
samozřejmě byly i ve vazbě na opakované zavírání a otevírání expozic. Pociťovali jsme
setrvačnost v propadu návštěvnosti ve srovnání se stejným obdobím minulých let.
Za daných okolností považuji za pozoruhodné, že i přes tyto komplikace jsme dokázali
realizovat většinu plánovaných výstav – přestože jsme jejich otevření či ukončení museli
několikrát operativně přesunovat. A z mého pohledu hodnotím skutečně velmi pozitivně, že
přes všechny výše zmiňované překážky se podařilo dosáhnout následujících tržeb:

objekt
14I15 BI

Tržba 2017

Tržba 2018

Tržba 2019

Tržba 2020

% 20/19

1 942 tis.

1 800 ti.

2 038 tis.

1 160 tis.

57%

Malenovice

20 tis.

504 tis.

606 tis.

420 tis.

69%

Luhačovice

123 tis.

113 tis.

139 tis.

110 tis.

79%

Ploština

14 tis.

14 tis.

12 tis.

9 tis.

75%

Celkem

2 099tis.

2 431 tis.

2 795 tis.

1 699 tis.

61%

Z uvedeného přehledu vyplývá, že i při výrazné redukci doby, kdy mohlo být otevřeno
(- 45%) a nutnosti zrušit nejvýznamnější akce s velkým počtem návštěvníků, byla dosažena
tržba vyšší než 60% roku 2019, který byl rekordní, např. při srovnání s rokem 2018 by se
tržby pohybovaly na úrovni 70%.
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MJVM a získávání zdrojů z dotací a projektů
Další oblast, v níž bylo MJVM velmi agilní bylo získávání finančních prostředků z externích
zdrojů, jimiž jsme se snažili o co největší využití všech dostupných možností ke snížení ztrát
způsobených pandemií. Rovněž se pokračovalo v aktivitách, které umožňují rozvoj MJVM
a péči o obhospodařované objekty, které by mohly v případě jejich realizace přinášet
provozní úspory.
V současnosti nejvýznamnějším a finančně nejnáročnějším projektem je projekt, který je
realizován na památníku Ploština z programu IROP, který spočívá v kompletní revitalizaci
celého areálu. Hodnota dotace činí 110 mil. Kč. V roce 2020 se podařilo dotáhnout veškeré
projektové činnosti, vysoutěžit dodavatele demoličních prací a dokončit je, zajistit zpracování
projektové dokumentace na interiéry a expozice. Za klíčové považuji, že se podařilo
realizovat VZ, v níž byl vybrán dodavatel stavební části, byla podepsána smlouva a v říjnu se
podařilo stavbu zahájit. Projekt má být kompletně dokončen v průběhu roku 2022.
Dalším projektem, který souvisí s Ploštinou, je projekt s názvem „Interaktivní expozice
Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“, který byl řešen v rámci úspěšně
předloženého projektu z programu INTERREG. V roce 2020 se podařilo projekt spočívající
ve vytvoření animace a mapy událostí, provozované na interaktivním HW, kompletně
dokončit a zahájit jeho provoz – finanční objem tohoto projektu činil téměř milion Kč.
Dalším významným projektem, který pracovníci muzea dokázali v roce 2020 připravit, zajistit
rozsáhlé projektové podklady, všechna potřebná povolení a odevzdat žádost je projekt
revitalizace hradu Malenovice z programu Norských fondů. Finanční objem tohoto projektu je
téměř 27 mil. Kč. Do konce roku 2020 nebylo o žádosti rozhodnuto.
Mezi projekty, které se MJVM v roce 2020 podařilo zpracovat a získat dotaci ve výši cca 1,8
mil. Kč je projekt fotovoltaické elektrárny, která bude umístěna na střeše depozitáře
v Otrokovicích. Očekávané úspory za energii při současných cenách elektřiny jsou cca 200
tis. Kč/rok.
Kromě těchto rozsáhlých projektů, jejichž celkový finanční objem dosahuje téměř 140 mil.
Kč, se podařilo pro MJVM získat ještě několik dalších dotačních příspěvků:
Na realizaci muzejních a lektorských programů – konkrétně na lektorské programy u starých
řemesel, výstavy „Příběh železa“ a „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ se podařilo získat
finanční prostředky v celkové výši bezmála 500 tis. Kč.
Z dotačních titulů se v roce 2020 rovněž podařilo realizovat zabezpečení objektů
provozovaných muzeem – konkrétně hrad Malenovice a konzervátorské pracoviště
a depozitář v Otrokovicích – celkový finanční objem činil přes 150 tis. Kč.
Další oblastí v níž MJVM uspělo se svými žádostmi o dotace, byla oblast restaurování
a odkyselení vzácných tisků - zde se podařilo z různých dotačních titulů získat cca 50 tis. Kč.
V roce 2020 byly rovněž podány další dotační žádosti, které budou realizovány v průběhu
roku 2021 – doposud je zajištěn finanční objem na konkrétní projekty ve výši téměř 120 tis.
Kč.
Dle mého názoru si pracovníci, kteří se zasloužili o vyhledání, zpracování a administraci
projektů, na jejichž základě se podařilo externí finanční prostředky získat, zaslouží plné
absolutorium a já jim touto cestou chci poděkovat.
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Mimo kategorii dotačních titulů bych chtěl vyzdvihnout úspěch při získání zlatého
a stříbrného pokladu, který byl nalezen v Hostýnských vrších. Oba depoty obsahovaly zlaté
a stříbrné mince z období 2. poloviny 16. a 1. třetiny 17. století. Nálezce, který dlouhodobě
spolupracuje s muzeem, si poklad nenechal, poctivě jej nahlásil a odevzdal našemu
archeologickému oddělení, které se společně s konzervátory o mince postaralo
a v rekordním čase jej dokázalo představit široké veřejnosti.
Nechci se v tomto shrnutí zaměřovat na další konkrétní oblasti, jak již jsem uvedl, kompletní
a detailní informace jsou v této zprávě obsaženy a pozorný čtenář si udělá obrázek
o jednotlivých hodnotách a jejich relacích.
Tradičně končím pohledem na ten nejdůležitější zdroj - osazenstvo muzea, na zaměstnance
a spolupracovníky muzea. Jedná se o tým, s nímž je nezbytné neustále pracovat, rozvíjet jej,
doplňovat a vhodně motivovat.
Rok 2020 byl extrémně náročný a dal zabrat úplně všem.
Kurátorům, kteří museli několikrát operativně přesouvat instalace a deinstalace plánovaných
výstav a měnit priority.
Edukátorům, kteří museli za provozu předělávat programy a organizovat skupiny, při zavření
pak zpracovávat pořady na web a sociální sítě.
Všem pracovníkům, kterým stěžoval každodenní výkon práce speciální režim a nutnost
ochranných pomůcek a hygienických opatření.
Vedoucím pracovníkům, kteří museli každodenně rozhodovat o organizaci práce, přidělování
úkolů a jejich kontrole a vykazování.
Z lidského hlediska rodičům, hlavně maminkám, které měly doma děti a musely to zvládnout
– organizačně, odborně i psychicky.
Těm ochotným spolupracovníkům, kteří se nabídli jako dobrovolníci, když to bylo potřeba.
Byl bych velký idealista, kdybych tvrdil, že to bylo snadné a že to všichni zvládli bez
problémů. V každém případě mohu s klidným svědomím říci, že přes drobné překážky
a těžkosti to drtivá většina zaměstnanců MJVM zvládla obdivuhodně a já jim za to chci
vyslovit obdiv a velké poděkování.
Chci věřit, že se v letošním roce budeme moci vrátit k normálu a společně napneme síly,
abychom jednak nabídli našim návštěvníkům pestrou atraktivní nabídku programů a mohli je
začít dostávat zpět do našeho muzea. Přesvědčit je, že naše práce stojí za to. Lidé, kteří
mají za sebou tuto dobu temna, se budou vracet postupně a pomalu. Naší rolí je, abychom je
dokázali zaujmout a nabídnout jim nevšední zážitky.

Ve Zlíně 15. 2. 2021
Mgr. Pavel Hrubec MBA
ředitel MJVM ve Zlíně
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1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Tabulka č. 1

A. SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2020
Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020 pro organizaci Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace byla stanovena v rámci Rozpočtu Zlínského kraje na rok
2020 schváleného Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2019 usnesením č. 0725/Z24/19:
Příspěvek na provoz
Závazný objem prostředků na platy
Závazný objem OON

23.350.000,- Kč
14.840.000,- Kč
475.000,- Kč

V průběhu roku 2020 bylo schváleno celkem 7 změn závazných ukazatelů rozpočtu, 1 změna
závazného objemu prostředků na platy a 5 změn plánu tvorby a použití fondu investic. V návaznosti
zejména na schválené změny bylo v roce 2020 provedeno 8 změn rozpočtu, a to v měsících únor,
březen, květen, červen, červenec, září, říjen, listopad.
ZMĚNY ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2020 A ÚPRAVY ROZPOČTU
V PRŮBĚHU ROKU 2020:
1. změna závazných ukazatelů rozpočtu a 1. změna závazného objemu prostředků na platy:


Usnesením č. 0128/R04/20 ze dne 17. 02. 2020 Rada Zlínského kraje schválila navýšení
příspěvku na provoz ve výši 1.900.000 Kč. Stejným usnesením RZK schválila navýšení
závazného objemu prostředků na platy o 1.400.000 Kč. Navýšení bylo provedeno ke krytí dopadu
legislativního navýšení tarifních platů ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2020.
V rámci téhož usnesení byl schválen účelový příspěvek na provoz v částce 80.000 Kč, ÚZ 093 na
akci „Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice, a to z důvodu přesunu
finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020.

1. změna plánu fondu investic:


Usnesením č. 0156/R05/20 ze dne 24. 02. 2020 Rada Zlínského kraje schválila změnu č. 1 plánu
tvorby a použití fondu investic na rok 2020, a to v souvislosti se schválením dodatku č. 4
investičního záměru č. 1365/090/08/17 – 04/02/20 na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“.

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu a 2. změna plánu fondu investic:


V souvislosti se schválením investičního záměru č. 1614/090/02/20 na akci „Hrad Malenovice –
revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ schválila RZK dne 30. 3. 2020
usnesením č. 0214/R08/20 poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 51.425 Kč na
přípravu a realizaci akce, ÚZ 093. Současně byla schválena související 2. změna plánu tvorby
a použití fondu investic na rok 2020.

Úprava rozpočtu v návaznosti na schválení účetní závěrky za rok 2019:


Usnesením č. 0345/R12/20 ze dne 11. 5. 2020 RZK schválila účetní závěrku MJVM za rok 2019
a výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 7.420,30 Kč včetně přídělu zlepšeného výsledku
hospodaření do rezervního fondu organizace. V návaznosti na to byla provedena úprava plánu
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a odpovídající úprava rozpočtu
spočívající v zapojení zdrojů rezervního fondu do rozpočtu roku 2020.

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu a 3. změna plánu fondu investic:


Usnesením č. 0418/R14/20 ze dne 8. 6. 2020 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelové dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020 ve výši 1.306,80 Kč. Jedná se o neinvestiční část

I. Ekonomická část
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dotace IROP za 2. etapu projektu Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“.
Stejným usnesením byla schválena změna č. 3 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020
v souvislosti s realizací výměny zařízení Fautor na objektech Malenovice a Otrokovice podpořené
investiční dotací MK z programu ISO A/II. V úpravě rozpočtu byla zohledněna související změna
odpisového plánu (navýšení odpisů nově pořízeného majetku v roce 2020).
4. změna závazných ukazatelů rozpočtu


Usnesením č. 0511/R16/20 ze dne 22. 6. 2020 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelové dotace
z Ministerstva kultury z programu ISO D/II ve výši 45.000 Kč, ÚZ 34031 na restaurování starého
tisku – Mattioliho herbáře z roku 1596.
V rámci téže změny závazných ukazatelů byl vyčleněn účelový příspěvek na provoz ve výši 9.680
Kč v rámci schváleného příspěvku na provoz na doplatek na provoz potravinových automatů na
hradě Malenovice, ÚZ 090.

5. změna závazných ukazatelů rozpočtu a 4. změna plánu fondu investic:



Usnesením č. 0551/R18/20 ze dne 13. 7. 2020 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 43.000 Kč, ÚZ 34019 na projekt edukačních
aktivit v rámci stálých muzejních expozic „Do muzea za starými řemesly“.
Usnesením č. 0560/R18/20 ze dne 13. 7. 2020 RZK schválila změnu č. 4 Plánu tvorby a použití
fondu investic na rok 2020, a to v souvislosti se schválením dodatku č. 6 investičního záměru
č. 1365/090/08/17 – 06/06/20 na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“.

6. změna závazných ukazatelů rozpočtu a 5. změna plánu fondu investic:


Usnesením č. 706/R24/20 ze dne 21.9.2020 RZK:
- Vzala na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 68.000
Kč, ÚZ 34021 na instalaci výstavy „Valaško očima Kornélie Němečkové“;
- Schválila navýšení příspěvku na provoz o částku 809.000 Kč, z toho:
o účelově 161.000 Kč na předfinancování neinvestičních nákladů projektu Interreg V-A
„Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ v roce 2020,
o 648.000 Kč na krytí odpisů z důvodu výpadku dotace u projektu „Dušan S. Jurkovič –
náš architekt“ (Interreg V-A, realizace v r. 2018);
- Schválila změnu č. 5 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2020, ve které byla
promítnuta schválená změna struktury nákladů IZ č. 1 k projektu Interreg V-A „Interaktivní
expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ a dále navýšení krytí odpisů o 648
tis. Kč navýšeným příspěvkem na provoz.



Usnesením č. 0695/R24/20 ze dne 21. 09. 2019 schválila Rada Zlínského kraje rozpočtové
opatření, kterým se upravila výše účelového příspěvku na provoz na zpracování projektové
dokumentace akce „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště Otrokovice“ (ÚZ 093). Účelový příspěvek na provoz byl snížen o 503
Kč z původní výše 80.000 Kč na 79.497 Kč, a to na základě skutečného čerpání příspěvku dle
předloženého vyúčtování.

7. změna závazných ukazatelů rozpočtu:


Usnesením č. 0852/R29/20 ze dne 23. 11. 2020 vzala RZK na vědomí poskytnutí účelové dotace
z Ministerstva kultury ve výši 388.708 Kč, ÚZ 34070 na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených
nákladů na výstavu „Příběh železa“, která musela být v období nouzového stavu uzavřena.
Dotace byla poskytnuta v rámci opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19
na sektor kultury.

Ostatní úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2020 provedeny za účelem upřesnění a aktualizace
rozpočtu přesuny mezi položkami bez vlivu na celkovou výši rozpočtu.
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B. SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2020 K 31. 12. 2020
dle 7. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020:
Příspěvek na provoz
z toho účelově:
„Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“, ÚZ
093
„Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního
dědictví“, ÚZ 093
„Provozování potravinových automatů Hrad Malenovice“, ÚZ 090
„Ploština – Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na
mapě“
Účelové dotace ze státního rozpočtu
v tom:
MMR – Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině, ÚZ 17016 (část EU
1.234,20 Kč), ÚZ 17015 (část SR 72,60 Kč)
MK ČR
Restaurování Mattioliho herbáře, ÚZ 34 031
Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic – Do muzea za
starými řemesly, ÚZ 34 019
Instalace výstavy „Valašsko očima Kornélie Němečkové“, ÚZ 34 021
Příběh železa – krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů na
výstavu
Závazný objem prostředků na platy
Závazný objem OON

26.189.922 Kč
79.497 Kč
51.425 Kč
9.680 Kč
161.000 Kč
546.014,80 Kč

1.306,80 Kč

45.000 Kč
43.000 Kč
68.000 Kč
388.708 Kč
16.240.000 Kč
475.000 Kč

Organizace v roce 2020 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 2020.
Odchylky od hodnot závazných ukazatelů vykázané v několika případech v účetnictví organizace
k 31.12.2020 jsou zdůvodněny a komentovány dále.
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.


Příspěvek na provoz od zřizovatele (UR k 31. 12. 2020: 26.189.922 Kč)
-

-

byl poskytnut ve výši 26.150.149 Kč. Rozdíl oproti UR -39.773 Kč je nedočerpaná částka
příspěvku poskytnutého v celkové výši 161.000 Kč na předfinancování výdajů projektu
Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska“. Nedočerpaný příspěvek organizace
v průběhu roku 2020 vrátila zpět na účet zřizovatele.
v účetnictví organizace k 31. 12. 2020 vykázán ve výši 26.030.463,35 Kč. Rozdíl -119.685,65
Kč oproti zřizovatelem poskytnutému příspěvku je tvořen:
o částkou 1.541,35 Kč, která představuje dopad zúčtování časového rozlišení příspěvku
na provoz při pohybu u publikací.
Zúčtování časového rozlišení příspěvku na provoz k 31. 12. 2020 bylo provedeno
v souvislosti s publikacemi MJVM vydanými v letech 2016 až 2020 a hrazenými
z příspěvku na provoz. Částka časového rozlišení byla stanovena dle zůstatku zásob
předmětných publikací na skladě k 31. 12. 2020 a hodnoty podílu příspěvku na provoz
na celkové hodnotě zůstatku zásob těchto publikací.
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o



Účelově vyčleněné zdroje z příspěvku na provoz:
-



částkou -121.227 Kč, která představuje čerpání finančních prostředků z příspěvku na
provoz určeného na předfinancování výdajů projektu Interreg V-A „Interaktivní
expozice Ploština“. Tato částka je v účetnictví organizace k 31. 12. 2020 vykázána na
D účtu 384 – Výnosy příštích období (viz také komentář níže).

Účelově vyčleněná částka 79.497 Kč na realizaci akce „Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště Otrokovice“ (ÚZ 093) byla poskytnuta a čerpána ve schválené
výši 79.497 Kč.
Účelově vyčleněná částka 51.425 Kč na realizaci akce „Hrad Malenovice – revitalizace
památky a inovativní využití kulturního dědictví“ (ÚZ 093) byla poskytnuta a čerpána ve
schválené výši 51.425 Kč.
Účelově vyčleněná částka 9.680 Kč na provozování automatů na nápoje a občerstvení na
hradě Malenovice (ÚZ 090) byla poskytnuta a čerpána ve schválené výši 9.680 Kč.
Účelově vyčleněná částka 161.000 Kč na předfinancování neinvestičních nákladů projektu
Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ byla
čerpána ve výši 121.227 Kč. Nedočerpaný příspěvek ve výši 39.773 Kč byl vrácen na účet
zřizovatele dne 15. 12. 2020. Důvodem nedočerpání účelového příspěvku na provoz bylo
nižší čerpání neinvestičních nákladů projektu, a to vzhledem ke zrušení a omezení některých
aktivit projektu v důsledku nepříznivé epidemiologické situace a platných vládních opatření
(společné setkání u příležitosti slavnostního zahájení provozu interaktivní expozice se
uskutečnilo distančně, nebyly čerpány náklady na dopravu a občerstvení účastníků, úspora
byla vykázána také u čerpání odměn na dohody o provedení práce z důvodu omezení aktivit).
Vzhledem k fyzickému ukončení projektu k 30. 11. 2020 a dobíhání úhrad faktur v měsíci
prosinci 2020 nedošlo již k promítnutí úspory do závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2020.

Závazný objem ostatních osobních nákladů
byl zřizovatelem stanoven ve výši 475.000 Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2020 činí 453.336 Kč.
Vykázaná úspora oproti závaznému limitu činí -21.664 Kč. Úspory bylo dosaženo úsporou
v čerpání OON v rámci projektu Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska“ (-16.980
Kč) a nedočerpáním OON na odměny za průvodcovskou činnost z důvodu uzavření objektů
MJVM dle vládních protiepidemiologických opatření.



Závazný objem prostředků na platy
stanovený ve výši 16.240.000 Kč byl čerpán v částce 15.878.964 Kč. Vykázaná úspora oproti
závaznému limitu činí -361.036 Kč. Úspory bylo dosaženo zejména v důsledku čerpání
ošetřovného (zaměstnanci s mladšími školními dětmi), zvýšené nemocnosti včetně povinné
karantény, nečerpání příplatků za práci o víkendech a ve svátek v období uzavření objektů na
základě vládních opatření.
Úspora mzdových nákladů hlavní činnosti byla zapojena do rozpočtu organizace jako zdroj krytí
provozních nákladů hlavní činnosti. V mimořádné situaci roku 2020 tak byl kompenzován
významný výpadek tržeb za vstupné v době uzavření objektů MJVM veřejnosti na základě
vládních krizových opatření.



Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
-

Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní rozvoj
byla v r. 2020 poskytnuta v celkové výši 1.306,80 Kč, z toho činí část EU (ÚZ 17016) 1.234,20
Kč a část SR (ÚZ 17015) 72,60 Kč. Jedná se o příjem finančních prostředků z neinvestiční
části dotace IROP za 2. etapu projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ zahrnující období od 1. 7.
2019 do 28. 2. 2020.
V účetnictví organizace k 31. 12. 2020 není poskytnutá dotace promítnuta, neboť byla v rámci
účtu 672 zúčtována dohadem již v období roku 2019 jako zdroj krytí při zúčtování
souvisejících nákladů projektu.
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Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Ministerstvo kultury
byly v r. 2020 schváleny v celkové výši 544.708 Kč na následující projekty:
o
o
o

o

Restaurování starého tisku – Mattioliho herbáře z r. 1596 (ÚZ 34031). Dotace byla
poskytnuta a čerpána ve výši 45.000 Kč.
Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozice – projekt „Do muzea za starými
řemesly“ (ÚZ 34019). Dotace byla poskytnuta a čerpána ve výši 43.000 Kč.
Instalace výstavy „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ (ÚZ 34021). Dotace byla
poskytnuta ve výši 68.000 Kč a čerpána ve výši 62.603,30 Kč. Nedočerpaná částka
5.396,70 Kč byla vrácena zpět poskytovateli prostřednictvím zřizovatele, Zlínského
kraje (převod finančních prostředků byl uskutečněn 18. 11. 2020). Důvodem
nedočerpání dotace je skutečnost, že v důsledku vládních opatření k zamezení šíření
epidemie koronaviru byly od 12. 10. 2020 všechny objekty MJVM pro veřejnost
uzavřeny, což částečně omezilo i výstavu "Valašsko očima Kornélie Němečkové".
Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty – dotace na krytí ztrát
z prokazatelně vynaložených nákladů na výstavu „Příběh železa“, která musela být
v období nouzového stavu uzavřena (ÚZ 34070). Dotace byla poskytnuta a čerpána
ve výši 388.708 Kč.

Z důvodu zúčtování časového rozlišení zdrojů financování vydávaných publikací byl
u účelových dotací z MK ČR vykázán rozdíl mezi poskytnutou výší a skutečností v účetnictví
organizace k 31. 12. 2020, a to u účelových znaků 34017 a 34070.
Celková částka rozdílu ve výši časového rozlišení zdrojů financování publikací činí u dotací
MK 14.608,21 Kč, z toho je časové rozlišení u ÚZ 34017 ve výši 8.800,- Kč a časové rozlišení
u ÚZ 34070 ve výši 5.808,21 Kč.
Zúčtování časového rozlišení dotací z ministerstva kultury (ÚZ 34017, 34070) k 31. 12. 2020
bylo provedeno v souvislosti s publikacemi vydanými v roce 2017 a 2018 za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR. Částka časového rozlišení byla stanovena dle zůstatku zásob
předmětných publikací na skladě k 31. 12. 2020 a hodnoty podílu příslušné dotace MK na
celkové hodnotě zůstatku zásob těchto publikací.


Investiční příspěvek zřizovatele (UR k 31. 12. 2020: 13.471.425 Kč)
Investiční příspěvek zřizovatele byl organizaci v r. 2020 poskytnut v celkové výši 139.029 Kč,
z toho:
- 87.604 Kč na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ (projekt IROP):
- 51.425 Kč na akci „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního
dědictví“.
Oba poskytnuté investiční příspěvky byly čerpány v plné výši na stanovený účel. Vyúčtování bylo
zřizovateli v obou případech předloženo v termínu a v souladu s podmínkami stanovenými
v příslušných Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku.
Rozdíl mezi skutečným čerpáním investičního příspěvku (139.029 Kč) a schválenou výši
(13.471.425 Kč) představuje částku - 13.332.396 Kč. Jedná se o nedočerpaný investiční
příspěvek na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
p.o. – expozice tragédie na Ploštině“, a to z důvodu časového posunu realizace stavebních prací.
Uvedený nedočerpaný zůstatek investičního příspěvku se na základě schválené změny
investičního záměru přesune k čerpání do roku 2021.



Investiční dotace ostatní (Ministerstvo kultury ČR, IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj,)
obdržela organizace v r. 2020 v celkové výši 3.658.797,80 Kč, z toho:
- 152.000 Kč od Ministerstva kultury ČR v rámci programu ISO II/A na pořízení dvou
přenosových zařízení FAUTOR.
o Dotace ve výši 79.000 Kč byla poskytnuta a čerpána na pořízení zařízení FAUTOR do
dvou budov konzervátorského pracoviště a depozitářů v Otrokovicích.
o Dotace ve výši 73.000 Kč byla poskytnuta a čerpána na pořízení zařízení FAUTOR do
areálu hradu Malenovice.
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3.506.797,80 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jedná se o finanční prostředky
z investiční části dotace IROP za 2. etapu projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ zahrnující období
od 1. 7. 2019 do 28. 2. 2020. Z celkové investiční dotace činí podíl EU (ÚZ 17969) částku
3.311.975,70 Kč a podíl SR (ÚZ 17968) částku 194.822,10 Kč.
Přijatá dotace vstoupila v plné výši do zdrojů fondu investic organizace s určením na krytí
výdajů projektu v dalším období.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele

Organizaci byly v roce 2020 schváleny dvě návratné finanční výpomoci (dále NFV) v celkové výši
10.907.000 Kč (=UR k 31. 12. 2020).
- NFV ve výši 10.339.000 Kč byla schválena na předfinancování výdajů projektu IROP
„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. –
expozice tragédie na Ploštině“. Schválená NFV nebyla v roce 2020 čerpána, neboť oproti
předpokladu v IZ došlo k časovému posunu realizace a tedy i fakturace stavebních prací.
- NFV ve výši 568.000 Kč byla schválena na předfinancování investičních výdajů projektu
Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“. NFV
byla na uvedený účel čerpána v částce 446.000 Kč. Nižší potřeba čerpání NFV nastala
z důvodu nižší vysoutěžené ceny za dodávku interaktivní mapy.


Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli

Organizace v roce 2020 vrátila zřizovateli NFV ve výši 637.000 Kč poskytnutou v roce 2018 na
předfinancování výdajů projektu Interreg V-A „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“.
Vzhledem k tomu, že z důvodů na straně vedoucího partnera projektu (Město Brezová pod Bradlom)
organizace dosud neobdržela dotaci za svou část realizovaného projektu, bylo dodržení termínu
vrácení NFV řešeno ze strany zřizovatele navýšením příspěvku na provoz se současným nařízením
odvodu z fondu investic v roce 2021, kdy se předpokládá příjem dotace.
DOTACE A PŘÍSPĚVKY MIMO ROZPOČET ZK


Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK- neinvestiční

V účetnictví organizace je k 31. 12. 2020 v rámci SU 672 vykázána neinvestiční dotace ve výši
121.227 Kč, ÚZ 9921. Jedná se o dohadovanou dotaci Interreg V-A SR-ČR na neinvestiční náklady
projektu „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“, který byl realizován
v roce 2020. Dotace je poskytována z fondu ERDF bez účasti státního rozpočtu, a to ve výši
odpovídající 85 % deklarovaných způsobilých výdajů. Příjem finančních prostředků z dotace se
předpokládá v 1. pololetí 2021.
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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 2020
Úpravy během roku - navýšení
Upravený rozpočet 2020

28.863.000 Kč
1.878.630 Kč
30.741.630 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR: úspora
% čerpání UR:

30.136.981,33 Kč
-604.648,67 Kč
98,03 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

30.627.619,42 Kč
-490.638,09 Kč
98,40 %

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2020 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny
závazných ukazatelů rozpočtu, dále na základě schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a přídělu
zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu organizace, ve vazbě na schválení
investičních záměrů a jejich změn a v případě obdržení účelových dotací a příspěvků.
Ve srovnání s rokem 2019 je v roce 2020 čerpání nákladů hlavní činnosti nižší o celkovou částku 491 tis. Kč. Uvedený rozdíl se skládá:
a) z navýšení + 2.107 tis. Kč zejména v oblasti:
a. osobních a souvisejících nákladů (mzdové náklady, odvody SP, ZP, zákonné pojištění
odpovědnosti, zákonné sociální náklady). Navýšení oproti roku 2019 je celkem o 1.772 tis.
Kč, a to v důsledku legislativního navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020 změnou nařízení
vlády č. 341/2017 Sb.
b. ostatních provozních nákladů, konkrétně vyššího čerpání na pořízení drobného
dlouhodobého hmotného majetku (+300 tis. Kč) a rozdílu v dopadu pohybu zásob vlastní
výroby (změna stavu zásob vlastní výroby +35 tis. Kč).
b) z nižšího čerpání -2.598 tis. Kč, a to v důsledku:
a. nižších nákladů na opravy a udržování celkem o 1.311 tis. Kč. Významný rozdíl oproti
skutečnosti roku 2019 je dán skutečností, že v roce 2020 byly realizovány jmenovité akce
charakteru běžných oprav a údržby majetku v celkové hodnotě 230 tis. Kč, 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 1.121 tis. Kč. Zbývající část rozdílu je způsobena rozdílem
v počtu a hodnotách realizovaných jmenovitých akcí.
b. nižších nákladů na spotřebu energií a jiných neskladovatelných dodávek (elektrika, teplo,
voda) celkem o 459 tis. Kč.
c. nižšího čerpání ostatních provozních nákladů celkem o 828 tis. Kč. Jedná se o nižší
náklady na spotřebu materiálu, ostatní služby, cestovné, reprezentaci aj. Důvody úspory
spatřujeme ve dvou okruzích vlivu:
- dopady mimořádného financování v jednotlivých letech, tj. jmenovité schválené akce
a projekty, příp. individuální provozní potřeby, které se v provozních nákladech
příslušného roku projevují jednak realizační náklady konkrétních akcí a projektů,
jednak dopady dříve ukončených akcí a projektů. Tento vliv se týká především
nákladů na materiál a služby.
- dopad mimořádné situace roku 2020 v souvislosti s epidemií COVID-19 a platnými
vládními opatřeními (vyhlášení nouzového stavu, omezení či úplné uzavření objektů
muzea, nutnost dodržování přísných hygienických opatření aj.). V této oblasti došlo
v roce 2020 v důsledku posunů termínu výstav a zrušení většiny hromadných akcí pro
veřejnost k nižšímu čerpání zejména nákladů na spotřebu materiálu, nákladů na
služby a nákladů na reprezentaci. V souvislosti s režimem zaměstnanců MJVM
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v období nouzového stavu došlo k omezení pracovních cest a tudíž k nižšímu čerpání
nákladů na cestovné.
Podrobnější komentáře k meziročnímu srovnání nákladů hlavní činnosti uvádíme dále u jednotlivých
nákladových položek. Pro celkový přehled a srovnání slouží následující tabulka:

Skutečnost k 31. 12. (v Kč)

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI
CELKEM
501 Spotřeba materiálu

2019

2020

A

B

30 627 619,42

30 136 981,33

Rozdíl 2020 2019

% 2020/2019

B-A

% (B/A)

-490 638,09

98,40%

821 341,50

575 857,81

-245 483,69

70,11%

1 697 670,12

1 238 775,53

-458 894,59

72,97%

-27 196,62

7 871,47

35 068,09

-28,94%

1 541 063,97

230 239,29

-1 310 824,68

14,94%

512 Cestovné

78 854,00

56 147,00

-22 707,00

71,20%

513 Reprezentace

54 044,80

33 030,95

-21 013,85

61,12%

518 Ostatní služby

2 780 965,39

2 268 484,72

-512 480,67

81,57%

521 Mzdové náklady

15 160 053,00

16 512 169,00

1 352 116,00

108,92%

524 Odvody SP, ZP

5 027 728,00

5 417 578,00

389 850,00

107,75%

40 267,00

44 243,00

3 976,00

109,87%

618 093,46

643 932,16

25 838,70

104,18%

2 648 626,00

2 637 931,00

-10 695,00

99,60%

137 859,00

438 255,48

300 396,48

317,90%

48 249,80

32 465,92

-15 783,88

67,29%

502, 503 Spotřeba energií a jiných
neskladovatelných dodávek
508 Změna stavu zásob vlastní výroby
511 Opravy a udržování

525 Zákonné pojištění odpovědnosti
527 Zákonné sociální náklady
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Pořízení drobného dlouhodobého
majetku
549 Ostatní náklady z činnosti

Čerpání nákladů hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činí celkem 30.136.981,33 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 dříve realizovaných investičních akcí.
Dopad provozních nákladů na realizaci mimořádných akcí, projektů a aktivit představuje v roce 2020
celkovou částku 274.145,30 Kč a zahrnuje:
-

Náklady projektu Interreg V-A „Interaktivní expozice „Česko-Slovenska
aneb Dějiny v kostce na mapě“ – neinvestiční část (85 % kryto
dohadem dotace Interreg)
Projekty s finanční podporou Ministerstva kultury ČR (výstavní projekt
„Valašsko očima Kornélie Němečkové“, projekt „Do muzea za starými
řemesly“, restaurování starého tisku – Mattioliho herbáře)
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-

-

Akce „Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště
Otrokovice“ – zpracování projektové dokumentace, výkazu výměr a
kontrolního srovnávacího rozpočtu (hrazeno v účelového příspěvku na
provoz)
Dopad neinvestiční části nákladů akce „Hrad Malenovice – revitalizace
památky a inovativní využití kulturního dědictví“:
o -150.000 Kč - snížení nákladů převodem části nákladů roku
2019 do investiční části v návaznosti na schválení IZ,
o 51.425 Kč - náklady na projekt v roce 2020

79.497,00 Kč

-98.575,00 Kč

Kromě výše uvedeného byly v roce 2020 provozní náklady organizace také významnou měrou
ovlivněny mimořádnou situací vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií
koronaviru COVID-19 a vládním protiepidemiologickým opatřením. Vliv se projevil jak v úsporách, tak
v navýšení jednotlivých nákladových položek.
Úspory vznikly v důsledku omezení činnosti muzea v období nouzového stavu, jak uvádíme výše –
posuny termínů výstav, zrušení hromadných akcí, omezení pracovních cest aj.
Navýšení nákladů nastalo v souvislosti s dopady mimořádných opatření: nákupy ochranných
prostředků pro zaměstnance a návštěvníky, navýšení nákladů na pohonné hmoty při převážení
zaměstnanců a věcí v zájmu eliminace rizika nákazy v prostředcích MHD, mzdové náhrady
zaměstnancům - překážky na straně zaměstnavatele (průvodci při uzavření muzea), náhrady při
pracovní neschopnosti z důvodu povinné karantény.
Organizace eviduje náklady na uvedená mimořádná opatření v roce 2020 v celkové částce
276.031,10 Kč.
V čerpání celkových nákladů hlavní činnosti byla oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2020) vykázána
úspora - 604.648,67 Kč.
Rozdíl – nižší čerpání nákladů oproti rozpočtu nastal zejména v důsledku úspory v čerpání nákladů na
energie (SU 502+503 – úspora celkem 126 tis. Kč) a nižšího čerpání mzdových nákladů, což vedlo
i k úspoře nákladů na zákonné odvody SP, ZP (SU 521+524 – úspora celkem 402 tis. Kč).
Úspor ve spotřebě energií bylo dosaženo především na objektech pracoviště konzervátorů
a depozitářů v Otrokovicích, a to u spotřeby elektriky a tepla. Spotřeba vody je na všech objektech
srovnatelná s rozpočtem i se skutečností minulých let. Rozpočet roku 2020 byl stanoven u spotřeby
elektriky a tepla dle průměrných hodnot spotřeby v minulém období s určitým snížením z důvodu
předpokládaného pozitivního dopadu nového systému měření a regulace na objektu depozitáře
v Otrokovicích. Na hodnotě skutečné spotřeby se opravdu nově provedené měření a regulace
v Otrokovicích projevilo, neboť se významně zefektivnila součinnost všech jednotek chlazení
a odvlhčování. Dalším, rovněž významným důvodem úspory elektriky a tepla v Otrokovicích jsou
vnější klimatické podmínky roku 2020, především chladnější letní měsíce ve srovnání s uplynulými
lety. (V podmínkách, kdy jsou v letních měsících vysoké venkovní teploty, je velmi energeticky
náročně vnitřní prostředí depozitáře vychladit a udržet v něm požadované klimatické podmínky.)
Nižší čerpání mzdových nákladů nastalo především v důsledku mimořádné situace roku 2020:
uzavřením objektů muzea pro veřejnost nebyly čerpány odměny z dohod o provedení práce a dohod
o pracovní činnosti (průvodcovská činnost), příplatky za práci o víkendech, došlo k pozdějšímu
uzavírání pracovních smluv na průvodcovskou činnost apod. U stálých zaměstnanců vznikaly úspory
v případech čerpání ošetřovného (rodiče mladších dětí) či nemocenské při povinné karanténě.
Uvedená úspora v kategorii osobních nákladů byla zapojena do rozpočtu organizace jako zdroj krytí
provozních nákladů hlavní činnosti. V mimořádné situaci roku 2020 tak byl kompenzován významný
výpadek tržeb za vstupné v době uzavření objektů MJVM veřejnosti na základě vládních krizových
opatření.
Zbývající část úspory nákladů hlavní činnosti oproti rozpočtu je výsledkem menších úspor
u jednotlivých nákladových účtů (spotřeba materiálu, cestovné, reprezentace aj.).
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ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOSTI K 31. 12. 2020
Název zdroje

ÚZ

Příspěvek na provoz
v tom:
příspěvek na provoz - "běžný"
příspěvek na provoz účelový
příspěvek na provoz - časové rozlišení zdrojů u publikací

Výnosy z činnosti
Výnosy z činnosti - nekrytý fond investic
Dotace MK ČR

částka v Kč

%

26 030 463,35

86,37%

999
90
93
999

25 888 320,00

666
666

1 777 230,42
1 219 000,00
553 919,51

140 602,00
1 541,35

5,90%
4,04%
1,84%

v tom:
dotace MK na jmenovité projekty
dotace MK k minimalizaci dopadů pandemie COVID-19
dotace MK - časové rozlišení zdrojů u publikací

Časové rozlišení investičních transferů (ČRIT - odpisy
majetku)
Transfer ERDF (Interreg V-A) - dohad
Rezervní fond - peněžní dary
Doplňková činnost
NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI K 31. 12. 2020 CELKEM
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34019
34021
34031
34070
34017
34070

150 603,30
388 708,00
14 608,21

403

384 095,35

1,27%

9921
414

121 227,00
10 000,00
41 045,70

0,40%
0,03%
0,14%

30 136 981,33

100,00%
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Následující komentáře věnujeme jednotlivým účtům nákladů hlavní činnosti:


Spotřeba materiálu (účet 501)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020

547.000 Kč
51.000 Kč
598.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

575.857,81 Kč
- 22.142,19 Kč
96,30 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

821.341,50 Kč
-245.483,59 Kč
70,11 %

Úpravy rozpočtu byly prováděny v návaznosti na schválené změny závazných ukazatelů rozpočtu při
zapojení dotací Ministerstva kultury do rozpočtu organizace (projekty Do muzea za starými řemesly,
Valašsko očima Kornélie Němečkové, krytí ztrát z vynaložených nákladů na výstavu Příběh železa).
Oproti rozpočtu (598 tis. Kč) je skutečné čerpání nižší o částku 22 tis. Kč, což je dáno odchylkami (+/-)
u jednotlivých dílčích položek – viz tabulkový přehled níže.
Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byly k 31. 12. 2020 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.
z toho:
- projekty podpořené dotací MK:
o Do muzea za starými řemesly (ÚZ 34019)
o Valašsko očima Kornélie Němečkové (ÚZ 34021)
o Krytí ztrát z vynaložených nákladů (ÚZ 34070)
- mimořádné náklady na ochranná opatření (desinfekce, roušky
apod.)

Pořízení odborných publikací a časopisů, spotřeba vlastních
publikací – distribuce výtisků povinných, autorských,
recenzních, výměnných, metodických, partnerům a
sponzorům, spolupracujícím školám a v rámci akcí, seminářů
a edukačních programů MJVM:
Spotřeba kancelářských potřeb
Spotřeba materiálu pro údržbu – materiál k údržbě zařízení
na objektech MJVM, elektromateriál, filtry pro VZT, materiál
ke konzervaci a ošetření sbírkových předmětů, hygienický
materiál, materiál k úklidu apod.
Spotřeba pohonných hmot, spotřeba palivového dříví
(vytápění předhradí hradu Malenovice)
SU 501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM
rozdíl oproti UR

Skutečnost
k 31.12.2020
229.092,41 Kč

UR
k 31.12.2020
218,00 tis. Kč

119.376,38 Kč

7.961,00 Kč
14.735,50 Kč
96.679,88 Kč
21.054,20 Kč

51.777,69 Kč

60,00 tis. Kč

70.307,79 Kč

80,00 tis. Kč

91.120,70 Kč

105,00 tis. Kč

133.559,22 Kč

135,00 tis. Kč

575.857,81 Kč

598,00 tis. Kč

-22.142,19 Kč

Ve srovnání se skutečností k 31. 12. 2019 došlo v r. 2020 k nižšímu čerpání spotřeby materiálu, a to
o celkovou částku -245 tis. Kč. Tento rozdíl je způsoben mimořádným vlivem roku 2019, zejména:
- mimořádným financováním v r. 2019 v hodnotě 114 tis. Kč: pořízení materiálu pro ukládání
sbírkových předmětů, nákup RFID etiket a tagů;
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-

vyšší spotřebou vlastních publikací v r. 2019, která byla částečně kryta dotací (Město Luhačovice)
a částečně rozpuštěním zdrojů financování publikací do výnosů.



Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - elektrika, teplo, voda a stočné (účty
502, 503)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020

1.720.000 Kč
-355.000 Kč
1.365.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
v tom:
- elektrika
- pára (teplo)
- voda, stočné

1.238.775,53 Kč
716.326,69 Kč
461.011,02 Kč
61.437,82 Kč

Rozdíl oproti UR: úspora
% čerpání UR:

-

126.224,47 Kč
90,75 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2019/2018:

1.697.670,12 Kč
-458.894,59 Kč
72,97 %

Úprava rozpočtu nákladů na elektrickou energii, teplo a vodu snížením na konečnou výši 1.365.000
Kč byla provedena v měsíci 11/2020 na základě dosud vykázané skutečnosti a dle predikce čerpání
těchto nákladů k 31. 12. 2020.
Přehled čerpání k 31. 12. 2020 dle objektů MJVM:
SPOTŘEBA ENERGIÍ 2020
(v Kč)
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost k 31. 12. 2020
rozdíl: skut.- UR
% čerpání UR
spotřeba dle objektů:
Muzeum Luhačovice
Malenovice - hrad a
hájenka
Ploština
Otrokovice - konzervátoři
a depozitáře
Otrokovice - SPŠ

ORG

920
930,
932
940
950,
951
960

elektrika
teplo
voda
AÚ 502 0300 AÚ 503 0320 AÚ 503 0330
945 000,00
700 000,00
75 000,00
770 000,00
530 000,00
65 000,00
716 326,69
461 011,02
61 437,82
-53 673,31
-68 988,98
-3 562,18
93,03 %
86,98 %
94,52 %
45 418,58

50 781,71

250 586,96

x

13 098,61

x

CELKEM
1 720 000,00
1 365 000,00
1 238 775,53
-126 224,47
90,75 %

3 384,82

99 585,11

5 674,00

256 260,96

x

13 098,61

364 243,57

248 091,87

26 459,00

638 794,44

42 978,97

162 137,44

25 920,00

231 036,41

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.
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Srovnání nákladů na spotřebu elektrické energie, tepla a vody v letech 2016 až 2020 za
organizaci celkem:
2016

2017

2018

2019

2020

2020-2019

elektrická energie

892 998,78

737 595,97

936 244,00

971 974,86

716 326,69

-255 648,17

teplo
voda

518 161,33
65 109,47

634 782,15
89 493,40

669 330,63
64 220,00

662 814,00
62 881,26

461 011,02
61 437,82

-201 802,98
-1 443,44

1 411 160,11

1 461 871,52

1 669 794,63

1 697 670,12

1 238 775,53

-458 894,59

součet

Náklady na spotřebu energií jsou v roce 2020 vykázány za MJVM celkem ve výši 1.238.775,53 Kč.
Ve srovnání v rozpočtem (UR k 31. 12. 2020: 1.365 tis. Kč) bylo dosaženo úspory -126 tis. Kč. Ve
srovnání se skutečností roku 2019 (1.698 tis. Kč) byla spotřeba energií v roce 2020 nižší o částku 459
tis. Kč.
Uvedených úspor ve spotřebě energií oproti rozpočtu i skutečnosti minulého roku bylo dosaženo
především na objektech pracoviště konzervátorů a depozitářů v Otrokovicích (srov.: 2019: 1.023 tis.
Kč, 2020: 639 tis. Kč, tj. -384 tis. Kč), a to u spotřeby elektriky a tepla. Spotřeba vody je na všech
objektech srovnatelná s rozpočtem i se skutečností minulých let.
Rozpočet roku 2020 byl stanoven u spotřeby elektriky a tepla dle průměrných hodnot spotřeby
v minulém období s určitým snížením z důvodu předpokládaného pozitivního dopadu nového systému
měření a regulace na objektu depozitáře v Otrokovicích. Na hodnotě skutečné spotřeby se opravdu
nově provedené měření a regulace v Otrokovicích projevilo, neboť se významně zefektivnila
součinnost všech jednotek chlazení a odvlhčování. Dalším, rovněž významným důvodem úspory
elektriky a tepla v Otrokovicích jsou vnější klimatické podmínky roku 2020, především chladnější letní
měsíce ve srovnání s uplynulými lety. (V podmínkách, kdy jsou v letních měsících vysoké venkovní
teploty, je velmi energeticky náročně vnitřní prostředí depozitáře vychladit a udržet v něm požadované
klimatické podmínky.)
Při srovnání vykázaných hodnot roku 2020 s lety předcházejícími je třeba vzít v úvahu kromě výše
uvedených následující mimořádné vlivy:
- 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.
- 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


Změna stavu zásob vlastní výroby (účet 508)

Schválený rozpočet 2020

položka není
rozpočtována

Skutečnost k 31. 12. 2020
v tom:
- změna stavu nedokončené výroby:
- změna stavu výrobků-publikací:
- změna stavu zásob u palivového
dříví získaného vlastní činností

7.871,47 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2019
v tom:
- změna stavu nedokončené výroby:
- změna stavu výrobků-publikací:
- změna stavu zásob u palivového
dříví získaného vlastní činností

-27.196,62 Kč
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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. 2020 nulový obrat i nulový zůstatek.
Na účet nedokončené výroby nebylo v roce 2020 účtováno, a to vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2020
nebyly evidovány žádné významnější náklady související s publikacemi připravovanými k vydání
v roce 2021.
2.

Změna stavu výrobků – publikací a suvenýrů pro prodej (AÚ 508 0500)

vykazuje k 31. 12. 2020 stav 7.871,47 Kč, který představuje rozdíl mezi přírůstkem skladových zásob
v roce 2020, tj. aktivací vlastních publikací a výrobků (DAL 508 0500: 71.182,10 Kč) a jejich úbytkem,
tj. výdejem při prodeji (MD 508 0500: 79.053,57 Kč).
Přehled publikací a výrobků MJVM přijatých na sklad v roce 2020:

název titulu

zúčtování příjmu na sklad (DAL 508
0500)
měsíc

1. periodikum Acta Musealia 2019/1-2

počet
kusů

hodnota v Kč
celkem

06/2020

150

23 925,10

periodikum Acta Carpathica Occidentalis,
Příroda západních Karpat (TOM. 10/2019)

06/2020

150

17 190,00

brožura „Mineralogické perličky Moravy a jiné
3. poklady ukryté v podzemí Karpat“ vydaná
k výročí 70 let od založení lomu Bučník

12/2020

1.000

27 274,00

2.

4.

průběžně
suvenýry - buttony a jiné drobné výrobky k
dle potřeby
výstavám (výroba ve vlastní režii)
prodeje
CELKEM DAL 508 0500

2 793,00
71 182,10

3. Změna stavu u palivového dříví (AÚ 508 0600)
Na účtu nebylo v průběhu roku 2020 účtováno a k 31. 12. 2020 je tedy vykázán nulový stav.
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Opravy a udržování (účet 511)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:
Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

245.000 Kč
-12.000 Kč
233.000 Kč
230.239,29 Kč
-2.760,71 Kč
98,82 %
1.541.063,97 Kč
-1.310.824,68 Kč
14,94 %

Plán oprav a údržby MJVM na rok 2020 byl schválen v rámci schváleného rozpočtu roku 2020
v celkové výši 245.000 Kč.
V průběhu roku 2020 byla provedena 1 změna plánu oprav, a to v měsíci 11/2020. Změnou byly
provedeny úpravy a přesuny u jednotlivých akcí dle hodnoty skutečně realizovaných a zúčtovaných
akcí a dle hodnoty objednávek na akce s termínem provedení do konce roku 2020. Změnou došlo
k celkové úspoře plánu oprav v částce 12.000 Kč, která byla zapojena do jiných kapitol rozpočtu
MJVM na rok 2020.
Upravený rozpočet oprav a údržby celkem k 31. 12. 2020 je v částce 233.000 Kč.
Skutečné čerpání na opravy a údržbu v roce 2020 je celkem ve výši 230.239,29 Kč a představuje
čerpání na úrovni 98,82 % upraveného rozpočtu.
U každé z akcí byl dodržen plán čerpání. Celkem byla oproti rozpočtu vykázaná úspora v částce
2.760,71 Kč vzniklá vlivem drobných rozdílů a zaokrouhlením rozpočtu u jednotlivých akcí.
Významný rozdíl oproti skutečnosti roku 2019 v částce -1.310.824,68 Kč je dán skutečností, že v roce
2020 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 počtu a hodnotách realizovaných
jmenovitých akcí.
Nákladům na opravy a údržbu majetku v roce 2020 se podrobně věnuje kapitola č. 6. –
Vyhodnocení provedených oprav a související tabulka č. 7 – Přehled oprav a údržby k 31. 12.
2020.


Cestovné (účet 512)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:
Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

95.000 Kč
-30.000 Kč
65.000 Kč
56.147,00 Kč
-8.853,00 Kč
86,38 %
78.854,00 Kč
-22 707,00 Kč
71,20 %

Náklady na cestovné souvisí v případě naší organizace kromě obvyklých pracovních cest mimo
vlastní objekty významnou měrou 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
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náklady na cestovné související s pracovní cestou hradí vypůjčitel, jsou tedy plně kompenzovány
výnosy (AÚ 602 0303). V roce 2020 takový případ nenastal, a to z důvodů komentovaných níže.
Úspora v čerpání nákladů na cestovné oproti rozpočtu i oproti skutečnosti minulého roku nastala
vlivem zvláštního režimu zaměstnanců MJVM způsobeného mimořádnou situací v důsledku epidemie
COVID-19. Pracovní cesty byly omezeny z důvodu velkého podílu práce z domova, při čerpání
ošetřovného u rodičů mladších dětí, v důsledku zvýšené nemocnosti včetně povinné karantény
a v neposlední řadě z důvodu ochrany zdraví, tj. snahy o minimalizaci rizika nákazy.


Náklady na reprezentaci (účet 513)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku (+/-)
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:
Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

70.000 Kč
-22.000 Kč
48.000 Kč
33.030,95 Kč
-14.969,05 Kč
68,81 %
54.044,80 Kč
-21.013,85 Kč
61,12 %

Náklady na reprezentaci jsou tvořeny náklady na občerstvení a květiny na pořádané vernisáže výstav
a akce muzea, 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 apod.
V roce 2020 došlo k nižšímu čerpání této nákladové položky, jak oproti rozpočtu, který byl v závěru
roku snížen na predikovanou výši, tak oproti skutečnosti roku 2020. Úspora nastala vlivem mimořádné
situace roku 2020, kdy na základě vládních protiepidemiologických opatření nebyly v době nouzového
stavu pořádány hromadné akce typu vernisáží výstav, doprovodných aktivit či mimořádných akcí.
Do rozpočtu nákladů na reprezentaci byly v roce 2020 zahrnuty také náklady realizovaného projektu
Interreg V-A SR-ČR „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“, a to ve
výši 13 tis. Kč. Jednalo se o náklady na občerstvení pro účastníky slavnostního setkání ve Vysokém
Poli při příležitosti slavnostního uvedení interaktivní mapy do provozu. Z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace nebylo možné plánované setkání uskutečnit, slavnostní zahájení provozu
interaktivní mapy bylo zorganizováno distančním způsobem. Z tohoto důvodu nebyla částka 13 tis. Kč
určená na občerstvení čerpána a je vykázána v sumě rozdílu oproti rozpočtu.


Ostatní služby (účet 518)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:
Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:
-

2.382.000 Kč
-120.078 Kč
2.261.922 Kč
2.268.484,72 Kč
6.562,72 Kč
100,29 %
2.780.965,39 Kč
-512.480,67 Kč
81,57 %

Úpravy rozpočtu byly v průběhu roku 2020 provedeny:
v návaznosti na schválení účelových zdrojů z příspěvku na provoz na jmenovité akce a schválené
projekty,
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-

na základě schválení investičního záměru akce „Hrad Malenovice – revitalizace památky
a inovativní využití kulturního dědictví“ – promítnutí dopadů schváleného IZ do provozních nákladů
roku 2020 (03/2020),
v souvislosti s obdrženými dotacemi Ministerstva kultury (výstavní projekt „Valašsko očima Kornélie
Němečkové“, restaurování starého tisku – Mattioliho herbář, dotace na krytí nákladů k minimalizaci
dopadů pandemie COVID-19),
při zapojení zdrojů rezervního fondu 413, 414 do rozpočtu,
v závěru roku (11/2020) na základě dosud vykázané skutečnosti a predikce k 31. 12. 2020.
Rozpočet účtu 518 byl snížen na reálně očekávanou úroveň (snížení v souvislosti s úsporou
některých nákladových položek v důsledku omezení činnosti muzea po dobu nouzového stavu).

Oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2020: 2.262 tis. Kč) bylo v rámci SU 518 vykázáno drobné překročení
v částce 6.562,72 Kč. V závěru roku bylo třeba operativně realizovat kontrolu elektroinstalace na
objektu v Luhačovicích odbornou firmou (celkem za 36 tis. Kč), s čímž nebylo při poslední úpravě
rozpočtu kalkulováno. Vykázaný drobný rozdíl oproti rozpočtu je v rámci celkového čerpání rozpočtu
kompenzován ostatními položkami. Vzhledem k celkové hodnotě, velkému počtu a členité struktuře
účtu ostatních služeb (SU 518) jej považujeme za málo významný.
Rozdíl skutečnosti roku 2020 oproti roku 2019 ve výši -512 tis. Kč je způsoben následujícími vlivy:

-

-

rozdílnými hodnotami nákladů na mimořádné akce a projekty: v roce 2019 činily tyto
mimořádné náklady 391 tis. Kč, zatímco v r. 2020 jsou dopady mimořádných akcí a projektů
vyčísleny ve výši 120 tis. Kč – viz tabulka níže (rozdíl – 271 tis. Kč v roce 2020 oproti roku
2019);
úsporou v čerpání nákladových položek souvisejících s přípravou výstav a realizací
doprovodných akcí, a to v důsledku omezení činnosti muzea v období vládou vyhlášeného
nouzového stavu. Jedná se zejména o úspory v důsledku posunů termínů u výstav, zrušení
konání hromadných akcí (přednášky, dílny, mimořádné akce apod.).

Na účet 518 – Ostatní služby byly v roce 2020 zúčtovány tyto náklady:

Název / Popis
Náklady na služby - jmenovité
akce a mimořádné projekty

Skutečnost k
31. 12. 2020 v
Kč

komentář

119 526,00

v tom:
Projekty s finanční podporou
MK ČR:

103 004,00

instalace výstavy "Valašsko
očima Kornélie Němečkové

Náklady na přípravu výstavy čerpané v souladu
38 000,00 s rozpočtem projektu. Hrazeno z dotace MK,
ÚZ 34021.

restaurování starého tisku Mattioliho herbář

65 004,00

Dopad zúčtování nákladů akce
"Hrad Malenovice - revitalizace
památky a inovativní využití
kulturního dědictví" (IZ
1614/090/02/20)

-98 575,00

přeúčtování části NIV
nákladů roku 2019 do investic
na základě schválení IZ

-150 000,00

I. Ekonomická část

Náklady na restaurování a související náklady.
Z dotace MK, ÚZ 34031 hrazeno 45.000 Kč.

Výroční zpráva 2020

30

Název / Popis

Skutečnost k
31. 12. 2020 v
Kč

komentář

zúčtování nákladů akce v r.
2020 - zpracování projektové
žádosti FM EHP a Norka neinvestiční část

51 425,00

„Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště
Otrokovice“

V r. 2020 náklady na zpracování projektové
dokumentace, výkazu výměr a kontrolního
79 497,00
srovnávacího rozpočtu. Hrazeno z účelového
příspěvku na provoz, ÚZ 093.

Náklady projektu Interreg V-A
"Interaktivní expozice ČeskoSlovenska aneb Dějiny v kostce
na mapě"

35 600,00

Ostatní náklady na služby
Telefony, poštovné, internet,
rozhl. a televizní poplatky
Zpracování ekonomických
agend
Bankovní poplatky

Čerpáno ve výši dle rozpočtu. Hrazeno z
účelového příspěvku na provoz.

Náklady na zpracování a tisk propagačních
materiálů.

2 148 958,72
Telefony 43.807,96 Kč, poštovné 27.065,00 Kč,
139 015,82 internet Otrokovice, Malenovice, Luhačovice
63.822,86 Kč, rozhl. a TV popl. 4.320,00 Kč.
9 000,00

Zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2019
daňovým poradcem.

8 019,00

Nájemné

Výdaje na dlouhodobé nájmy movitých a
17 014,00 nemovitých věcí – podrobně viz oddíl 15 a
tabulka č. 18.

Odvoz a likvidace odpadů

17 896,13

Účastnické poplatky

11 162,00

Služby pro výstavy (mimo
projekt MK "Valaško očima
Kornélie Němečkové" - viz výše
mimořádné akce a projekty)
Propagace a reklama

Ediční činnost

Správa a údržba objektů MJVM
Služby EZS, EPS na objektech
MJVM

Účast zaměstnanců muzea na konferencích a
workshopech

Instalace výstav, aranžérské práce, spolupráce
na koncepci výstav, grafické práce, zpracování
279 549,10 a výroba výstavních panelů a velkoplošných
fotografií, úprava exponátů, ostatní drobné
související služby pro výstavy.
14 880,03

Inzerce, prezentace a propagace ve stolním
kalendáři 2021.

Náklady související s přípravou publikací MJVM
vydaných v r. 2020 - grafická úprava,
56 239,10
předtisková příprava a tisk, zhotovení a úprava
fotografií, překlady apod.
Komplexní služby FM správa a údržba
objektů MJVM, servis zařízení a technologií,
1 231 907,73
služby spojené s užíváním prostor SPŠ
Otrokovice
EZS - technické zabezpečení přenosu,
129 066,40
připojení EPS k pultu centrální ochrany

Přednášky, předvádění,
vystoupení, vedení workshopů

Přednášky, předvádění řemesel a vystoupení
na akcích muzea, vedení tvořivých dílen k
32 950,00
výstavám, vedení workshopů, spolupráce při
realizaci seminářů apod.

Preparace obratlovců, opravy a
konzervace dermoplastických
preparátů

45 000,00 Pravidelná úprava pro zoologickou sbírku
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Název / Popis

Skutečnost k
31. 12. 2020 v
Kč

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

Licence

20 000,00

Výstřižková služba

17 641,80

Restaurování na hradě
Malenovice

Restaurování a odkryv maleb v malovaném
sále na hradě Malenovice (cca 3m2) dle
18 000,00
požadavku NPÚ a zapracování výsledků do
dříve zpracovaného restaurátorského záměru

Čištění, fixace a oprava
adjustáže výukových panelů
Poradenská a konzultační
činnost k dotačním titulům
Posouzení návrhu fotovoltaické
elektrárny na depozitáři
Otrokovice dle PBŘ
Ořez stromů a rostlin Otrokovice
Hromadné odkyselení starých
tisků
Zabezpečení provozu automatů
na hradě Malenovice (nápoje a
občerstvení)
EZS - držení pohotovosti
Ostatní služby
OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM
z toho hrazeno z dotace MK
na úhradu nákladů k
minimalizaci dopadů pandemie
COVID-19 (ÚZ 34070)


15 000,00
14 520,00
Posouzení návrhu systému FVE z hlediska
13 310,00 požárně bezpečnostního řešení - výdaj před
schválením IZ
15 000,00
12 666,28
9 680,00
7 260,00
Kopírování, digitální tisk, vazba evidenčních
14 181,33 karet, webhosting, veterinární služby, překlady,
ostatní drobné služby
2 268 484,72

161 110,07

Mzdové náklady (účet 521)

Schválený rozpočet 2020
Úprava navýšením (02/2020)
Upravený rozpočet 2020

15.385.000 Kč
+1.400.000 Kč
16.785.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

16.512.169,00 Kč
-272.831,00 Kč
98,37 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2019-2018:
% 2019/2018:

15.160.053,00 Kč
1.352.116,00 Kč
108,92 %

Úprava rozpočtu navýšením o 1.400 tis. Kč byla provedena u prostředků na platy v měsíci 02/2020
v návaznosti na schválenou změnu závazných ukazatelů rozpočtu - navýšení příspěvku na provoz
a závazného objemu prostředků na platy ke krytí dopadu legislativního navýšení tarifních platů ve
veřejných službách a správě od 1. 1. 2020.
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Vzhledem k mimořádnému režimu roku 2020 v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)
a vládními krizovými opatřeními je v oblasti mzdových nákladů vykázána úspora oproti rozpočtu, a to
v celkové výši -272.831 Kč. Důvody vzniklé úspory (mimořádná situace roku 2020) uvádíme v rámci
samostatné kapitoly č. 5. – Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů.
Uvedená úspora mzdových nákladů hlavní činnosti byla zapojena do rozpočtu organizace jako zdroj
krytí provozních nákladů hlavní činnosti. V mimořádné situaci roku 2020 tak byl kompenzován
významný výpadek tržeb za vstupné v době uzavření objektů MJVM veřejnosti na základě vládních
krizových opatření
V rámci vykázané skutečnosti k 31. 12. 2020 evidujeme sumu mzdových nákladů v celkové výši
194.414 Kč, která byla vynaložena v souvislosti s mimořádnými opatřeními v důsledku epidemie
COVID-19.
Za tyto mimořádné náklady považujeme:
- mzdové prostředky ve výši 174.060 Kč vyplacené stálým zaměstnancům - průvodcům za
období, kdy bylo muzeum uzavřeno dle platných vládních opatření a těmto zaměstnancům
nemohla být přidělována práce dle jejich pracovního zařazení ani jiná práce v rámci
organizace (jiné překážky na straně zaměstnavatele);
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost z důvodu povinné karantény – v roce 2020
byla vyplacena částka 20.354 Kč.
Navýšení mzdových nákladů v roce 2020 oproti roku 2019 o 1.352.116,00 Kč je způsobeno:
- především dopadem legislativního navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020 novelou nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.;
- celoročním dopadem 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 2020
Úprava navýšením (02/2020)
Upravený rozpočet 2020

5.077.000 Kč
+470.000 Kč
5.547.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR - úspora:
% čerpání UR:

5.417.578,00 Kč
-129.422,00 Kč
97,67 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

5.027.728,00 Kč
389.850,00 Kč
107,75 %

Rozpočet byl v roce 2020 upraven v měsíci 02/2020 v návaznosti na schválené navýšení závazného
objemu prostředků na platy.
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. 2020 činí 50.766 Kč náklady v souvislosti
s mimořádnými opatřeními (odvody z vyplacených mzdových prostředků zaměstnancům v režimu
překážek na straně zaměstnavatele).
Rozdíl v čerpání zákonných odvodů v roce 2020 oproti roku 2019 – navýšení o 389.850 Kč je dán
meziročním navýšením mzdových nákladů z důvodů komentovaných výše v rámci mzdových nákladů.
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Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525), zákonné sociální náklady (účet 527)
ROK 2020

Kč
525 Zákonné pojištění odpovědnosti

Rozpočet
upravený

Skutečnost
k 31. 12.

A

B

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A

%(B/A)

45 000

44 243,00

-757,00

98,32

527 Zákonné sociální náklady

661 000

643 932,16

-17 067,84

97,42

527 0300 Příděl FKSP (2 % z prostř. na platy)
527 0400 Příspěvek na stravování
527 0410 Ochranné pomůcky
527 0420 Lékařské prohlídky
527 0430 Školení, vzdělávání

326 000
300 000
15 000
5 000
15 000

321 176,66
272 700,00
16 808,50
6 840,00
26 407,00

-4 823,34
-27 300,00
1 808,50
1 840,00
11 407,00

98,52
90,90
112,06
136,80
176,05

Příděl FKSP byl vypočten v souladu s platnou legislativou: v roce 2020 činil 2,0 % z prostředků na
platy a z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. Úspora oproti rozpočtu souvisí s nižším
čerpáním prostředků na platy v roce 2020.
Příspěvek na stravování z nákladů organizace byl v roce 2020 poskytován v částce 30,- Kč na
stravenku. Nominální hodnota stravenky činila v roce 2020 100,- Kč. Podíl příspěvku na stravování
hrazený z nákladů (30 %) byl v roce 2020 pod horní hranicí stanovenou dle platné legislativy
(Vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky).
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. V roce 2020 jsou v rámci této položky evidovány náklady na ochranná opatření
v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 9.797 Kč.
Lékařské prohlídky – jedná se o povinné náhrady výdajů vynaložených zaměstnanci v souvislosti se
vstupními a povinnými periodickými lékařskými prohlídkami.
Školení, vzdělávání – účast zaměstnanců MJVM na kurzech a seminářích ke zvýšení kvalifikace
a k rozšíření vzdělání. V r. 2020 se jednalo o kurzy fotografování (dokumentace), památkové péče
a výroby obuvi.
Meziroční srovnání skutečnosti (2020 oproti 2019):
Skutečnost k 31.12.

Kč
525 Zákonné pojištění odpovědnosti

2019

2020

A

B

Rozdíl

%(B/A)

B-A

40 267,00

44 243,00

3 976,00

109,87%

527 Zákonné sociální náklady

618 093,46

643 932,16

25 838,70

104,18%

527 0300 Příděl FKSP (2 % z prostř. na platy)
527 0400 Příspěvek na stravování
527 0410 Ochranné pomůcky
527 0420 Lékařské prohlídky
527 0430 Školení, vzdělávání

293 701,06
293 880,00
11 299,90
3 870,00
15 342,50

321 176,66
272 700,00
16 808,50
6 840,00
26 407,00

27 475,60
-21 180,00
5 508,60
2 970,00
11 064,50

109,35%
92,79%
148,75%
176,74%
172,12%

Při srovnání s rokem 2019 se v roce 2020 projevuje dopad navýšení mzdových nákladů v roce 2020
oproti roku 2019 v položkách zákonného pojištění odpovědnosti (SU 525) a ve výši přídělu FKSP.
Příspěvek na stravování vykazuje v roce 2020 nižší čerpání (oproti roku 2019 -21.180 Kč), a to
z důvodu zvláštního režimu zaměstnanců v období nouzového stavu v roce 2020 (čerpání
ošetřovného při distanční výuce mladších dětí, povinná karanténa, zvýšená nemocnost).
Čerpání nákladů na ochranné pomůcky a lékařské prohlídky jsou dány platnými legislativními předpisy
a uzavřenou smlouvou o poskytování pracovnělékařských služeb.
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Náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců jsou v daném roce vynakládány v návaznosti na
individuální posouzení potřeb, příležitostí a možností.


Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) – hlavní činnost
odpisy - majetek
stávající

Schválený rozpočet 2020

odpisy - majetek
nově pořízený

2 622 000,00

Úpravy během roku

9 000,00

ODPISY CELKEM
2 631 000,00

20 000,00

Upravený rozpočet 2020

2 622 000,00

29 000,00

2 651 000,00

Odpisový plán na rok 2020
(k 31.12.2020 - hl.činnost)

2 619 730,00

30 694,00

2 650 424,00

Skutečnost k 31. 12. 2020

2 619 730,00

18 201,00

2 637 931,00

-2 270,00

-10 799,00

-13 069,00

99,91%

62,76%

99,51%

0,00

-12 493,00

-12 493,00

2 648 626,00

0,00

2 648 626,00

-28 896,00

18 201,00

-10 695,00

Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:
Rozdíl oproti odpisovému
plánu:
Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

99,60%

Úprava rozpočtu odpisů dlouhodobého majetku byla v roce 2020 provedena navýšením odpisů z nově
pořízeného majetku o 20 tis. Kč, a to v návaznosti:
- na schválení použití fondu investic v roce 2020 na pořízení přenosových zařízení FAUTOR na
objekty Malenovice a Otrokovice: navýšení odpisů v rozpočtu o 12 tis. Kč;
- na schválení změny investičního záměru projektu Interreg V-A „Interaktivní expozice ČeskoSlovenska“: navýšení odpisů v rozpočtu o 8 tis. Kč.
Hodnota účetních odpisů stávajícího majetku k 31. 12. 2020 ve výši 2.619.730 Kč je v souladu
s odpisovým plánem i s rozpočtem (UR k 31. 12. 2020). Drobná odchylka oproti rozpočtu (-2.270 Kč)
je rozdílem mezi ručním výpočtem a hodnotou z účetního systému u majetku zařazeného na konci
roku 2019 (systém měření a regulace Otrokovice – zařazení 12/2020). Hodnoty odpisů pro účely
zpracování rozpočtu na následující rok se stanovují v listopadu roku předchozího.
Hodnota účetních odpisů majetku pořízeného v roce 2020 činí k 31. 12. 2020 částku 18.201 Kč. Oproti
plánu (30.694 Kč) je nižší o částku 12.493 Kč. Rozdíl vznikl vlivem rozdílu mezi předpokládanou
a skutečnou hodnotou (vstupní cenou) majetku pořízeného v rámci projektu „Interaktivní expozice
Česko-Slovenska“ (- 122 tis. Kč) a také v důsledku pozdějšího zařazení nově pořízených zařízení
FAUTOR (předpoklad 08/2020, skutečnost 11/2020).
Krytí odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020:
Odpisy dlouhodobého majetku v hlavní činnosti k 31. 12. 2020 v částce 2.637.931,00 Kč jsou kryty
takto:
1. Odpisy finančně kryté příspěvkem na provoz (ÚZ 999):
2. Odpisy finančně nekryté:
v tom:
- odpisy kryté rozpuštěním investičních transferů (ÚZ 403):
- odpisy nekryté aplikací vyhlášky č. 410/2009 Sb. (ÚZ 666):
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Odpisy ve výši 1.034.835,65 Kč jsou finančně kryty příspěvkem na provoz (UZ 999).
z toho:
- Finanční prostředky ve výši 150.000 Kč vstoupily v r. 2020 do zdrojů fondu investic na
základě přeúčtování nákladů roku 2019 z provozní oblasti do investic (na základě
schválení IZ akce „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního
dědictví v r. 2020);
- Finanční prostředky ve výši 648.000 Kč byly v roce 2020 poskytnuty zřizovatelem formou
navýšení příspěvku na provoz na krytí odpisů jako řešení výpadku dotace Interreg V-A na
projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. V návaznosti na obdržení dotace v roce 2021
budou tyto prostředky vráceny zřizovateli nařízeným odvodem z fondu investic.
Odpisy ve výši 384.095,35 Kč jsou kryty časovým rozlišením investičních transferů (ÚZ 403).
Jedná se o odpisy evidovaného majetku pořízeného s finanční podporou z programů IROP,
Interreg V-A a MK ČR.
Odpisy ve výši 1.219.000,00 Kč nejsou finančně kryty. Organizace v průběhu roku 2020
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 1.219.000,00 Kč bylo
výsledkově proúčtováno na účtu 649 0500 – proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic (UZ
666).

Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena u části věnované fondu investic v rámci
kapitoly č. 7 – Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace.


Pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

15.000 Kč
+ 432.000 Kč
447.000 Kč
438.255,48 Kč
-8.744,52 Kč
98,04 %

Pozn.: V roce 2020 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. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

137.859,00 Kč
300.396,48 Kč
317,90 %

Úprava rozpočtu navýšením byla v r. 2020 provedena:
- na základě schválených účelových dotací MK ČR,
- v návaznosti za schválenou změnu IZ „Interaktivní expozice Česko – Slovenska“ – Interreg,
- upřesnění dle vyhodnocení aktuálních potřeb přípravy výstav a provozní činnosti.
Dle platné účetní legislativy a 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. 2020 činí
438.255,48 Kč.
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V celkové hodnotě pořízeného drobného dlouhodobého hmotného majetku jsou zahrnuty následující
položky:
Název / Popis
1. Majetek pořízený v rámci
schválených projektů:
v tom:
Majetek z projektů MK ČR:
Do muzea za starými řemesly - plastotypové
kleště (4 ks), kolovrátek
výstava "Valašsko očima Kornélie
Němečkové" - stojany na tablet (2 ks),
předstěna pro osazení monitoru

Majetek z projektu Interreg V-A
"Interaktivní expozice Česko-Slovenska
aneb Dějiny v kostce na mapě" - stůl pro
dotykovou obrazovku
2. Majetek pořízený pro potřeby výstav,
doprovodných programů a akcí:

Hodnota v Kč komentář
74 906,80
44 906,80
35 039,00 Hrazeno z dotace MK, ÚZ 34019.
9 867,80 Hrazeno z dotace MK, ÚZ 34021.

30 000,00

Hrazeno z programu Interreg V-A dle
podmínek projektu.

192 458,85

v tom:
Výstavní vitríny - 3 ks

105 000,00

Dětské figuríny - 6 ks

19 747,20

Výrobní fáze železné sekery a železného
nože, repliky hornického nářadí

40 000,00

Nůžkové partystany - 2 ks

23 497,65

Rám postele, přehoz na postel

2 989,00

Zrcadlo

1 225,00

3. Majetek ostatní
v tom:

Pravidelné sezónní výstavy na hradě
Malenovice a na hájence.
Aktuálně pro výstavu v Muzeu
luhačovického Zálesí, nadále pro
potřeby výstav s exponáty dětských
oděvů (kroje, kostýmy apod.).
Pro výstavu "Příběh železa" a pro
edukační a doprovodné programy k
výstavě.
Pro
programy
pro
veřejnost
(předvádění, dílny apod.) konané ve
venkovních prostorách.
Pro výstavu v Muzeu luhačovického
Zálesí.
Do interaktivních koutků výstav.

170 889,83

Koberce - 3 ks (volně ložené)

Zátěžové koberce do prostor Muzea
90 635,00 Luhačovického Zálesí - výměna za
poškozené

Zařízení pro opracování a úpravu
geologických předmětů - diamantová pila,
horizontální bruska a leštička, příslušenství

73 407,33

Pistole airbrush

3 999,00

Nůžky na živé ploty - Otrokovice
Hasicí přístroj - Malenovice

1 578,00
1 270,50

CELKEM

438 255,48

z toho hrazeno z dotace MK na úhradu
nákladů k minimalizaci dopadů pandemie
COVID-19 (ÚZ 34070)

113 407,33
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Všechny majetkové položky pořízené v roce 2020 v celkové hodnotě 438.255,48 Kč byly zavedeny do
účetní a majetkové evidence MJVM.
Na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek je obrat strany MD v hodnotě 441.255,48 Kč.
Rozdíl oproti účtu 558 činí +3.000 Kč. Jedná se o hodnotu nábytku, který byl součástí pomocného
sbírkového fondu MJVM a v roce 2020 byl zařazen do majetkové a účetní evidence v souvislosti
s jeho výběrem a instalací do nové stálé expozice bydlení na hradě Malenovice s názvem „Na hradě
nebydleli jen rytíři“.
Rozdíl v hodnotě pořízeného drobného majetku v roce 2020 oproti roku 2019 (+300 tis. Kč) je dán
specifičností potřeb čerpání této nákladové položky k zajištění hlavní činnosti organizace
a vyhodnocení těchto potřeb a možností jejich pokrytí v příslušném roce.


Ostatní provozní náklady hlavní činnosti: účet 549 – Ostatní náklady
ROK 2020
Rozpočet
upravený

Skutečnost
k 31. 12.

A

B

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A

%(B/A)

549 Ostatní náklady z činnosti

34 708

32 465,92

-2 242,08

93,54

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

17 000

16 916,00

-84,00

99,51

549 0600 Ostatní náklady z činnosti ostatní

17 708

15 549,92

-2 158,08

87,81

0

0,00

0,00

549 0610 Odvod za neplnění povinnosti
zaměstnávat osoby ZTP

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. Kč: 16.916,00 Kč.
Jedná se o pořízení zarážek do pojízdných regálů v depozitáři Otrokovice.
Ostatní náklady z činnosti - ostatní: 15.549,92 Kč
Členské příspěvky: Asociace muzeí a galerií, Česká národopisná společnost, CIOFF, správní poplatky
aj.
Organizaci za rok 2019 ani za rok 2020 nevznikla odvodová povinnost za neplnění povinnosti
zaměstnávat osoby ZTP, neboť splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém
počtu zaměstnanců.
Srovnání skutečnosti roku 2020 s rokem 2019: V roce 2019 byl SU 549 – Ostatní náklady čerpán ve
výši 48.249,80 Kč. Rozdíl roku 2020 -16 tis. Kč je dán rozdílem v hodnotě technického zhodnocení
majetku do 40 tis. Kč (srov.: 2019: 33 tis. Kč, 2020: 17 tis. Kč, tj. rozdíl -16 tis. Kč).
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b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM
Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020

28.812.000 Kč
+2.707.304 Kč
30.690.630 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

30.095.935,63 Kč
-594.694,37 Kč
98,06 %

Skutečnost k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:
% 2020/2019:

30.532.328,47 Kč
-436.392,84 Kč
98,57 %

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2020 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny
závazných ukazatelů rozpočtu, schválení výsledku hospodaření předchozího roku a přídělu do
rezervního fondu, v případě obdržení účelových dotací a dle aktuálně schválených změn u projektů
a investičních záměrů.
Výnosy hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činí celkem 30.095.935,63 Kč.
Rozdíl plnění výnosů hlavní činnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2020): -594.694,37 Kč (98,06
%).
Uvedený index neplnění výnosů jako zdroje krytí nákladů hlavní činnosti koresponduje s nižším
čerpáním nákladů hlavní činnosti oproti rozpočtu (srov.: náklady hlavní činnosti oproti rozpočtu -605
tis. Kč, 98,03 %).
Vykázané nižší plnění výnosů oproti rozpočtu je způsobeno těmito vlivy:
- Výpadkem tržeb za vstupné z důvodu uzavření objektů pro veřejnost v době nouzového stavu
(vládní opatření k zamezení šíření epidemie koronaviru COVID-19). U výnosové položky „Tržby za
vstupné“ činí rozdíl mezi rozpočtem (UR: 1.916 tis. Kč) a vykázanou skutečností k 31. 12. 2020
(1.701 tis. Kč) částku – 215 tis. Kč.
Ztráta, tj. neplnění plánu tržeb ze vstupného v roce 2020 byla původně vyčíslena na -604 tis. Kč.
Část ztráty ve výši 389 tis. Kč byla vykryta dotací MK na krytí ztrát souvisejících s opatřeními
k minimalizací dopadů epidemie COVId-19. Zbývající část ztráty 215 tis. Kč je kryta ostatními
zdroji v rámci celkového rozpočtu organizace.
- Nižší částka nekrytých odpisů oproti rozpočtu: skutečně zúčtovaný objem nekrytých odpisů do
výnosů činí k 31. 12. 2020 částku 1.219 tis. Kč. Oproti rozpočtu (UR: 1.459 tis. Kč) se jedná
o částku o 240 tis. Kč nižší.
- Rozdíl v čerpání rezervního fondu 413: V rozpočtu bylo počítáno s čerpáním rezervního fondu
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 123 tis. Kč, skutečné čerpání je nulové.
- Ostatními méně významnými odchylkami (+/-) skutečnosti oproti rozpočtu u jednotlivých
výnosových účtů.
Přehled výnosů hlavní činnosti – srovnání let 2019 a 2020:
Skutečnost k 31. 12. (v Kč)

Rozdíl 20202019

% (B/A)

2019

2020

A

B

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM

30 532 328,47

30 095 935,63

-436 392,84

98,57%

Výnosy z činnosti (SU 601-649)

5 240 429,68

3 006 230,42

-2 234 199,26

57,37%

Kč

B-A

v tom:
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Skutečnost k 31. 12. (v Kč)

601 Výnosy z prodeje vlastních
výrobků

Kč

2019

2020

A

B

Rozdíl 20202019

% (B/A)

B-A

92 793,00

64 518,00

-28 275,00

69,53%

2 839 840,00

1 701 012,00

-1 138 828,00

59,90%

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů

11 100,00

11 700,00

600,00

105,41%

648 Čerpání fondů

30 000,00

10 000,00

-20 000,00

33,33%

2 266 696,68

1 219 000,42

-1 047 696,26

53,78%

25 291 898,79

27 089 705,21

1 797 806,42

107,11%

23 267 384,00

25 888 320,00

2 620 936,00

111,26%

1 554 655,04

801 140,30

-753 514,74

51,53%

100 744,43

16 149,56

-84 594,87

16,03%

369 115,32

384 095,35

14 980,03

104,06%

602 Výnosy z prodeje služeb

649 Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy z transferů (SU 672)
v tom:
Příspěvek na provoz - zřizovatel
"běžný" (ÚZ 999)
Transfery účelové (projekty a akce) zřizovatel, MK, Úřad práce, obce, IROP,
Interreg
Časové rozlišení u publikací
Časové rozlišení (ČRIT) v souvislosti s
odepisováním majetku

Při srovnání vykázané skutečnosti k 31. 12. 2020 oproti roku 2019 došlo v roce 2020 ke snížení
výnosů hlavní činnosti o částku 436 tis. Kč (srov.: náklady hlavní činnosti – meziroční snížení -491 tis.
Kč).
Celkové snížení výnosů hlavní činnosti v roce 2020 oproti roku 2019 o 436 tis. Kč je výsledkem:
- nižších výnosů z činnosti o částku -2.234 tis. Kč
- vyšších výnosů z transferů o celkovou částku 1.798 tis. Kč.
V oblasti výnosů z činnosti, kde činí rozdíl roku 2020 oproti roku 2019 částku -2.234 tis. Kč je
nejvýznamnější:
- rozdíl u výnosů z prodeje služeb (-1.139 tis. Kč oproti roku 2019). Z toho má největší váhu rozdíl
v objemu výnosů z tržeb za vstupné, který činí v r. 2020 oproti roku 2019 částku -1.097 tis. Kč
(dopad opatření COVID v r. 2020 – komentováno v jiných částech zprávy);
- rozdíl v hodnotách zúčtovaného nekrytého fondu investic: v roce 2020 o 1.011 tis. méně oproti
roku 2019.
Výnosy z transferů jsou v roce 2020 oproti roku 2019 vyšší o celkovou částku 1.798 tis. Kč. Tento
rozdíl se skládá z navýšení příspěvku na provoz: +2.621 tis. Kč, nižších hodnot účelových transferů: 753 tis. Kč a z rozdílu u časového rozlišení (publikace, ČRIT):-70 tis. Kč.
Komentář k meziročním rozdílům u výnosů z transferů:
-

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 2020 o 2.621 tis. Kč
oproti roku 2019 nastalo zejména vlivem:
o krytí dopadu zákonného navýšení tarifních mezd od 1. 1. 2020 do provozních nákladů
organizace (dopad v r. 2020 celkem 1.900 tis. Kč – mzdové náklady, odvody SP, ZP,
příděl FKSP),
o poskytnutí příspěvku na provoz v r. 2020 ve výši 648 tis. Kč k řešení výpadku příjmu
dotace Interreg V-A na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“.

-

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

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 část komentáře věnujeme výnosům hlavní činnosti v roce 2020 včetně srovnání vykázaných
hodnot s rozpočtem roku 2020.
Přehled výnosů hlavní činnosti k 31. 12. 2020: (finanční hodnoty uvedeny v Kč)
podíl v %
% plnění
na
rozpočtu výnosech
celkem

ROK 2020

Kč
601 Výnosy z prodeje vl. výrobků publikací

Rozdíl

Rozpočet
upravený

Skutečnost

A

B

B-A

%(B/A)

%(B/A)

40 000

64 518,00

24 518,00

161,30

0,21%

1 919 000

1 701 012,00

-217 988,00

88,64

5,65%

1 916 000

1 700 662,00

-215 338,00

88,76

5,65%

3 000

350,00

-2 650,00

11,67

0,00%

11 000

11 700,00

700,00

106,36

0,04%

133 000

10 000,00

-123 000,00

7,52

0,03%

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

123 000

0,00

-123 000,00

0,00

0,00%

Rezervní fond 414 - peněžní dary (AÚ
648 0315)

10 000

10 000,00

0,00

100,00

0,03%

1 620 000

1 219 000,42

-400 999,58

75,25

4,05%

1 459 000

1 219 000,00

-240 000,00

83,55

4,05%

161 000

0,42

-160 999,58

3 723 000

3 006 230,42

-716 769,58

0

121 227,00

121 227,00

544 708

539 311,30

-5 396,70

602 Výnosy z prodeje služeb
v tom:
- tržby za vstupné (AÚ 602 0700)
- výnosy z prodeje služeb ostatní (AÚ
602 0303)
609 Jiné výnosy z vl. výkonů konferenční poplatky
648 Čerpání fondů
v tom:

649 Ostatní výnosy z činnosti
v tom:
- proúčtování nepokrytého fondu
investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649
0500)
- ostatní výnosy z činnosti - ostatní (AÚ
649 0410, 0509, 0900)
VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM

0,00%
80,75

9,99%

Výnosy z transferů:
672 0312 Přijaté transfery ze SR Interreg V-A SR-ČR "Interaktivní mapa
Ploština" - dohad transferu ERDF při
zúčtování neinvestičních nákladů
projektu. Rozpočet na SU 649.
672 0320-0323 Účelové dotace MK (ÚZ
34019, 34031, 34021, 34070)
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podíl v %
% plnění
na
rozpočtu výnosech
celkem

ROK 2020

Kč
672 0329 - Časové rozlišení dotací MK
(publikace) k 31.12.2020 (ÚZ 34017,
34070)

Rozdíl

Rozpočet
upravený

Skutečnost

A

B

B-A

%(B/A)

%(B/A)

0

14 608,21

14 608,21

25 888 320

25 888 320,00

0,00

0

1 541,35

1 541,35

140 602

140 602,00

0,00

100,00

0,47%

9 680

9 680,00

0,00

100,00

0,03%

„Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště
Otrokovice", ÚZ 093

79 497

79 497,00

0,00

100,00

0,26%

„Hrad Malenovice - revitalizace
památky a inovativní využití kulturního
dědictví", ÚZ 093

51 425

51 425,00

0,00

100,00

0,17%

394 000

384 095,35

-9 904,65

97,49

1,28%

VÝNOSY Z TRANSFERŮ CELKEM

26 967 630

27 089 705,21

122 075,21

100,45

90,01%

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM

30 690 630

30 095 935,63

-594 694,37

98,06

100,00%

672 0500 Příspěvek na provoz - "běžný"
(ÚZ 999)
672 0504 - Časové rozlišení příspěvku
na provoz (publikace) k 31. 12. 2020
(ÚZ 999)
672 0505 Příspěvek na provoz - účelový
(ÚZ 090, 093)

0,05%

100,00

86,02%

0,01%

v tom:
Provozování automatů na nápoje a
občerstvení na hradě Malenovice, ÚZ
090

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



Výnosy z prodeje vlastních výrobků - publikací (účet 601)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

70.000 Kč
-35.000 Kč
40.000 Kč
64.518,00 Kč
24.518,00 Kč
161,30 %

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.
Přímý prodej publikací v roce 2020 probíhal na pokladnách všech objektů MJVM s návštěvnickým
provozem, po dobu, kdy mohly být objekty otevřeny: 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 jsou publikace
vydané MJVM standardně nabízeny k prodeji při všech mimořádných akcích muzea pořádaných ve
Zlíně, na hradě Malenovice a v Luhačovicích.
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. Výnosy z prodeje služeb (účet 602)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

2.715.000 Kč
-796.000 Kč
1.919.000 Kč
1.701.012,00 Kč
-217.988,00 Kč
88,64 %

Úpravy rozpočtu postupným snižováním byly v průběhu roku prováděny při zapojení rezervního fondu
413 do rozpočtu, v návaznosti na obdržení dotace MK na krytí ztrát v důsledku opatření proti šíření
COVID-19 a v rámci úpravy rozpočtu ke konci roku dle dosavadní skutečnosti a predikce k 31. 12.
2020.
Skutečnost vykázaná na účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb k 31. 12. 2020 zahrnuje:
-

Tržby za vstupné (AÚ 602 0700): 1.700.662,00 Kč.
Položka je komentována výše v rámci komentáře k celkovým výnosům hlavní činnosti.
Podrobněji viz kapitola č. 17 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční
srovnání).

-

Ostatní výnosy z prodeje služeb (AÚ 602 0303): 350,00 Kč.
V r. 2020 se jedná o příjem za poskytnutí licence.



Jiné výnosy z vlastních výkonů – konferenční poplatky (účet 609)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

11.000 Kč
0 Kč
11.000 Kč
11.700,00 Kč
700,00 Kč
106,36 %

Na výnosový účet 609 jsou účtovány přijaté účastnické poplatky na námi pořádané konference
a workshopy. V roce 2020 se jednalo o účastnické poplatky na seminář „Oděv v historii“ (39 účastníků
x 300,- Kč/os.).


Čerpání fondů (účet 648)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku (+/-)
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

30.000 Kč
+103.000 Kč
133.000 Kč
10.000,00 Kč
-123.000,00 Kč
7,52 %

Do schváleného rozpočtu bylo zahrnuto čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414)
v částce 30.000 Kč.
Rozpočet byl v průběhu roku 2020 upraven celkovým navýšením o 103 tis. Kč na výsledných 133 tis.
Kč, z toho:
- čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) bylo upraveno
navýšením o 123 tis. Kč, a to v návaznosti na schválení výsledku hospodaření roku 2019 a jeho
přídělu do rezervního fondu 413. Aktuální zůstatek fondu byl zapojen do rozpočtu na rozvoj hlavní
činnosti muzea, konkrétně na restaurování a odkryv maleb v malovaném sále hradu Malenovice
dle požadavku NPÚ (18 tis. Kč) a na krytí části nákladů na přípravu výstav muzea (105 tis. Kč).
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-

čerpání rezervního fondu tvořeného z peněžních darů (414) bylo sníženo o 20 tis. Kč na
celkových 10 tis. Kč, a to v období ke konci roku (11/2020) dle aktuální skutečnosti a reálného
očekávání k 31. 12. 2020.

Skutečné celkové čerpání rezervního fondu je na SU 648 k 31. 12. 2020 vykázáno ve výši 10.000 Kč.
Jedná se o čerpání rezervního fondu z peněžních darů (414) zapojením do výnosů k finančnímu krytí
nákladů na odkyselení starých tisků.
Čerpání rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) je k 31. 12. 2020 nulové.
Organizace kryla náklady původně určené ke krytí ze zdrojů rezervního fondu 413 jinými zdroji v rámci
rozpočtu roku 2020. Zdroje rezervního fondu tak zůstaly zachovány k užití pro předmětnou činnost
muzea v následujícím období v souladu s pravidly pro použití rezervního fondu dle platné legislativy
(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Rezervní fond (413) vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek 123.734,40 Kč.
Zdroje rezervního fondu (414) byly v roce 2020 v plné výši zapojeny do výnosů k finančnímu krytí
provozních nákladů. K 31. 12. 2020 vykazuje tento fond nulový zůstatek.


Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku (+/-)
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

2.252.000 Kč
-632.000 Kč
1.620.000 Kč
1.219.000,42 Kč
-400.999,58 Kč
75,25 %

/V rámci rozpočtu účtu 649 (UR k 31. 12. 2020) je zahrnut také rozpočet dohadu transferu Interreg V-A – projekt
„Interaktivní expozice Česko-Slovenska“ ve výši 161 tis. Kč na neinvestiční náklady projektu. Skutečnost – dohad
transferu – je zúčtována v rámci SU 672./

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2020 byly na účtu 649 prováděny:
- v souvislosti se změnami finančního krytí odpisů, a to:
- Při přesunu části nákladů roku 2019 z neinvestiční oblasti do investic na základě
schválení IZ „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního
dědictví“ (navýšení zdrojů krytí v neinvestiční oblasti a snížení nekrytých odpisů o 150 tis.
Kč);
- V návaznosti na navýšení příspěvku na provoz o 648 tis. Kč na krytí odpisů, čímž byl ze
strany zřizovatele řešen výpadek příjmu dotace Interreg V-A na projekt „Dušan S. Jurkovič
– náš architekt“ v roce 2020;
- Dle schválených změn plánu fondu investic a odpisového plánu na rok 2020.
- V návaznosti na schválení příspěvku na provoz v částce 161 tis. Kč byl do rozpočtu na SU 649
promítnut ve stejné výši dohad transferu Interreg V-A na projekt „Interaktivní expozice Česko-Slovenska“.
V rámci SU 649 je k 31. 12. 2020 vykázána celková částka 1.219.000,42 Kč, která zahrnuje:
1. Zúčtování nepokrytého fondu investic dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649 0500) v částce
1.219.000,00 Kč. Organizace v průběhu roku 2020 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.
Snížení fondu investic na základě vyhlášky 410/2009 Sb. o částku finančně nekrytých odpisů bylo
provedeno v hodnotě 1.219.000 Kč, která je oproti plánu (1.459 tis. Kč) o 240 tis. Kč nižší. Takto
vytvořené zdroje krytí odpisů vstupují jako zdroj fondu investic do zůstatku fondu k 31. 12. 2020.
Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena v rámci kapitoly č. 7 – Hospodaření
s prostředky jednotlivých fondů organizace u komentáře k fondu investic.
2. Zúčtovaná zaokrouhlení při účtování v souvislosti s příjmy materiálu a zboží na sklad – částka
0,42 Kč (AÚ 649 0900).
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VÝNOSY Z TRANSFERŮ (účet 672)

Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

23.729.000 Kč
+3.238.630 Kč
26.967.630 Kč
27.089.705,21 Kč
122.075,21 Kč
100,45 %

Úpravy rozpočtu SU 672 navýšením byly provedeny v průběhu roku 2020 v návaznosti na:
a) Schválené změny závazných ukazatelů – navýšení a účelové určení příspěvku na provoz,
b) Poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Ministerstva kultury,
c) Schválené akce a změny investičních záměrů – úprava rozpočtu u časového rozlišení transferů na
pořízení majetku (ČRIT).
Podrobné informace k úpravám rozpočtu výnosů z transferů jsou uvedeny v oddíle 1: Vyhodnocení
závazně stanovených ukazatelů.
Rozdíl plnění výnosů z transferů oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2020) v částce 122.075,21 Kč je
výsledkem dopadu následujících vlivů:
a) Zúčtovaným dohadem neinvestiční části dotace Interreg V-A na projekt „Interaktivní expozice
Česko-Slovenska“ při zúčtování neinvestičních nákladů projektu. Dohad transferu činí 121.227,00
Kč, přičemž v rozpočtu je tento transfer zahrnut v rámci SU 649 (viz komentář k účtu 649 výše;
b) Nedočerpáním dotace MK na instalaci výstavy „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ (ÚZ
34021). Dotace byla poskytnuta ve výši 68.000 Kč a čerpána ve výši 62.603,30 Kč. Nedočerpaná
částka - 5.396,70 Kč byla vrácena zpět poskytovateli prostřednictvím zřizovatele, Zlínského kraje
(převod finančních prostředků byl uskutečněn 18. 11. 2020). Důvodem nedočerpání dotace je
skutečnost, že v důsledku vládních opatření k zamezení šíření epidemie koronaviru byly od 12.
10. 2020 všechny objekty MJVM pro veřejnost uzavřeny, což částečně omezilo i výstavu
"Valašsko očima Kornélie Němečkové".
c) Dopad zúčtování časového rozlišení zdrojů financování publikací k 31. 12. 2020 v celkové částce
16.149,56 Kč (navýšení výnosů na SU 672). Časové rozlišení má dopad u příspěvku na provoz
(AÚ 672 0504) v částce 1.541,35 Kč a u dotací ministerstva kultury (AÚ 672 0329) v částce
14.608,21 Kč.
d) Zbývající část rozdílu v částce -9.904,65 Kč je u časového rozlišení transferů na pořízení majetku,
a to vlivem rozdílů mezi předpokladem a skutečností u nově pořízeného majetku (hodnoty
majetku, zahájení odepisování).
Výnosy z transferů (SU 672) – skutečnost k 31. 12. 2020:
v tom:

27.089.705,21 Kč

1. Příspěvek na provoz (AÚ 672 0500, 0504, 0505)
Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

23.350.000 Kč
+2.678.922 Kč
26.028.922 Kč
26.030.463,35 Kč
1.541,35 Kč
100,01 %

Rozdíl oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2020) v částce 1.541,35 Kč je dán zúčtováním časového rozlišení
příspěvku na provoz při účtování publikací, přičemž dopad k 31. 12. 2020 činí částku 1.541,35 Kč
(dopad časového rozlišení není na účtu 672 rozpočtován).

Příspěvkem na provoz bylo kryto vydání publikací MJVM:
v roce 2016: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, Jménem zákona!
(část), reprint Bartošovy Kytice.
v roce 2017: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, katalog Docela
obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní (část).
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-

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.
v roce 2020: odborná periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, brožura
„Mineralogické perličky Moravy“.
Částky časového rozlišení k zúčtování byly stanoveny dle hodnoty (ve skladové ceně) výtisků publikací,
které jsou evidovány na skladě k 31. 12. 2020 a podílu zapojení příspěvku na provoz na financování
těchto publikací.

V poskytnutém příspěvku zřizovatele na provoz vykázaném v rámci SU 672 k 31. 12. 2020 v celkové
sumě 26.028.922,00 Kč je zahrnut:
a) Příspěvek na provoz na krytí běžných provozních nákladů organizace v roce
2020 (AÚ 672 0500, ÚZ 999)
b) Účelový příspěvek na provoz na provozování automatů na nápoje a
občerstvení na hradě Malenovice (AÚ 672 0505, ÚZ 090)
c) Účelový příspěvek na provoz na akci „Oprava střechy a schodišť
konzervátorského pracoviště Otrokovice“ (AÚ 672 0505, ÚZ 093)
d) Účelový příspěvek na provoz na akci „Hrad Malenovice – revitalizace
památky a inovativní využití kulturního dědictví“ (AÚ 672 0505, ÚZ 093)

25.888.320,00 Kč
9.680,00 Kč
79.497,00 Kč
51.425,00 Kč

a) Příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů organizace roku 2020 (ÚZ 999) po zohlednění
časového rozlišení (viz výše) byl poskytnut v částce 25.888.320,00 Kč a byl takto plně vyčerpán.
Organizace vykazuje k 31. 12. 2020 provozní náklady kryté příspěvkem na provoz s účelovým
znakem 999 v celkové výši 25.888.320,00 Kč (rozdíl = 0).
b) Účelový příspěvek na provoz určený na provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě
Malenovice (ÚZ 090) byl poskytnut v částce 9.680,00 Kč a byl v plné výši použit na úhradu
nákladů v souladu s účelovým určením. Příslušné náklady zúčtované k 31. 12. 2020 jsou kryty
příspěvkem na provoz s účelovým znakem 090 ve výši 9.680,00 Kč (rozdíl = 0).
c) Účelový příspěvek na provoz určený na akci „Oprava střechy a schodišť konzervátorského
pracoviště Otrokovice“ (ÚZ 093, ORJ 950) byl poskytnut v částce 79.497,00 Kč a byl v plné výši
použit na úhradu nákladů akce v souladu s účelovým určením, konkrétně na úhradu za
zpracování projektové dokumentace, výkazu výměr a kontrolního srovnávacího rozpočtu. Náklady
akce ORJ 950 zúčtované k 31. 12. 2020 jsou kryty příspěvkem na provoz s účelovým znakem 093
ve výši 79.497,00 Kč (rozdíl = 0).
d) Účelový příspěvek na provoz určený na akci „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní
využití kulturního dědictví“ (ÚZ 093, ORJ 930) byl poskytnut v částce 51.425,00 Kč a byl v plné
výši použit na úhradu nákladů akce v souladu s účelovým určením, konkrétně na úhradu odměny
za zpracování žádosti o grant z FM EHP a Norska. Náklady akce ORJ 930 zúčtované k 31. 12.
2020 jsou kryty příspěvkem na provoz s účelovým znakem 093 ve výši 51.425,00 Kč (rozdíl = 0).
2. Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR – Ministerstvo kultury (AÚ 672 0320 0323)
Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

0 Kč
+544.708 Kč
544.708 Kč
539.311,30 Kč
5.396,70 Kč
99,01 %

V roce 2020 byly organizaci schváleny čtyři neinvestiční dotace Ministerstva kultury. Celková
schválená částka činí 544.708 tis. Kč, skutečné čerpání bylo vykázáno ve výši 539.311,30 Kč. Rozdíl
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činí nedočerpaná dotace u výstavního projektu „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ – viz komentář
dále.
Dotace MK byly schváleny a čerpány na následující projekty:
- Restaurování starého tisku – Mattioliho herbáře z r. 1596 (ÚZ 34031). Dotace byla poskytnuta
a čerpána ve výši 45.000 Kč.
- Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozice – projekt „Do muzea za starými řemesly“
(ÚZ 34019). Dotace byla poskytnuta a čerpána ve výši 43.000 Kč.
- Instalace výstavy „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ (ÚZ 34021). Dotace byla poskytnuta ve
výši 68.000 Kč a čerpána ve výši 62.603,30 Kč. Nedočerpaná částka 5.396,70 Kč byla vrácena
zpět poskytovateli prostřednictvím zřizovatele, Zlínského kraje (převod finančních prostředků byl
uskutečněn 18. 11. 2020). Důvodem nedočerpání dotace je skutečnost, že v důsledku vládních
opatření k zamezení šíření epidemie koronaviru byly od 12. 10. 2020 všechny objekty MJVM pro
veřejnost uzavřeny, což částečně omezilo i výstavu "Valašsko očima Kornélie Němečkové".
- Krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů na výstavu „Příběh železa“, která musela být
v období nouzového stavu uzavřena (ÚZ 34070). Dotace byla poskytnuta a čerpána ve výši
388.708 Kč.
Finanční prostředky z dotací na uvedené projekty byly ve všech případech použity k účelům
stanoveným v podmínkách příslušných rozhodnutí. Organizace dodržela všechny podmínky určené
poskytovatelem dotace pro čerpání a použití dotace a pro předložení vyúčtování.
Dotace Ministerstva kultury s účelovými znaky 34019, 34021, 34031 a 34070 jsou k 31. 12. 2020
zúčtovány v rámci SU 672 v celkové částce 539.311,30 Kč. Neinvestiční náklady kryté těmito
dotacemi zúčtované k 31. 12. 2020 na jednotlivé projekty činí rovněž částku 539.311,30 Kč (rozdíl =
0).
Vyúčtování dotací včetně všech povinných příloh a podkladů bylo odesláno Ministerstvu kultury ČR
v řádném termínu a v souladu s podmínkami rozhodnutí. V měsíci 12/2020 bylo zasláno vyúčtování
dotací na projekty: Restaurování Mattioliho herbáře, Do muzea za starými řemesly, Valašsko očima
Kornélie Němečkové. V měsíci 01/2021 bylo zasláno vyúčtování dotace na projekt Příběh železa.
3. Časové rozlišení dotací ze státního rozpočtu ČR – Ministerstvo kultury na vydání publikací
(AÚ 672 0329)
Schválený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020

položka není rozpočtována
14.608,21 Kč

Vykázaný výnos v rámci SU 672 u dotací z Ministerstva kultury je 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 dopadu časového rozlišení zdrojů financování publikací podpořených dotací MK
14.608,21 Kč je tvořena:
- dopadem časového rozlišení dotace MK s účelovým znakem 34017 v částce 8.800,- Kč (publikace
vydaná v r. 2017 „Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní),
- dopadem časového rozlišení dotace MK s účelovým znakem 34070 v částce 5.808,21 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. 2020 a hodnoty podílu příslušné dotace MK na
celkové hodnotě zůstatku zásob těchto publikací.
Výše neinvestičních nákladů, které jsou kryty časovým rozlišením dotací MK, se u jednotlivých ÚZ
rovná částkám časového rozlišení zúčtovaných do výnosů na SU 672.
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4. Dohad dotace Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: ERDF – neinvestiční
část (AÚ 672 0312)
Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Skutečnost k 31. 12. 2020

0 Kč
v rámci SU 649:
161.000 Kč
121.227,00 Kč

Jedná se o dohad transferu z programu Interreg V-A SR-ČR – Fondu malých projektů na projekt
„Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“. Dohad transferu v částce
121.227 Kč byl proveden na základě realizace projektu v roce 2020 při zúčtování neinvestiční části
nákladů projektu.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) ve výši 85 % ověřených
způsobilých výdajů. Poskytovatelem transferu je dle Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku z Fondu malých projektů Region Bílé Karpaty, ČR.
Neinvestiční náklady projektu byly vykázány v celkové výši 142.620 Kč. Veškeré realizované náklady
projektu jsou považovány z hlediska projektu za způsobilé. Podíl dotace ERDF (85 %) v částce
121.227 Kč byl zúčtován dohadem na AÚ 672 0312 s účelovým znakem 9921.
Příslušné neinvestiční náklady projektu zúčtované k 31. 12. 2020 s ÚZ 9921 činí 121.227 Kč a jsou
kryty v plné výši dohadem transferu (rozdíl = 0).
Příjem dotace a finanční ukončení projektu předpokládáme v průběhu 1. pololetí 2021.
5. Zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti
s odepisováním (AÚ 672 750, 0751)
Schválený rozpočet 2020
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% plnění UR:

379.000 Kč
15.000 Kč
394.000 Kč
384.095,35 Kč
-9.904,65 Kč
97,49 %

Jedná se o podíl dotací (IROP, Interreg V-A, MK) na odpisech roku 2020 majetku pořízeného v letech
2017 – 2020 v rámci realizovaných projektů.
Rozdíl oproti rozpočtu v částce -9.904,65 Kč je vlivem rozdílů mezi předpokladem a skutečností
u nově pořízeného majetku (hodnoty majetku, zahájení odepisování).
Odpisy majetku zúčtované v roce 2020 a kryté investičním transferem ÚZ 403 činí 384.095,35 Kč
(rozdíl = 0).

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních
K zajištění požadavku na věcnou a časovou souvislost organizace účtovala v roce 2020 na
dohadných účtech:
381 – Náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
385 – Příjmy příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasívní
Zúčtování dohadných položek prováděla organizace jak v průběhu roku 2020 v rámci měsíčních
účetních závěrek, tak i na konci účetního období a v rámci roční účetní závěrky k 31. 12. 2020:
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Přehled stavů a obratů dohadných účtů (381 až 389):
číslo a název účtu

381

Náklady příštích
období

383

počáteční
stav 1. 1.
2020

obrat MD

obrat DAL

zůstatek k
31.12. 2020

6 994,00

1 474,00

6 994,00

1 474,00

Výdaje příštích
období

-160 412,62

160 412,62

142 371,27

-142 371,27

Výnosy příštích
období příspěvek na
provoz

-80 000,00

26 028 922,00

26 070 149,00

-121 227,00

Výnosy příštích
období - časové
rozlišení zdrojů
financování
publikací

-731 732,52

45 112,56

28 963,00

-715 582,96

Příjmy příštích
období

0,00

0,00

-185 144,18

185 144,18

Dohadné účty
aktivní zřizovatel účelové
příspěvky na
provoz

0,00

130 922,00

130 922,00

0,00

Dohadné účty
aktivní - transfery
MK ČR neinvestiční

99 000,00

539 311,30

249 603,30

388 708,00

Dohadné účty
aktivní - transfery
MK ČR investiční

0,00

152 000,00

152 000,00

0,00

Dohadné účty
aktivní - transfery
od obcí

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

384

385

388
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popis
Nájemné hrazené předem.
V zůstatku k 31.12.2020
nájemné na r. 2021 za
pronájem pozemků u hradu
Malenovice (Pozemkový
fond ČR, 1.474 Kč)
Faktury za plnění věcně a
časově související s
obdobím roku 2020, které
byly vystaveny a přijaty v
lednu 2021.
Zúčtování schválené výše
příspěvku na provoz včetně
účelově vyčleněného a
měsíční zúčtování plateb
příspěvku na provoz do
schválené výše. Zůstatek k
1.1.2020 ve výši 80.000 Kč:
účelový příspěvek na
provoz převedený z r. 2019
do r. 2020. Zůstatek k
31.12.2020 ve výši 121.227
Kč: příspěvek na provoz na
předfinancování výdajů
projektu Interreg v r. 2020,
který se při příjmu dotace
zúčtuje do výnosů na AÚ
672 0500.
Časové rozlišení zdrojů
financování (příspěvku na
provoz, dotace MK) zásob vlastních publikací
vydaných od roku 2016 dle
hodnoty zůstatku na skladě
k 31. 12. 2020.
Přeplatek z vyúčtování
spotřeby tepla za rok 2020
v Otrokovicích. Vyúčtovací
faktura i úhrada přeplatku v
01/2021.
Zúčtování dohadu výnosů
na AÚ 672 0505 při vzniku
souvisejících nákladů v
měsíci před příjmem
příspěvku na bankovní
účet.
Zůstatek k 1.1.2020: dotace
na projekt r. 2019 "Czech
Made Western" vyúčtování dotace zasláno
v 01/2020. Zůstatek k
31.12.2020: dotace na krytí
ztrát z opatření "Covid" r.
2020 - vyúčtování dotace
zasláno v 01/2021.
Investiční transfer na
pořízení dvou přenosových
zařízení Fautor
(Malenovice, Otrokovice).
Vyúčtování zasláno ve
12/2020.
Dotace Kulturního fondu
města Zlína v r. 2019
(24.000 Kč): vyúčtování
předloženo v 01/2020.
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číslo a název účtu
Dohadné účty
aktivní - transfer
Interreg
"Interaktivní
expozice ČeskoSlovenska":
ERDF neinvestiční
Dohadné účty
aktivní - transfer
Interreg
"Interaktivní
expozice ČeskoSlovenska":
ERDF - investiční

389

počáteční
stav 1. 1.
2020

0,00

0,00

obrat MD

121 227,00

464 100,00

obrat DAL

zůstatek k
31.12. 2020

0,00

Dohad neinvestiční části
transferu při zúčtování
121 227,00 nákladů projektu v r. 2020.
Předpokládaný příjem
dotace v r. 2021.

0,00

Dohad investiční části
transferu při zařazení
majetku pořízeného z
464 100,00
projektu do užívání.
Předpokládaný příjem
dotace v r. 2021.

Dohadné účty
aktivní - transfery
IROP: EU+SR

1 307,00

0,00

0,00

1 307,00

Dohadné účty
pasívní - energie

-751 290,00

0,00

-697 914,00

-53 376,00

Dohadné účty
pasívní pohonné hmoty

0,00

15 494,38

15 494,38

0,00

Dohadné účty
pasívní - ostatní

-5 324,97

18 351,30

61 506,33

-48 480,00

-1 597 459,11

27 677 327,16

25 998 945,10

80 922,95

CELKEM

popis

Dohadované částky
transferů neinvestičních
(podíl EU a SR) z r. 2019
při zúčtování nákladů
projektu IROP "Zefektivnění
prezentace a ochrany
sbírky MJVM - expozice
tragédie na Ploštině".
Projekt bude ukončen v r.
2022.
Zůstatek k 31.12.2020 =
kvalifikovaný odhad
spotřeby energií související
s rokem 2020 (elektrika,
teplo, voda), která bude
dodavateli fakturována v
roce 2021.
Zúčtování dohadů v
jednotlivých měsících. K 31.
12. 2020 byly zúčtovány
všechny faktury věcně a
časově související s
obdobím roku 2020, stav
dohadných položek na
pohonné hmoty je tedy k
31.12. 2020 nulový.
Zúčtování dohadných
položek na náklady r. 2020
(zůstatek k 31.12.2020:
připojení k EPS, náklady na
prodané zboží z komisního
prodeje).

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Tabulka č. 3

V roce 2020 prováděla organizace v rámci doplňkové činnosti dva druhy činností – prodej zboží
a pronájem.
1. Prodej zboží
V rámci doplňkové činnosti prováděla organizace v roce 2020 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).
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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 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 2020: 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 2020 byly
pronajaty prostory hradu Malenovice v těchto případech:
- Soukromým osobám pro svatební obřady konané v období červen až říjen buďto
v reprezentativních tzv. „malovaném sále“ hradu nebo na nádvoří hradu. V roce 2020
proběhlo na hradě Malenovice celkem 11 svatebních obřadů.
Vzhledem k epidemiologické situaci (COVID-19) a platným vládním opatřením neproběhly na hradě
Malenovice již žádné další akce pořádané externími subjekty (z uvedených důvodů bylo v r. 2020
zrušeno např. konání každoroční akce pro veřejnost „Zlínské slavnosti vína“ pořádané Best4Life, z.s.,
Zlín)


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.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ
K 31. 12. 2020:
PRODEJ
ZBOŽÍ

PRONÁJMY

ORJ 11

ORJ 12

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
CELKEM

NÁKLADY K 31. 12. 2020:
501 - Spotřeba materiálu (dary k prodeji-ORJ 11,
spotřeba palivového dříví-kastelán-ORJ 12)
502 - Spotřeba el.energie (pronájmy hrad-svatby)
503 - Spotřeba vody - pronájem kastelán
- Spotřeba vody - pronájmy hrad ostatní
(svatby)
504 - Náklady na prodané zboží
511 - Opravy v bytě kastelána
518 - Služby (služby k pronájmům)
521 - Mzdové náklady
524 - Odvody SP,ZP
527 - Příděl FKSP 2 %
551 - Odpisy (hrad Malenovice-pronájem bytu
kastelána)
NÁKLADY DČ CELKEM

360,00

193 494,56

12 100,00
3 552,00
242,00

209 748,56

2 675,00

3 035,00

275,00
5 451,00

275,00
5 451,00

385,00

385,00

0,00
440,00
4 314,00
1 456,00
86,28

193 494,56
0,00
440,00
16 414,00
5 008,00
328,28

45 984,00

45 984,00

61 066,28

270 814,84

VÝNOSY K 31. 12. 2020:
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602 0010 - výnosy z prodeje služeb - provize za
prodej pamětních medailí

PRODEJ
ZBOŽÍ

PRONÁJMY

ORJ 11

ORJ 12

4 580,00

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST
CELKEM
4 580,00

602 0100 - služby související s nájmem - kastelán
- spotřeba palivového dříví
602 0200 - služby související s nájmem - kastelán
- spotřeba vody
602 0210 - služby související s nájmem - ostatní
pronájmy
603 - Výnosy z pronájmů (pronájem kastelán +
ostatní pronájmy)
604 - Prodej zboží

233 422,00

VÝNOSY DČ CELKEM

238 002,00

77 586,00

315 588,00

28 253,44

16 519,72

44 773,16

ROZDÍL = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z
DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

2 675,00

2 675,00

5 451,00

5 451,00

0,00

0,00

69 460,00

69 460,00
233 422,00

Organizace vykazuje k 31. 12. 2020 z obou druhů činností v rámci doplňkové činnosti zlepšený
výsledek hospodaření, žádná z činností není ztrátová.
Celkový výsledek hospodaření z doplňkové činnosti je vykázán ve výši 44.773,16 Kč.
Stanovení předpokladu daňové povinnosti MJVM za rok 2020 pro účely případného zúčtování
dohadu daně z příjmů k 31. 12. 2020
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění:
Organizace neprovádí dohad daně z příjmů za rok 2020, a to:
 s ohledem na částku vykázaného zlepšeného výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ve výši
44.773,16 Kč a hodnotu ostatních kategorií 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).

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 za hlavní
a doplňkovou činnost
Tabulka č. 4

Skutečnost k 31. 12. 2020 v Kč
Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem HČ + DČ

Výnosy

Výsledek hospodaření

30 136 981,33

30 095 935,63

-41 045,70

270 814,84

315 588,00

44 773,16

30 407 796,17

30 411 523,63

3 727,46

Organizace vykázala za rok 2020 zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 3.727,46 Kč,
z toho ztráta v hlavní činnosti -41.045,70 Kč je kryta ziskem z doplňkové činnosti vykázaným v částce
44.773,16 Kč.
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Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020:
Příděl celé částky 3.727,46 Kč do rezervního fondu organizace 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
Tabulka č. 5, 6
k 31.12. 2020
MZDOVÉ NÁKLADY

AÚ

ROZPOČET
SKUTEČNOST
UPRAVENÝ
A

Mzdové náklady - hlavní činnost
Ostatní osobní náklady

B

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A

%(B/A)

16 785 000

16 512 169,00

-272 831,00

98,37

475 000

453 336,00

-21 664,00

95,44

Dohody o provedení práce

521 0410,
0411

400 000

388 426,00

-11 574,00

97,11

Dohody o pracovní činnosti

521 0420

75 000

28 811,00

-46 189,00

38,41

Odstupné

521 0440

0

36 099,00

36 099,00

521 0510 0620

16 240 000

15 878 964,00

-361 036,00

97,78

521 0700

70 000

179 869,00

109 869,00

256,96

521 0110

40 000

16 414,00

-23 586,00

41,04

16 825 000

16 528 583,00

-296 417,00

98,24

Prostředky na platy
Náhrady mzdy-doč.prac.nesch.
Mzdové náklady - doplňková činnost
Mzdové náklady celkem (HČ+DČ)

Organizace v roce 2020 dodržela závazný objem prostředků na platy i závazný objem ostatních
osobních nákladů.
Vzhledem k mimořádnému režimu roku 2020 v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)
a vládními krizovými opatřeními jsou v obou kategoriích vykázány úspory oproti stanovenému limitu
čerpání.
Mzdové náklady hlavní činnosti k 31.12.2020 činí 16.512.169 Kč. Oproti rozpočtu (UR k 31.12.2020:
16.785 tis. Kč) bylo čerpáno o 272.831 Kč méně. Důvody vzniklé úspory uvádíme níže v komentáři
k jednotlivým kategoriím mzdových nákladů.
Úspora mzdových nákladů hlavní činnosti ve výši 272.831 Kč byla zapojena do rozpočtu organizace
jako zdroj krytí provozních nákladů hlavní činnosti. V mimořádné situaci roku 2020 tak byl
kompenzován významný výpadek tržeb za vstupné v době uzavření objektů MJVM veřejnosti na
základě vládních krizových opatření.
Prostředky na platy jsou k 31. 12. 2020 čerpány ve výši 15.878.964 Kč. Vykázaná úspora oproti
závaznému limitu (16.240.000 Kč) činí 361.036 Kč. Úspory bylo dosaženo zejména v důsledku
čerpání ošetřovného (zaměstnanci s mladšími školními dětmi), zvýšené nemocnosti včetně povinné
karantény, nečerpání příplatků za práci o víkendech a ve svátek v období uzavření objektů na základě
vládních opatření.
Ostatní osobní náklady jsou k 31. 12. 2020 čerpány ve výši 453.336 Kč, plně v rámci hlavní činnosti.
Vykázaná úspora oproti závaznému limitu (475.000 Kč) činí 21.664 Kč. Úspory bylo dosaženo
úsporou v čerpání OON v rámci projektu Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska“
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(-6.980 Kč) a nedočerpáním OON na odměny za průvodcovskou činnost z důvodu uzavření objektů
MJVM.
Zvýšená nemocnost (3,73 %) vedla k navýšení nákladů na náhrady mzdy za dočasnou pracovní
neschopnost, které v r. 2020 činí 179.869 Kč, oproti rozpočtu (70.000 Kč) bylo čerpáno o 109.869 Kč
více.
•

Ostatní osobní náklady (AÚ 521 0410, 0411, 0420, 0440)

Z celkové částky OON ve výši 453.336 Kč bylo vyplaceno:
a) na odměny z dohod o provedení práce celkem 388.426 Kč
b) na odměny z dohod o pracovní činnosti celkem 28.811 Kč
c) odstupné ve výši 36.099 Kč.
1. Dohody o provedení práce (AÚ 521 0410, 0411): k 31. 12. 2020 celkem ve výši 388.426,00 Kč,
z toho:
Průvodcovská činnost - expozice a výstavy 14|15 BI, hrad Malenovice a
hájenka, Luhačovice, Ploština

265 388,00 Kč

Věcné a finanční řízení projektu Interreg V-A "Interaktivní expozice
Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě"

77 020,00 Kč

Předvádění řemesel na akci pro veřejnost "Stará řemesla na hradě
Malenovice"

19 406,00 Kč

Přednášky a doprovodné akce Luhačovice

7 500,00 Kč

Přednášky Zlín

6 000,00 Kč

Vytvoření interaktivního pexesa historické obuvi do expozice "Princip
Baťa"

6 000,00 Kč

Grafický návrh a zpracování vizuálu pro cyklus přednášek a dílen MJVM
„Byliny v muzeu“.

5 000,00 Kč

Vypracování recenzních posudků k článkům odborného periodika Acta
musealia

2 112,00 Kč

2. Dohody o pracovní činnosti (AÚ 521 0420): k 31. 12. 2020 celkem v částce 28.811,00 Kč:
-

Průvodcovská činnost ve 14|15 BI - krátkodobé výstavy.

3. Odstupné (AÚ 521 0440): v roce 2020 vyplaceno v částce 36.099,00 Kč
V r. 2020 došlo k mimořádnému čerpání OON ve výši 36.099 Kč na odstupné, a to v souvislosti
s rozvázáním pracovního poměru jednoho zaměstnance z organizačních důvodů.
Organizační změnou vydanou vedením MJVM dne 23. 11. 2020 bylo zrušeno pracovní místo
„pokladník, průvodce“ ve středisku NKP Ploština, a to z důvodu zahájení komplexní rekonstrukce
areálu Ploština v rámci projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. Celý areál na Ploštině byl předán stavební
firmě a objekt, v němž byla vykonávána práce v rámci výše uvedeného pracovního místa, dočasně
zanikl.
K rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů došlo dohodou mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem k 30. 11. 2020. Odstupné v částce 36.099 Kč odpovídající trojnásobku průměrného
měsíčního výdělku bylo zaměstnanci vyplaceno v měsíci 11/2020.
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Stav zaměstnanců a průměrná mzda – tabulkový přehled:
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.

Skutečnost

UR

Skutečnost

2019

2020

2020

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
přepočtený

43,33

Stav zaměstnanců k 31. 12. - přep.úvazky
Průměrný evidenční počet zaměstnanců fyz.osoby
Stav zaměstnanců k 31. 12. - fyz.osoby
Ukončené pracovní poměry
Odchod na MD
Převod zaměstnanců dle §338 a násl. zákoníku
práce - úvazky
Počet nově přijatých zaměstnanců
Nástup po MD (RD)
Míra fluktuace v %:
- všechny ukončené prac. poměry
- bez odchodů do důchodu, ze zdrav. důvodů a
změn smluv (převedení na DPČ, změna zařazení)
% nemocnosti
Vyplacené prostředky na platy v Kč - HČ
v tom z projektu Úřadu práce (hrubá mzda 1
zaměstnance)
Prům. mzda na 1 zam. v Kč
v tom:
THP
Odborní pracovníci
Počet starobních důchodců - fyz.osoby k 31.12.
Počet zaměstnanců se zkráceným úvazkem fyz. osoby k 31. 12.
Osoby se ZTP - fyz. osoby
- přepočtený stav

44,46

Srov. 2020/2019
rozdíl

%

44,40

1,07

102,47

43,95

43,00

-0,95

97,84

48,33

48,59

0

49

48

-1

5
0

3
0

-2
0

0

0

0

3
0

6
0

3
0

10,35%

6,17%

-4,18%

6,21%

6,17%

-0,04%

1,82%
14 601 840,00

16 240 000,00

11 194,00

3,73%

1,91%

15 878 964,00

1 277 124,00

Srov. 2020: skut./UR
rozdíl

%

-0,06

99,87

108,75

-361 036,00

97,78

0,00

0,00

-11 194,00

28 083,00

30 439,00

29 803,00

1 720,00

106,12

-636,00

97,91

30 005,00
26 871,00

30 928,00
30 147,00

32 533,00
28 213,00

2 528,00
1 342,00

108,43
104,99

1 605,00
-1 934,00

105,19
93,58

7

5

12

13

1

4
1,81

2
1,78

-2
-0,03

•

Ukončené pracovní poměry v roce 2020: 3
z toho:
2 x ukončení pracovního poměru na dobu určitou:
průvodkyně, pokladní – hrad Malenovice, úvazek 1,0, ukončení k 30. 9. 2020;
průvodkyně, pokladní – hrad Malenovice, dokumentátorka – Luhačovice, úvazek 1,0,
ukončení k 30. 11. 2020.
1 x ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů:
pokladní, průvodce – NKP Ploština, úvazek 0,6, ukončení k 30. 11. 2020.

•

Odchody na mateřskou dovolenou v roce 2020: 0



Převod zaměstnanců dle § 338 a násl. zákoníku práce – přechod práv a povinností
z pracovněprávních vztahů v roce 2020:
0



Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 2020: 6
z toho:
- 1 průvodkyně – Zlín, krátkodobé výstavy, úvazek 0,7, nástup 1. 1. 2020;
- 1 konzervátorka, úvazek 1,0, nástup 6. 1. 2020;
- 1 průvodkyně, pokladní – hrad Malenovice, úvazek 1,0, nástup 25. 5. 2020;
- 1 průvodkyně, pokladní – hrad Malenovice, dokumentátorka Luhačovice, úvazek 1,0, nástup
25. 5. 2020;
- 1 průvodkyně – Zlín, krátkodobé výstavy, úvazek 0,7, nástup 1. 6. 2020;
- 1 kurátor - archeolog, úvazek 0,25, nástup 6. 10. 2020.

•

Příchody z mateřské/rodičovské dovolené v roce 2020: 0
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Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Plánovaný přepočtený počet úvazků MJVM v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 činí 44,46
úvazků.
Skutečnost vykázaná za rok 2020 činí 44,40 úvazků a je oproti plánovanému počtu úvazků (44,46
úvazků) nižší o 0,06 úvazků. Rozdíl vznikl hlavně v důsledku ukončení pracovního poměru průvodce
NKP Ploština z organizačních důvodů k 30. 11. 2020 (podrobnější komentář uveden výše
u zdůvodnění vyplacení odstupného).
Oproti skutečnosti roku 2019 (43,33 úvazků) bylo v roce 2020 vykázáno o 1,07 úvazků více, což je
dáno plným dopadem schváleného navýšení pracovních úvazků v roce 2019.
Vývoj průměrných mezd v jednotlivých kategoriích
U kategorie THP vzrostla průměrná mzda na jednoho zaměstnance v roce 2020 ve srovnání s rokem
2019 o 8,43 % z částky 30.005 Kč/měs. v r. 2019 na 32.533 Kč/měs. v r. 2020.
U odborných pracovníků pak nárůst na 28.213 Kč měs. v r. 2020 znamená 5 % navýšení oproti roku
2019, kdy činila průměrná mzda 26.871 Kč/měs.
Průměrná mzda MJVM jako celku pak v roce 2020 činí 29.803 Kč/měs., což je ve srovnání s rokem
2019 (28.083 Kč/měs.) o 6,12 % více.
Na uvedený meziroční nárůst průměrné mzdy mělo vliv zejména legislativní navýšení tarifních mezd od
1. 1. 2020 a dále platové postupy - nárůst platového stupně při dosažení vyššího počtu let praxe. Vliv
na mzdové náklady v roce 2020 mělo rovněž i zákonné navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy od
1. 1. 2020.
Při srovnání skutečnosti s rozpočtem konstatujeme, že vykázaná průměrná mzda na jednoho zaměstnance
v roce 2020 je oproti rozpočtu nižší o částku 636 Kč (UR 2020 = 30.439 Kč, skutečnost 2020 = 29.803 Kč),
což je způsobeno nižším čerpáním prostředků na platy oproti rozpočtu (zdůvodnění a komentář viz výše).
Nemocnost
je za rok 2020 vykázána v hodnotě 3,73 % (srov. 2019: 1,82 %). Na nárůstu nemocnosti nejen oproti
roku 2019, ale i oproti předchozím letům, se podílela pracovní neschopnost zaměstnanců v souvislosti
s epidemií COVID-19 (nemocní a zaměstnanci v povinné karanténě).
Míra fluktuace
Míra fluktuace (%)
= Celkový počet rozvázaných prac. poměrů v daném roce x100 / Průměrný počet zaměstnanců (fyz.
osoby)v daném roce
Dle uvedeného způsobu výpočtu činí míra fluktuace v roce 2020 6,17 % (srov. 2019: 10,35 %).
Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců
v roce 2020:
Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle Vyhlášky 518/2004 Sb.:
Povinný podíl osob ZTP 4 %
Plnění povinnosti zaměstnáním u organizace

44,42 osob
1,77 osob
1,78 osob

Organizace v roce 2020 splnila povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu
zaměstnanců.
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ROČNÍ REKAPITULACE - 01/2020 - 12/2020
I.

II.
6 582,63

III.
6
285,18

IV.
6
517,68

V.
6
118,45

VI.
7
176,62

Odprac.hodiny

7 760,90

Hodiny náhrad

162,30

102,97

522,42

431,92

244,55

Dny dávek

26,00

74,00

163,00

130,00

Z toho h.přesčas

0
1 103
107

0
1 069 158

0
952
261

Mzda za přesčas

0

0

Základní mzda

0

0

Osob. příplatek měs.

96 212

Příplatek za vedení

45 169

Měsíční mzda

Noční přípl.zákonný

VIII.
6
671,61
1
684,79

IX.
7
638,34

X.
6
221,09

XI.
5
821,75

495,88

VII.
7
599,23
1
368,97

79 110,08

983,45

XII.
4
716,60
3
062,60

851,56

845,31

241,00

115,00

55,00

49,00

43,00

0
999
961

0
942
741

0
1 043
032

0
978
740

0
908
163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 528

86 862

93 858

89 883

84 112

44 560

40 743

44 546

43 836

36 876

SUMA

188,00

161,00

43,00

1 288,00

0
1 062
538

0
935
952

0
935
891

0
676
133

0
11 607
677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 212

81 620

87 853

86 614

86 457

58 230

1 032 441

38 310

37 729

40 623

43 511

41 437

26 574

483 914

10 756,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Příplatky ke mzdě

13 610

15 542

5 105

0

11 417

17 118

24 452

18 493

30 748

8 820

712

3 929

149 946

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

0

0

50 000

50 000

0

0

0
221
500

0

Odměny

0
480
000

0

801 500

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

11 601

25 599

80 393

92 811

88 772

0
497
572

- 250

54 138

359
138
324

- 609

14 859

0
288
826

0

23 993

0
232
506

Dovolená
Náhrada za svátek
Překážky na str.prac
Náhrady mzdy
Dopl.do min.mzdy

1 549 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 641

6 112

7 299

1 319

3 925

5 749

1 650

1 569

5 789

2 471

3 210

1 951

44 685

0

0

26 652

47 714

11 146

0

0

0

2 179

31 667

56 538

48 536

224 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dopl.do zar.mzdy

497

571

570

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1 639

Doplatky, opravy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 552

23 279

8 143

0

15 724

17 345

76 018

94 571

87 397

32 772

26 205

16 231

417 237

Odstupné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 099

0

36 099

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

655

0

0

655

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

118 992

0

26 949

33 270

0

4 855

21 701

17 545

15 795

5 498

7 376

881

179 869

Sociální pojištění

84 269

81 677

76 950

78 597

74 023

86 289

92 884

87 858

90 151

45 999
110
247

93 871

86 308

1 043 124

Zdravotní pojištění

59 930

58 199

147 668

140 423

55 978
138
383

52 787
125
979

61 326
152
385

65 591
168
458

61 918
153
706

64 041
163
643

77 673
228
303

66 828
187
448

61 396
156
023

740 828

Daň zálohová

55 161
132
537

1 894 956

Daň srážková

2 931

3 490

1 219

0

993

1 823

196

1 483

6 412

1 536

1 350

1 212

22 645

Cizozemské daně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Daně min.roků

0

0

- 53 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 53 562

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

40 149

35 465

35 813

33 302

31 686

38 252

38 206

33 399

39 278

33 253

32 120

26 105

417 028

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

Dohody

Navýšení zákl.daně
Dočasná prac.nesch.

Závazky k organizaci
Jiné srážky
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

SUMA

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

9 916

118 992

0

0

935 930

942 487

0
932
293

0
858
690

0
827
969

0
981
046

0
1 096
715

0
1 071
342

0
1 061
512

0
1 269
516

0
1 033
370

0
971
353

0
11 982
223

0

Základ ZDR.

0
1 305
781
1 296
145
1 307
825
321 444

311 550

ZP-odv.org.

116 651

113 058

0
1 198
999
1 208
915
1 220
455
299
811
108
806

0
1 144
271
1 138
463
1 149
803
282
339
102
461

0
1 334
625
1 327
196
1 338
868
329
145
119
444

0
1 486
888
1 428
556
1 438
024
354
282
128
567

0
1 430
972
1 351
206
1 359
259
335
100
121
609

0
1 455
810
1 386
536
1 398
523
343
861
124
784

0
1 714
618
1 695
735
1 705
657
420
543
152
614

0
1 496
212
1 443
824
1 457
401
358
069
129
945

0
1 329
156
1 327
468
1 339
578
329
213
119
472

0
16 348
714
16 043
836
16 181
246

SP-odv.org.

0
1 181
773
1 183
546
1 197
456
293
520
106
519

Kompenzace
navýšení
Zálohy
Bezhotovostně
K výplatě
HRUBÁ MZDA
Základ SOC.

1 269 609
1 256 246
1 268 397

3 978 877
1 443 930

6. Vyhodnocení provedených oprav
Tabulka č. 7

V roce 2020 byly realizovány akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku v celkové hodnotě
230.239,29 Kč (98,82 % upraveného rozpočtu k 31. 12. 2020). Přehled jednotlivých akcí uvádí
následující tabulka:
v Kč
NÁZEV POLOŽKY
Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH )
Běžné opravy a údržba nemovitého
majetku
Hrad Malenovice - pravidelný nátěr střešní
krytiny
Hrad Malenovice, hájenka - běžné opravy a
údržba, operativní zásahy dle aktuálních
potřeb
Depozitáře Otrokovice - běžné opravy a
údržba, operativní zásahy dle aktuálních
potřeb
Luhačovice - běžné opravy a údržba,
operativní zásahy dle aktuálních potřeb
Běžné opravy a údržba movitého majetku
Opravy a údržba strojů a zařízení
Ostatní

CELKEM

ORG

UR k
31.12.2020

Skutečnost čerpání k
31.12.2020

Rozdíl
%
- úspora
čerpání
+
překročení

AÚ 511
0300
AÚ 511
0400

0

0

0,00

228 000

225 411,29

-2 588,71

98,86%

7

143 000

142 950,37

-49,63

99,97%

8

44 000

43 013,92

-986,08

97,76%

9

8 000

7 417,00

-583,00

92,71%

10

33 000

32 030,00

-970,00

97,06%

5 000

4 828,00

-172,00

96,56%

5 000

4 828,00

-172,00

96,56%

0

0,00

0,00

233 000

230 239,29

-2 760,71

AÚ 511
0500
34
AÚ 511
0600

98,82%

Všechny akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku realizované v roce 2020 proběhly
pouze v rámci hlavní činnosti a byly finančně kryty provozními prostředky – příspěvkem na provoz, ÚZ
999.
V roce 2020 nebyla realizována žádná akce opravy majetku nad 500 tis. Kč.
Plán oprav a údržby MJVM na rok 2020 byl schválen v rámci schváleného rozpočtu roku 2020
v celkové výši 245.000 Kč.
V průběhu roku 2020 byla provedena 1 změna plánu oprav, a to v měsíci 11/2020. Změnou byly
provedeny úpravy a přesuny u jednotlivých akcí dle hodnoty skutečně realizovaných a zúčtovaných
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akcí a dle hodnoty objednávek na akce s termínem provedení do konce roku 2020. Změnou došlo
k celkové úspoře plánu oprav v částce 12.000 Kč, která byla zapojena do jiných kapitol rozpočtu
MJVM na rok 2020.
Upravený rozpočet oprav a údržby celkem k 31. 12. 2020 je v částce 233.000 Kč.
Skutečné čerpání na opravy a údržbu v roce 2020 je celkem ve výši 230.239,29 Kč a představuje
čerpání na úrovni 98,82 % upraveného rozpočtu.
U každé z akcí byl dodržen plán čerpání. Celkem byla oproti rozpočtu vykázaná úspora v částce
2.760,71 Kč vzniklá vlivem drobných rozdílů a zaokrouhlením rozpočtu u jednotlivých akcí.
I.

BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0400)

Schválený rozpočet 2020
Navýšení úpravou
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

225.000 Kč
3.000 Kč
228.000 Kč
225.411,29 Kč
- 2.588,71 Kč
98,86 %

V rámci této kategorie byly realizovány akce oprav a údržby na objektech muzea:
- hrad Malenovice:
o pravidelný nátěr střešní krytiny hradu (každým rokem je nutno natřít ochranným
nátěrem 1/3 plochy): 142.950,37 Kč;
o oprava dveří, oprava sněhových zábran, oprava ústředny EZS: celkem 43.013,92 Kč.
- depozitáře Otrokovice:
o výměna čidla v depozitáři: 7.417 Kč.
- Luhačovice (Muzeum luhačovického Zálesí):
o vymalování prostor dvou kanceláří a chodby: 32.030 Kč.
II.

BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA MOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0500)

Schválený rozpočet 2020
Snížení úpravou
Upravený rozpočet 2020
Skutečnost k 31. 12. 2020
Rozdíl oproti UR:
% čerpání UR:

20.000 Kč
-15.000 Kč
5.000 Kč
4.828,00 Kč
- 172,00 Kč
96,56 %

V rámci této kategorie byla provedena oprava zařízení EZS v Muzeu luhačovického Zálesí
v Luhačovicích.
III.

OSTATNÍ (účet 511 0600)
V této kategorii nebyla v roce 2020 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 2020
Tabulky č. 8 a 9
Plán tvorby a použití fondu investic MJVM na rok 2020 schválila RZK dne 20. 1. 2020 usnesením
č. 0055/R02/20.
Schválený plán fondu investic na rok 2020 zahrnoval:
V části zdrojů (celkem 43.797 tis. Kč):
- Hodnotu odpisů stávajícího majetku dle aktuálního odpisového plánu: 2.666 tis. Kč
- Předpokládanou hodnotu odpisů z majetku pořízeného v roce 2020: 11 tis. Kč
- Investiční příspěvek zřizovatele na realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ - IROP dle
investičního záměru ve znění aktuální změny: 5.405 tis. Kč
- Investiční dotaci IROP na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ v předpokládané výši: 35.567 tis. Kč.
- Investiční dotaci z programu Interreg V-A SR-ČR na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš
architekt“ v předpokládané výši: 148 tis. Kč.
V části použití (celkem 43.384 tis. Kč):
- Použití fondu investic na úhradu výdajů projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ – IROP dle
schváleného IZ ve znění aktuální změny: 41.082 tis. Kč
- Snížení fondu o částku finančně nekrytých odpisů dle vyhlášky 410/2009 Sb.: 2.252 tis. Kč
- Alokace zdrojů na nákupy sbírkových předmětů: 50 tis. Kč
V průběhu roku 2020 bylo schváleno a provedeno 5 změn Plánu tvorby a použití fondu investic:
1. 02/2020
-

V souvislosti se schválením dodatku č. 4 investičního záměru č. 1365/090/08/17 – 04/02/20 na
akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. –
expozice tragédie na Ploštině“.

2. 03/2020:
-

V souvislosti se schválením investičního záměru č. 1614/090/02/20 na akci „Hrad Malenovice
– revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“.

3. 06/2020:
-

V souvislosti s realizací výměny zařízení Fautor na objektech Malenovice a Otrokovice
podpořené investiční dotací MK z programu ISO II/A včetně úpravy o navýšení odpisů nově
pořízeného majetku v roce 2020.

4. 07/2020:
-

V souvislosti se schválením dodatku č. 6 investičního záměru č. 1365/090/08/17 – 06/06/20 na
akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. –
expozice tragédie na Ploštině“.

5. 09/2020:
-

V souvislosti se schválením Změny struktury nákladů IZ č. 1 k projektu Interreg V-A
„Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ a dále v souvislosti s
navýšením krytí odpisů o 648 tis. Kč navýšeným příspěvkem na provoz (řešení výpadku
dotace Interreg V-A na projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“). Investiční dotace Interreg
na projekt „Dušan S. Jurkovič“ se přesunula z roku 2020 do roku 2021.
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UR dle
schválené 5.
změny plánu FI

FOND INVESTIC 2020
Kč
Stav fondu k 1. 1. 2020

A

Skutečnost

Rozdíl

%
plnění/čerpání

B

B-A

%(B/A)

101 000

101 192,90

192,90

100,19%

19 828 000

6 481 741,80

-13 346 258,20

32,69%

2 666 000
31 000

2 665 714,00
18 201,00

-286,00
-12 799,00

99,99%
58,71%

13 472 000

139 029,00

-13 332 971,00

1,03%

152 000
3 507 000
0

152 000,00
3 506 797,80
0,00

0,00
-202,20
0,00

100,00%
99,99%

POUŽITÍ CELKEM

18 957 000

4 600 024,76

-14 356 975,24

24,27%

z toho:
1. stavby - investiční akce:

11 195 000

1 302 134,75

-9 892 865,25

11,63%

11 195 000

1 302 134,75

-9 892 865,25

11,63%

5 363 000

1 201 365,14

-4 161 634,86

22,40%

- "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
MJVM - expozice tragédie na Ploštině IROP, IZ č. 1365/090/08/17-06/06/20

5 344 000

1 183 001,14

-4 160 998,86

22,14%

- "Hrad Malenovice - revitalizace památky a
inovativní využití kulturního dědictví" - IZ
1416/090/02/20

19 000

18 364,00

-636,00

96,65%

105 000

104 655,00

-345,00

99,67%

- "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
MJVM - expozice tragédie na Ploštině IROP, IZ č. 1365/090/08/17-06/06/20

3 000

2 290,00

-710,00

76,33%

- "Hrad Malenovice - revitalizace památky a
inovativní využití kulturního dědictví" - IZ
1416/090/02/20

2 000

2 365,00

365,00

118,25%

- "Interaktivní expozice Česko-Slovenska
aneb Dějiny v kostce na mapě" (Interreg VA) IZ 1546/090/05/19-01/09/20/S

100 000

100 000,00

0,00

100,00%

4. investiční nákupy - ostatní:

785 000

723 239,87

-61 760,13

92,13%

- "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
MJVM - expozice tragédie na Ploštině IROP, IZ č. 1365/090/08/17-06/06/20

385 000

324 271,00

-60 729,00

84,23%

- "Hrad Malenovice - revitalizace památky a
inovativní využití kulturního dědictví" - IZ
1416/090/02/20

181 000

180 696,00

-304,00

99,83%

TVORBA CELKEM
z toho:
- odpisy stávajícího DH majetku
- odpisy majetku pořízeného v r. 2020
- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
- investiční dotace ze SR - MK ČR
- investiční dotace v rámci IROP
- investiční dotace z Interreg

v tom:
- "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky
MJVM - expozice tragédie na Ploštině IROP, IZ č. 1365/090/08/17-06/06/20
2. stavby - technické zhodnocení:
v tom:

3. investiční nákupy - informační
technologie:
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FOND INVESTIC 2020
Kč
- Pořízení přenosových zařízení FAUTOR hrad Malenovice, depozitáře Otrokovice
(projektový a finanční rámec 08/2020)

UR dle
schválené 5.
změny plánu FI

Skutečnost

Rozdíl

%
plnění/čerpání

A

B

B-A

%(B/A)

219 000

218 272,87

-727,13

99,67%

1 459 000

1 219 000,00

-240 000,00

83,55%

50 000

49 630,00

-370,00

99,26%

Stav fondu k 31. 12. 2020

972 000

1 982 909,94

1 010 909,94

204,00%

snížení nekrytého fondu investic ve výši
časového rozlišení investičních transferů
(ČRIT)

394 000

384 095,35

-9 904,65

97,49%

Stav fondu k 31. 12. 2020 po zohlednění
ČRIT

578 000

1 598 814,59

1 020 814,59

276,61%

5. snížení fondu na základě vyhlášky
410/2009 Sb.
6. nákupy sbírkových předmětů

Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2020, srovnání s hodnotami dle schváleného plánu (UR k 31. 12.
2020):
1. Tvorba fondu investic
Hodnota zdrojů fondu investic je k 31. 12. 2020 vykázána v částce 6.481.741,80 Kč. Oproti plánované
hodnotě (19.828 tis. Kč) je to méně o částku 13.346 tis. Kč. Nižší tvorba souvisí s nižším čerpáním
investičního příspěvku zřizovatele na projekt „„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM expozice tragédie na Ploštině“ (-13.333 tis. Kč) a s nižší hodnotou odpisů nově pořízeného majetku
oproti plánu (-13 tis. Kč).
Dále uvádíme jednotlivé kategorie tvorby zdrojů fondu investic v roce 2020:
-

-

-

Hodnota účetních odpisů stávajícího dlouhodobého majetku k 31. 12. 2020 ve výši 2.665.714
Kč je v souladu s odpisovým plánem na rok 2020, s plánem fondu investic i s rozpočtem (UR
k 31. 12. 2020: 2.666 tis. Kč).
Hodnota účetních odpisů majetku pořízeného v roce 2020 činí k 31. 12. 2020 18.201 Kč.
Oproti plánu (31 tis. Kč) je o 13 tis. Kč nižší. Rozdíl vznikl vlivem rozdílu mezi předpokládanou
a skutečnou hodnotou majetku pořízeného v rámci projektu „Interaktivní expozice ČeskoSlovenska“ (- 122 tis. Kč) a také v důsledku pozdějšího zařazení nově pořízených zařízení
FAUTOR (předpoklad 08/2020, skutečnost 11/2020).
Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele v celkové schválené výši 13.472.000 Kč byl
poskytnut v částce 139.029 Kč (rozdíl – úspora: -13 332 971 Kč) na tyto účely:
o Částka 87.604 Kč oproti přijatým fakturám na výdaje projektu IROP „Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině“ v roce 2020.
Úspora – nečerpaná část schváleného příspěvku v částce 13.332.971 Kč vznikla
z důvodu časového posunu harmonogramu stavebních prací a v rámci akce se na
základě schválení změny IZ převádí k čerpání v roce 2021.
o Částka 51.425 Kč na investiční část výdajů akce „Hrad Malenovice – revitalizace
památky a inovativní využití kulturního dědictví“ (zpracování projektové žádosti
o podporu z FM EHP a Norska).
Investiční dotace ze SR – Ministerstva kultury ČR byla schválena, poskytnuta a čerpána
v částce 152.000 Kč na pořízení dvou přenosových zařízení FAUTOR - do areálu hradu
Malenovice a do budov konzervátorského pracoviště a depozitářů v Otrokovicích.
Přijatá investiční dotace v rámci programu IROP je k 31. 12. 2020 vykázána v souladu
s plánem ve výši 3.506.797.80 Kč. Jedná se o příjem finančních prostředků z dotace za
2.etapu projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na
Ploštině“.
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2. Použití fondu investic
Celková hodnota použití fondu investic je k 31. 12. 2020 vykázána v částce 4.600.024,76 Kč. Oproti
plánované hodnotě (18.957 tis. Kč) je použití nižší o částku 14.357 tis. Kč. Nižší čerpání zdrojů fondu
investic souvisí:
- s posunem časového harmonogramu realizace akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině“ (viz také úspora v čerpání investičního
příspěvku zřizovatele): u akce je oproti plánu použití fondu investic nižší o částku 14.115 tis.
Kč;
- s nižší hodnotou finančně nekrytých odpisů. Dle výpočtu nekrytého fondu investic na základě
skutečnosti k 31. 12. 2020 bylo zúčtováno snížení fondu dle vyhlášky 410/2009 Sb. v částce
1.219.000 Kč. Oproti plánu (1.459 tis. Kč) se jedná o rozdíl -240 tis. Kč.
Dále uvádíme jednotlivé kategorie použití fondu investic v roce 2020:
-

Čerpání fondu investic na výdaje schválených akcí: celkem 3.331.394,76 Kč
o

o

o
o

„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“ IROP: použití fondu investic v celkové výši 2.811.696,89 Kč, kategorie použití viz tabulka
výše (zdroje: 87.604 Kč investiční příspěvek zřizovatele, 2.724.092,89 Kč finanční
prostředky z dotace IROP);
„Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“: použití
fondu investic v celkové výši 201.425 Kč, kategorie použití viz tabulka výše (zdroje:
51.425 Kč investiční příspěvek zřizovatele, 150.000 Kč zdroje fondu investic z odpisů
majetku vytvořené převodem části nákladů roku 2019 do investiční oblasti);
Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě – Interreg V-A SRČR: použití fondu investic v celkové výši 100.000 Kč – investiční nákupy - informační
technologie (podíl fondu investic organizace v souladu s IZ);
Pořízení přenosových zařízení FAUTOR – hrad Malenovice, depozitáře Otrokovice:
použití fondu investic ve výši 218.272,87 Kč (zdroje: 152.000 Kč dotace MK ČR,
66.272,87 Kč fond investic organizace).

-

Nákupy sbírkových předmětů byly v roce 2020 realizovány v souladu s plánem (50 tis. Kč)
celkové hodnotě 49.630,00 Kč.

-

Snížení fondu investic na základě vyhlášky 410/2009 Sb. o částku finančně nekrytých odpisů
bylo provedeno v hodnotě 1.219.000 Kč, která je oproti plánu (1.459 tis. Kč) o 240 tis. Kč
nižší. Takto vytvořené zdroje krytí odpisů vstupují jako zdroj fondu investic do zůstatku fondu
k 31. 12. 2020. V roce 2021 je organizace plánuje použít na realizaci technického zhodnocení
a oprav v objektu hájenka u hradu Malenovice (oprava omítek, výmalba, výměna podlahové
krytiny, instalace závěsného systému, instalace nového osvětlení v lištovém systému).
Výpočet finančního krytí fondu investic k 31. 12. 2020 uvádíme dále.

Po zohlednění časového rozlišení investičních transferů (384.095,35 Kč) je zůstatek fondu investic
k 31. 12. 2020 vykázán ve výši 1.598.814,59 Kč. Oproti plánu (578 tis. Kč) je zůstatek fondu vyšší o
částku 1.020.814,59 Kč.
Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 zahrnuje:
- nevyčerpanou část finančních prostředků z dotace IROP ve výši 782.704,91 Kč, která se
převádí do roku 2021 k použití na úhradu výdajů projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“ – IROP;
- zdroje z finančně krytých odpisů z navýšeného příspěvku na provoz (řešení výpadku dotace
Interreg D. Jurkovič v r. 2020) ve výši 500.000 Kč, které jsou alokovány na odvod do rozpočtu
zřizovatele v roce 2021 v návaznosti na obdržení dotace Interreg za projekt „Dušan
S. Jurkovič – náš architekt“;
- zdroje ve výši 316.109,68 Kč, jejichž část organizace plánuje použít v roce 2021 po
předchozím schválení zřizovatelem na provedení rekonstrukce a oprav v objektu hájenka
u hradu Malenovice (viz komentář výše).
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Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2020 v částce 1.598.814,59 Kč je v plné výši kryt finančními
prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0400 – prostředky fondu investic k 31. 12.
2020 činí 1.598.814,59 Kč.
Finanční krytí fondu inv estic k 31. 12. 2020
Název

Účet

Kč

Název

Prostředky na BÚ

241

2 239 830,03

Prostředky na BÚ-FKSP
Peníze v pokladně
Ceniny
Pohledávky*/
Zásoby celkem
- hodnota nelikvidních
zásob (neprodejných
publikací dle přílohy)

243
261
263

199 802,25
11 903,00
0,00
11 225 551,92
1 807 830,30

- nedokončená výroba

121

123

CELKEM

účet

Závazky dlouhodobé - dlouhodobé
přijaté zálohy na transfery **/
Závazky krátkodobé
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond z VH
Rezervní fond - ostatní

8 659 684,80
411
412
413
414

-421 945,00 Výsledek hospodaření
0,00

Kč

3 816 640,62
5 516,00
200 815,12
123 734,40
0,00
3 727,46

Fond investic (před zúčtováním
nekrytých odpisů)

416

15 062 972,50

2 817 814,59
15 627 932,99

Rozdíl - nekrytý fond investic

-564 960,49

Zohlednění předpisu pohledávek z titulu rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku */
Zohlednění sumy přijatých záloh na transfery (IROP) **/

-9 314 000,00
8 659 684,80

Zaokrouhlení a vyrovnání

275,69
-1 219 000,00

= ZÚČTOVÁNÍ NEKRYTÉHO FONDU INVESTIC K 31. 12. 2020

*/ Předpis pohledávek z titulu podepsaných Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku. Finanční prostředky jsou
určeny na budoucí konkrétní výdaje schválených projektů v r. 2021, kdy budou uvolňovány účelově oproti předloženým
fakturám.
**/ 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.

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ
(413)
Tvorba a užití rezervního fondu 413 k 31. 12. 2020
Tabulka č. 10
Rozpočet
(UR k 31.12.2020)
Kč
A

Stav fondu k 1. 1. 2020

Skutečnost
k 31. 12. 2020
B

Rozdíl
B-A

116 000,00

116 314,10

314,10

TVORBA CELKEM

7 000,00

7 420,30

420,30

z toho:
- příděl zlepšeného
výsledku hospodaření roku
2019 na základě schválení
zřizovatelem
- ostatní tvorba

7 000,00

7 420,30

420,30

0,00

0,00

0,00

123 000,00

0,00

-123 000,00

0,00

0,00

0,00

123 000,00

0,00

-123 000,00

0,00

123 734,40

123 734,40

POUŽITÍ CELKEM
z toho:
- převod do fondu investic
se souhlasem zřizovatele
- další rozvoj hlavní
činnosti organizace
Stav fondu k 31. 12. 2020
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Tvorba fondu v roce 2020 zahrnuje příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 ve schválené
částce 7.420,30 Kč.
Použití fondu na další rozvoj hlavní činnosti organizace bylo v roce 2020 plánováno ve výši 123 tis.
Kč, konkrétně na restaurování a odkryv maleb v malovaném sále hradu Malenovice dle požadavku
NPÚ (18 tis. Kč) a na krytí části nákladů na přípravu výstav muzea (105 tis. Kč).
Oproti plánu je ve skutečnosti vykázáno k 31. 12. 2020 nulové čerpání rezervního fondu 413.
Organizace kryla výše uvedené náklady jinými zdroji v rámci rozpočtu roku 2020. Zdroje rezervního
fondu tak zůstaly zachovány k užití pro předmětnou činnost muzea v následujícím období 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. 2020 je vykázán v částce 123.734,40 Kč a je v plné
výši kryt finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0210 – prostředky
rezervního fondu (413) k 31. 12. 2020 činí 123.734,40 Kč.

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ Z OSTATNÍCH TITULŮ (414)
Tvorba a užití rezervního fondu 414 k 31. 12. 2020
Tabulka č. 11
Rozpočet

Skutečnost

(UR k 31.12.2020)
Kč
A

k 31. 12. 2020
B

Rozdíl

% plnění

B-A

%(B/A)

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

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
z toho:

10 000,00

10 000,00

0,00

- převod peněžních darů do
výnosů

10 000,00

10 000,00

0,00

Stav fondu k 31. 12. 2020 nevyčerpané peněžní dary

0,00

0,00

Stav fondu k 1. 1. 2020
TVORBA CELKEM
z toho:
- peněžní dary na podporu
předmětné činnosti účelové

100,00

100,00

Tvorba fondu v roce 2020 představuje přijatý peněžní dar ve výši 10.000 Kč účelově určený na krytí
části nákladů na hromadné odkyselení starých tisků odbornou firmou v Německu. Účelem odkyselení
knih je záchrana knižních tisků ze sbírkového fondu MJVM. Darované peněžní prostředky byly dárcem
v plné výši uhrazeny v roce 2020.
Prostředky fondu byly v plné výši použity v roce 2020 na uvedený účel – částka 10.000 Kč byla
zapojena do výnosů k finančnímu krytí nákladů na odkyselení starých tisků (AÚ 518 0900, ÚZ 414).
Zůstatek rezervního fondu (414) k 31. 12. 2020 je nulový. Stav účtu 241 0220 – prostředky
rezervního fondu (414) k 31. 12. 2020 je rovněž nulový.
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (412)
Tvorba a užití FKSP v roce 2020
Tabulka č. 12

Kč

Rozpočet

Skutečnost

(UR k 31.12.2020)

k 31. 12. 2020

A

B

Rozdíl

% plnění

B-A

%(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2020

198 000

197 890,18

-109,82

TVORBA CELKEM

327 000

321 504,94

-5 495,06

98,32

327 000

321 504,94

-5 495,06

98,32

z toho:
- základní příděl 2 % ze skutečně
vyplacených prostředků na platy

0

0,00

POUŽITÍ CELKEM

- ostatní tvorba

342 000

318 580,00

-23 420,00

93,15

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

342 000

318 580,00

-23 420,00

93,15

- příspěvek na stravování zaměstnanců (v
r. 2020: vydáno 9.010 stravenek s
příspěvkem 32,- Kč na stravenku)

288 320,00

- rekreace
- kultura, tělovýchova a sport
- dary a odměny
- příspěvek na očkování, vitamínové
doplňky
Stav fondu k 31. 12. 2019

0,00
900,00
8 000,00
21 360,00
183 000

200 815,12

17 815,12

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb probíhaly v roce 2020 v souladu s platnou
legislativou, s vnitřním předpisem MJVM a v souladu s plánem FKSP a rozpočtem organizace. Nižší
částka základního přídělu do fondu oproti plánu (-5.495,06 Kč) souvisí s nižším čerpáním mzdových
nákladů v roce 2020, což zdůvodňujeme mimořádnou situací roku 2020 v oddílech, které se věnují
čerpání nákladů.
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2020 je vykázán v částce 200.815,12 Kč.
Krytí zůstatku FKSP finančními prostředky na běžném účtu k FKSP:



Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2020:
Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2020:

200.815,12 Kč
199.802,25 Kč

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP (AÚ 243 0100) k 31. 12. 2020
v částce 1.012,87 Kč představuje vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc
prosinec nerealizované do konce roku 2020: základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky,
bankovní poplatky (celkem 1.406,84 Kč) a dále opravy účtování v průběhu roku 2020 (-393,97 Kč).

FOND ODMĚN (411)
Tabulka č. 13

V roce 2020 bez pohybu.
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020
Stav fondu odměn k 31. 12. 2020

5.516,00 Kč
5.516,00 Kč

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2020 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.
2020 činí 5.516,00 Kč.
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8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost
Tabulka č. 14

Stav k 31. 12. 2020
(Kč)

Bankovní účet
4137661/0100 - Běžný účet
107-4137661/0100 Běžný účet pro FKSP
BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM

2.239.830,03
199.802,25
2.439.632,28

Organizace má k 31. 12. 2020 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. 2020:

2.239.830,03 Kč

Prostředky na běžném účtu jsou určeny na úhradu 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. 2020 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.
Stav účtu NFV k 1. 1. 2020 činí 132.366 Kč. Jedná se o zůstatek nepoužité NFV na projekt Interreg VA „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ poskytnuté zřizovatelem v roce 2018. V roce 2020 byly uvedené
finanční prostředky vráceny zřizovateli.
V průběhu roku 2020 obdržela organizace na bankovní účet návratnou finanční výpomoc zřizovatele
v částce 446.000 Kč, která byla v plné výši použita na úhradu investičních výdajů projektu Interreg V-A
„Interaktivní expozice Ploština“.
Stav účtu NFV k 31. 12. 2020 je nulový.
 Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2020:
Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2020:

199.802,25 Kč
200.815,12 Kč

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP (AÚ 243 0100) k 31. 12. 2020
v částce 1.012,87 Kč představuje:
vzájemné převody mezi běžným účtem a účtem FKSP za měsíc prosinec nerealizované do konce
roku 2020 (základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, stravenky, bankovní poplatky): 1.406,84 Kč
opravy účtování v roce 2020: - 393,97 Kč.
Podrobněji viz tabulka č. 14
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2020 (Kč)
Účet

Název

261 0100, 0900

Pokladna hlavní (HČ+DČ)

261 0302

Stav k 31. 12.
2020

Limit
pokladní
hotovosti

Rozdíl
(stav-limit)

11 903,00

50 000,00

-38 097,00

Pokladna příruční - hrad Malenovice

0,00

40 000,00

-40 000,00

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
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Organizace vykazuje stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2020 v částce 11.903,00 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. 2020 nulové stavy.

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

Pohledávky celkem k 31. 12. 2020:
Pohledávky dlouhodobé:
stav k 31. 12. 2020:
Pohledávky krátkodobé:
stav k 31. 12. 2020:
Pohledávky celkem k 31. 12. 2019
Rozdíl 2020-2019:

11.225.551,92 Kč, z toho:
0,00 Kč
11.225.551,92 Kč
1.731.766,14 Kč
9.493.785,78 Kč

(pouze krátkodobé)

Organizace eviduje k 31. 12. 2020 pouze pohledávky krátkodobé.
Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2020
Účet
311

314
314 0300
314 0320
314 0330
314 0500

Název
Odběratelé celkem
v tom:
v tom: po lhůtě splatnosti
Poskytnuté zálohy celkem
v tom:
Poskytnuté zálohy elektrika
Poskytnuté zálohy - teplo
Poskytnuté zálohy - voda
Poskytnuté zálohy - ostatní

Stav k
31.12.2020 v Kč

Komentář

0,00
0,00
76 100,00
74 000,00
0,00
2 100,00
0,00

344

Pohledávky za osobami
mimo vybrané vládní
instituce

346

Pohledávky za vybranými
ústředními vládními
institucemi

35 960,43

348

Pohledávky za vybranými
místními vládními
institucemi

9 314 000,00
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z toho
disponibilní
do 15.1.2021

611 327,31

Předpis nároku na dotaci z
Interreg V-A (Dušan S.
Jurkovič) dle uznaných
oprávněných výdajů (investiční i
neinvestiční) - část EU (ERDF)
Předpis nároku na dotaci z
Interreg V-A (Dušan S.
Jurkovič) dle uznaných
oprávněných výdajů (investiční i
neinvestiční) - část SR
Zřizovatel - schválené investiční
příspěvky a podepsaná
rozhodnutí v r. 2020, určeno na
výdaje akcí v r. 2021
(Zefektivnění prezentace a
ochrany sbírky MJVM -Ploština
- IROP: 8.155 tis. Kč,
Depozitáře Otrokovice - systém
fotovoltaické elektrárny na
střechu depozitáře: 1.159 tis.
Kč)
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Účet

Název

Stav k
31.12.2020 v Kč

377

Ostatní kr. pohledávky

26 204,00

381

Náklady příštích období

1 474,00

385

Příjmy příštích období

185 144,18

388

Dohadné účty aktivní

975 342,00

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
CELKEM

11 225 551,92

z toho
disponibilní
do 15.1.2021

Komentář

Tržba za vstupné a prodej
zboží 14|15 BI za 12/2020
26 204,00 převedená na účet MJVM v
01/2021 v termínu dle smlouvy
o spolupráci.
Nájemné na rok 2021 hrazené
předem - pronájem pozemků u
hradu Malenovice (Pozemkový
fond)
Vyúčtování spotřeby tepla
(depozitář Otrokovice) přeplatek. Faktura přijata v
01/2021.
Dohadované částky transferů:
Ministerstvo kultury: 388.708
Kč, IROP (EU+SR) - projekt
"Ploština": 1.307 Kč, Interreg VA - Interaktivní mapa (ERDF
NIV+INV): 585.327 Kč
26 204,00

Organizace k 31. 12. 2020 neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2020

69

Meziroční vývoj stavu krátkodobých pohledávek (r. 2020 oproti r. 2019)
Účet

Název

311

Odběratelé

314

Poskytnuté zálohy

344

Pohledávky za osobami
mimo vybrané vládní
instituce

346

Pohledávky za vybranými
ústředními vládními
institucemi

Stav k 31.12. (v Kč)
2019

Rozdíl

2020

2020-2019

57 209,00

0,00

718 646,90

76 100,00

611 327,31

35 960,43

Organizace neeviduje k 31.12.2020 žádné
pohledávky za odběrateli. V r. 2019 byly na
-57 209,00 SU 311 zúčtovány přeplatky dodavatelských
faktur dle konečných vyúčtování (elektrika,
voda) v celkové částce 55.209 Kč.
Rozdíl dán odlišností období, ve kterém byly
-642 546,90 zúčtovány poskytnuté zálohy dle konečných
faktur dodavatelů.

611 327,31

Předpis nároku na dotaci z Interreg V-A
(Dušan S. Jurkovič - část EU-INV+NIV) 0,00
účetní případ z r. 2019. Příjem dotace se
předpokládá v r. 2021.

35 960,43

Předpis nároku na dotaci z Interreg V-A
(Dušan S. Jurkovič - část SR-INV+NIV) 0,00
účetní případ z r. 2019. Příjem dotace se
předpokládá v r. 2021.

348

Pohledávky za vybranými
místními vládními
institucemi

80 000,00

9 314 000,00

377

Ostatní kr. pohledávky

97 321,50

26 204,00

381

Náklady příštích období

6 994,00

1 474,00

385

Příjmy příštích období

0,00

185 144,18

388

Dohadné účty aktivní

124 307,00

975 342,00

1 731 766,14

11 225 551,92

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

Komentář k rozdílu

Zřizovatel - schválený účelový příspěvek na
provoz nečerpaný v příslušném roce. K
31.12.2020: schválené investiční příspěvky a
podepsaná rozhodnutí v r. 2020, určeno na
9 234 000,00 výdaje akcí v r. 2021 (Zefektivnění prezentace
a ochrany sbírky MJVM -Ploština - IROP:
8.155 tis. Kč, Depozitáře Otrokovice - systém
fotovoltaické elektrárny na střechu
depozitáře: 1.159 tis. Kč)
Tržba za vstupné a prodej zboží 14|15 BI -71 117,50 dle vykázaných tržeb v prosinci příslušného
roku.
Nájemné hrazené předem - v závislosti na
období fakturace v příslušném roce.
K 31.12.2020: přeplatek z vyúčtování
spotřeby tepla za rok 2020 v Otrokovicích.
185 144,18
Vyúčtovací faktura i úhrada přeplatku v
01/2021.
Dohadované částky transferů - dáno
hodnotami zúčtovanými na základě
851 035,00
skutečností nastalých v příslušných účetních
obdobích:
-5 520,00

9 493 785,78

Pohledávky celkem k 31. 12. 2020 byly vykázány v částce o 9.494 tis. Kč vyšší oproti stavu k 31. 12.
2019.
Komentáře k rozdílům u jednotlivých položek jsou uvedeny v tabulce výše u jednotlivých účtů
pohledávek.
Hlavním důvodem rozdílu je stav pohledávek na SU 348 – Pohledávky za zřizovatelem z titulu
schválených účelových příspěvků, který je k 31. 12. 2020 vykázán v částce 9.314 tis. Kč. Jedná se o
předpisy účelových investičních příspěvků na výdaje akcí v roce 2021, které byly zřizovatelem
schváleny v roce 2020. Zúčtování uvedených předpisů bylo provedeno v r. 2020 na základě
podepsaných Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku.
Konkrétně se jedná o investiční příspěvky na výdaje následujících akcí:
investiční příspěvek ve výši 8.155 tis. Kč na výdaje akce „Zefektivnění prezentace a ochrany
sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“,
investiční příspěvek ve výši 1.159 tis. Kč na výdaje akce „Depozitáře Otrokovice – systém
fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře“.
Vyřazení pohledávek
Organizace v roce 2020 nevyřadila žádné pohledávky.
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10. Stav závazků a jejich finanční krytí
Tabulka č. 16

Závazky celkem k 31. 12. 2020:
12.476.325,42 Kč z toho:
- závazky dlouhodobé:
8.659.684,80 Kč
- závazky krátkodobé:
3.816.640,62 Kč
_________________________________________________
Závazky celkem k 31. 12. 2019:
- závazky dlouhodobé:
- závazky krátkodobé:

9.633.472,71 Kč
5.151.580,20 Kč
4.481.892,51 Kč

z toho:

2.842.852,71 Kč
3.508.104,60 Kč
-665.251,89 Kč

z toho:

Rozdíl 2020-2019:
Závazky celkem 2020-2019
- závazky dlouhodobé:
- závazky krátkodobé:
1. Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2020:

8.659.684,80 Kč

Jedná se o dvě zálohy na transfer přijaté v r. 2019 a v r. 2020 z programu IROP na výdaje 1. a 2.
etapy projektu "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině".
Období realizace projektu je od roku 2017 do roku 2022.
V roce 2019 byla přijata dotace za 1. etapu projektu ve výši 5.151.580,20 Kč, v roce 2020 byla přijata
dotace za 2. etapu projektu ve výši 3.508.104,60 Kč.
2. Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2020
Účet
321

Název
Dodavatelé celkem
v tom:

321 0010 Dodavatelé - tuzemští

321 0100

Dodavatelé dlouhodobých
aktiv
Závazek z titulu přeplatku
záloh při vyúčtování
v tom: závazky po lhůtě
splatnosti

324

Přijaté zálohy

326

Přijaté návratné finanční
výpomoci zřizovatele

33X-34X

Závazky z titulu zúčtování
mezd za 12/2020:

Stav k
31.12.2020 v Komentář
Kč
128 862,39
Předmět závazků: správa a údržba objektů
12/2020, služby EZS, vodné, stočné
106 988,39 Luhačovice, telefony, internet Malenovice,
Luhačovice, spotřeba el. energie, kanc.
papír
0,00
Kastelán hradu Malenovice - vyúčtování
21 874,00 plateb za služby spojené s nájemným (za
vodu a otop)
0,00
4 330,00

Kastelán hradu Malenovice
měsíčního nájemného předem

platba

NFV - INV poskytnutá zřizovatelem v r. 2020 na
projektu
Interreg
V-A
SR-ČR
"Interaktivní expozice Česko-Slovenska"

446 000,00 výdaje
1 767 703,00

331

Zaměstnanci

333

Jiné závazky vůči zaměstnancům

336

Sociální zabezpečení

415 521,00

337

Zdravotní pojištění

180 868,00

342

Zúčtování vůči FÚ

157 235,00 daň ze mzdy - zaměstnanci
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Účet

Název

374

Přijaté zálohy na transfery

378

Ostatní krátkodobé závazky

383

Výdaje příštích období

384

Výnosy příštích období

389

Dohadné účty pasívní

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

Stav k
31.12.2020 v
Kč
388 708,00

Komentář
Dotace MK přijatá v
vyúčtováním v 01/2021

r.

2020

před

0,00
Faktury za plnění věcně a časově
142 371,27 související s obdobím roku 2020, které
byly vystaveny a přijaty v lednu 2021.
121.227 Kč: příspěvek na provoz na
předfinancování výdajů projektu Interreg v
r. 2020, který se při příjmu dotace zúčtuje
do výnosů na AÚ 672 0500. 715.582,96
836 809,96 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.
2020.
Zúčtování dohadných položek na náklady
101 856,00 r. 2020: energie, připojení k EPS, náklady
na prodané zboží z komisního prodeje.
3 816 640,62

Organizace k 31. 12. 2020 neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Finanční krytí závazků k 31. 12. 2020:
1. Finanční krytí dlouhodobých závazků k 31. 12. 2020
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2020 jsou evidovány ve výši 8.659.684,80 Kč. Jedná se o zálohy na
transfer přijaté v r. 2019 a 2020 z dotace IROP na výdaje 1. a 2. etapy projektu "Zefektivnění
prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině". Tento závazek je kryt stálými
aktivy z projektu v podobě zařazených vykoupených pozemků a nedokončeného dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku. Závazek nemá organizace kryt disponibilními finančními
prostředky. V případě vzniku povinnosti navrácení dotace IROP bude situace řešena se zřizovatelem
mimo běžné cash flow organizace.
2. Finanční krytí krátkodobých závazků k 31. 12. 2020
Název
A/ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

Stav k
31.12.2020 v Kč

%

Komentář

3 816 640,62

100,00%

2 277 937,03

59,68%

2 239 830,03

58,69%

11 903,00

0,31%

26 204,00

pohledávka SU 377 z titulu
převodu tržeb za vstupné BI za
0,69% 12/2020 - převod prostředků do
15. každého měsíce

B/ FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ:
B1/ Disponibilní zdroje
Prostředky na běžném účtu
4137661/0100
Peníze v pokladně
Pohledávky k dispozici do 15. 1. 2021
(SU 311, 377)
B2/ Ostatní oběžná aktiva
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Krátkodobé závazky organizace k 31. 12. 2020 v celkové výši 3.816.640,62 Kč jsou kryty
disponibilními zdroji v částce 2.277.937,03 Kč, tedy ze 60 %. Z toho jsou finanční prostředky
k okamžitému použití, tj. na běžném účtu a v pokladně v celkové sumě 2.251.733,03 Kč, finanční
prostředky vázané v pohledávkách k dispozici do 15. 1. 2021 (termín příjmu platby příspěvku na
provoz) v částce 26.204 Kč.
Zbývajících 40 % závazků, které představují částku 1.538.703,59 Kč, je kryto ostatními oběžnými
aktivy s nižší mírou disponibility. Z toho:
- 567.227,00 Kč je závazek z titulu přijatých finančních prostředků od zřizovatele v r. 2020 na
předfinancování výdajů projektu Interreg V-A „Interaktivní expozice Česko-Slovenska“ (446.000
Kč poskytnuto formou NFV–INV, 121.227 Kč poskytnuto jako příspěvek na provoz). Úhrada tohoto
závazku je vázána na příjem finančních prostředků z dotace Interreg V-A v roce 2021.
- 971.476,59 Kč jsou závazky, jejichž úhrada je vázána na příjem příspěvku na provoz od
zřizovatele v lednu 2021.
Komentář k meziročnímu vývoji stavu závazků (r. 2020 oproti r. 2019)
Rozdíl ve stavu závazků celkem (dlouhodobých i krátkodobých) k 31. 12. 2020 oproti stavu k 31. 12.
2019 činí 2.842.852,71 Kč. Z toho:
závazky dlouhodobé jsou v r. 2020 oproti r. 2019 vyšší o 3.508.104,60 Kč. Navýšení představuje
příjem druhé zálohy na dotaci IROP v r. 2020, a to za 2. etapu projektu „Zefektivnění prezentace
a ochrany sbírky MJVM – expozice tragédie na Ploštině“.
Závazky krátkodobé jsou k 31. 12. 2020 nižší o částku 665.251,89 Kč oproti stavu k 31.12.2019.
Meziroční srovnání krátkodobých závazků a komentáře k rozdílům uvádíme v následujícím přehledu:

Účet

Název

321

Dodavatelé

324

Přijaté zálohy

326
33X-34X

Přijaté návratné finanční
výpomoci zřizovatele
Závazky z titulu
zúčtování mezd za měsíc
prosinec

374

Přijaté zálohy na
transfery

378

Ostatní krátkodobé
závazky

Krátkodobé závazky - stav k
31.12. (v Kč)
2019

2020

2020-2019

Komentář k rozdílu

54 365,40

128 862,39

Rozdíl dán odlišností struktury
a hodnot přijatých faktur a
74 496,99 ostatních
skutečností
zúčtovaných do závazků k 31.
12.

4 330,00

4 330,00

Bez rozdílu, věcná a časová
0,00 shoda - kastelán hradu - platba
měsíčního nájemného předem.

637 000,00

446 000,00

-191 000,00

1 957 937,00

1 767 703,00

-190 234,00

99 000,00

388 708,00

500,00

0,00

383

Výdaje příštích období

160 412,62

142 371,27

384

Výnosy příštích období

811 732,52

836 809,96
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Rozdíl

Rozdíl v hodnotě
zřizovatele.

NFV

od

Rozdíl v hodnotách dotací MK
ČR přijatých v aktuálním roce
289 708,00
před vyúčtováním v lednu
následujícího roku.
-500,00
Faktury za plnění věcně a
časově související s příslušným
obdobím, které byly vystaveny
-18 041,35
a přijaty v lednu následujícího
období. Rozdíl je dán odlišností
struktury a hodnot těchto faktur.
25 077,44
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Účet

389

Název

Dohadné účty pasívní

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
CELKEM

Krátkodobé závazky - stav k
31.12. (v Kč)
2019

2020

756 614,97

101 856,00

4 481 892,51

3 816 640,62

Rozdíl
2020-2019

Komentář k rozdílu

Dohady: energie aj. Rozdíl dán
termínem, kdy jsou faktury
přijaty vzhledem k termínu
účetního uzavření roku. Většina
faktur za energie roku 2020
-654 758,97
byla vystavena a přijata v rámci
termínu uzávěrky - oproti roku
2019, kdy byla většina nákladů
na
energie
zúčtována
dohadem.
-665 251,89

Krátkodobé závazky celkem byly k 31. 12. 2020 vykázány v částce o 665.251,89 Kč nižší oproti stavu
k 31. 12. 2019. Jak vyplývá z uvedeného přehledu, celkový rozdíl je výsledkem rozdílů +/- u
jednotlivých druhů závazků s převažujícím poklesem u závazků k 31. 12. 2020.

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Ke dni 31. 12. 2020 je vykázán zůstatek nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku na účtech 041 a 042 v celkové výši 9.759.580,89 Kč.
Jedná se o investiční náklady vynaložené na realizaci dvou schválených investičních akcí:
stav k 31. 12. 2020
1. Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ (projekt
IROP), investiční záměr č. 1365/090/08/17-06/06/20.

v tom:
Náklady projektu celkem věcně a časově související s obdobím od roku 2017
do 31. 12. 2020
- z toho zavedeno do účetní a majetkové evidence (vstupní cena pozemků
nakoupených a zavedených v r. 2018)

2. Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití
kulturního dědictví (projekt FM EHP a Norska), investiční záměr č.
1614/090/02/20. Náklady na přípravu akce vynaložené v r. 2020 za
účelem podání projektové žádosti.
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM (SU 041,042)

9.231.215,89 Kč

12.631.847,89 Kč
-3.400.632,00 Kč

528.365,00 Kč
9.759.580,89 Kč

Podrobnější informace uvádíme v kapitole č. 14 – Přehled investičních záměrů a projektů
v související tabulce č. 17.
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12. Stavy zásob, cenin
1. Zásoby
V roce 2020 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.
V následujícím přehledu uvádíme stavy a salda obratů jednotlivých druhů zásob:
Druh zásob
Materiál na skladě - kancelářské
potřeby, ochranné pomůcky (OOPP),
materiál pro údržbu, služební pes
Materiál na skladě - palivové dříví
(hrad Malenovice)
Výrobky - vlastní publikace a drobné
suvenýry

počáteční stav 1. 1.
2020

zůstatek k 31.12. 2020

přírůstek(+) / úbytek(-)

68 205,65 Kč

79 227,19 Kč

11 021,54 Kč

76 703,40 Kč

104 351,40 Kč

27 648,00 Kč

1 345 279,57 Kč -

59 785,82 Kč

1 405 065,39 Kč

Zboží k prodeji

135 371,99 Kč

278 972,14 Kč

143 600,15 Kč

Zásoby celkem

1 685 346,43 Kč

1 807 830,30 Kč

122 483,87 Kč

Organizace vykazuje k 31. 12. 2020 celkový stav zásob v hodnotě 1.807.830,30 Kč. Oproti stavu
k 1. 1. 2020 došlo k celkovému navýšení stavu zásob o 122.483,87 Kč. Celkový přírůstek je rozdílem
mezi přírůstky u zásob materiálu a zboží (celkem o 182.269,69 Kč) a úbytkem u zásob vlastních
publikací (o 59.785,82 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 předhradí hradu Malenovice.
Navýšení stavu zásob zboží k prodeji souvisí především s příjmem stolní hry „Jeden den mladého
muže Baťovy školy práce“, která se za běžných okolností velmi úspěšně prodává. Vlivem opětovného
uzavření muzea veřejnosti v podzimním a předvánočním období byl znemožněn i přímý prodej zboží
návštěvníkům, v důsledku čehož zůstaly nakoupené zásoby zboží na konci roku na skladě.
Stav zásob výrobků – vlastních publikací a drobných suvenýrů (účet 123) je k 31. 12. 2020
vykázán v celkové hodnotě 1.345.279,57 Kč. Oproti stavu k 1. 1. 2020 (1.405.065,39 Kč) došlo ke
snížení stavu zásob vlastních publikací o 59.785,82 Kč. Tento úbytek je rozdílem mezi hodnotou
publikací a drobných suvenýrů vlastní výroby přijatých na sklad v roce 2020 (71.182,10 Kč –
podrobněji 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. (130.967,92 Kč).
Úbytek prodaných vlastních publikací v roce 2020 (-59.785,82 Kč) je oproti roku 2019 nižší (srov.
2019 – 155.928,87 Kč), a to z důvodu výše zmiňovaného znemožnění přímého prodeje publikací
návštěvníkům muzea v době uzavření na základě vládních krizových opatření. S tím souvisí i další
nepříznivý vliv, a to zrušení konání většiny akcí pro veřejnost v r. 2020. Na těchto akcích byly
v předchozích letech publikace muzea vždy úspěšně prodávány.
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Přírůstek (obrat MD) účtu 123: Výrobky - vlastní publikace a drobné suvenýry v částce 71.182,10 Kč
představuje:
68.389,10 Kč

2.793,00 Kč

hodnotu nově vydaných publikací MJVM přijatých na sklad:
- odborné periodikum Acta musealia 2019/1-2
- odborné periodikum Acta Carpathica Occidentalis 10/2019
- brožura „Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady ukryté v podzemí
Karpat“ vydaná k výročí 70 let od založení lomu Bučník
hodnotu drobných suvenýrů k prodeji vyrobených ve vlastní režii (placky
s obrázky s tématy k aktuálním výstavám aj.)

Při hodnocení stavu zásob vlastních publikací na skladě k 31. 12. 2020, jejich prodejnosti, případně
neprodejnosti a využitelnosti dělíme tyto zásoby na dvě velké skupiny, a to:
-

publikace nelikvidní (neprodejné) nebo s nízkou mírou likvidity:
Hodnota zásob publikací evidovaných k 31. 12. 2020 a vyhodnocených jako zcela nelikvidní či
s velmi omezenou mírou likvidity představuje částku 594 tis. Kč, tj. 44 % 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
jejich využití – poskytnutí knihovnám, školám, sociálním zařízením, při konferencích,
workshopech a akcích MJVM apod.
o reprezentativní a nadčasové publikace „Zlínské letectví“ (k 31.12.2020 na skladě
1.092 ks v hodnotě 218.400 Kč) a „Sláva Zlínského sportu“ (k 31.12.2020 na skladě
483 ks v hodnotě 104.328 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 prodejnost 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 představuje zbývající částku 750 tis. Kč (56 % z celkového
stavu zásob publikací).

2. Ceniny
Organizace v roce 2020 neevidovala žádný druh cenin. Do roku 2019 měla organizace v evidenci
cenin papírové stravenky, které byly ve 12/2019 vydány zaměstnancům, příp. vráceny dodavateli, a to
v souvislosti s přechodem organizace na elektronické stravenkové karty od 1. 1. 2020.
V roce 2020 jsou u cenin jak počáteční stav, tak obraty nulové.

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 2020 nenastaly u organizace žádné skutečnosti, které by zakládaly důvod účtovat na
uvedených nákladových účtech. Jejich obraty i zůstatky k 31. 12. 2020 jsou nulové.
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14. Přehled investičních záměrů a projektů
Tabulka č. 17

Investiční záměry a projekty realizované v roce 2020:
Organizace realizovala v roce 2020 následující projekty a akce:
1. „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. –
expozice tragédie na Ploštině“ - projekt s finanční podporou EU v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), realizace 2017 – 2022;
2. "Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě" - projekt v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů,
realizace 2020;
3. „Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ – příprava
projektu FM EHP a Norska, v roce 2020 podána projektová žádost;
4. Výměna přenosových zařízení FAUTOR - Otrokovice, Malenovice - dotace MK (INV), Program
ISO II/A.
Další schválené investiční záměry:
„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické
elektrárny na střechu depozitáře“ – v roce 2020 schválena projektová žádost o podporu z
„Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“, realizace v roce 2021.
Očekávané finanční prostředky z dříve realizovaných projektů:
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.
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.
Na základě schválení oprávněných výdajů projektu na straně MJVM v celkové výši 28 187,68 EUR
očekáváme dotaci (90 % oprávněných výdajů) ve výši 25.368,90 EUR. Přepočet na českou měnu je
v závislosti na aktuálním kurzu.
Finanční prostředky z dotace organizace k 31. 12. 2020 neobdržela, a to z důvodů ležících na
straně hlavního slovenského partnera (Mesto Brezová pod Bradlom). Do doby vyřešení nesrovnalosti
mezi hlavním partnerem a poskytovatelem dotace je pozastavena platba dotace za druhé období
projektu, do které spadá i podíl MJVM.
Výpadek očekávaného příjmu dotace byl v r. 2020 řešen ze strany zřizovatele navýšením příspěvku
na provoz.
Níže uvádíme bližší informace k uvedeným akcím a projektům:


Projekt IROP: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“
Investiční záměr č. 1365/090/08/17-06/06/20
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“.
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-

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.
K 31. 12. 2020 je schválen dodatek IZ č. 6 s celkovými náklady akce 139.671 tis. Kč.
Předpokládaná výše neuznatelných nákladů činí celkem 19.221 tis. Kč, z toho neuznatelné náklady
v rámci projektu jsou ve výši 500 tis. Kč a neuznatelné náklady mimo projekt činí 18.721 tis. Kč.
Období realizace projektu je od roku 2017 do 06/2022.
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
Dotace z prostředků EU
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace EU + SR celkem
Vlastní podíl

Kč
102.382.843,99
6.022.520,24
108.405.364,23
12.045.040,47

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

V období realizace projektu 2017 až 2020 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,
- 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.
V roce 2020 byly realizovány veřejné zakázky na výběr zhotovitele demolice stávajícího amfiteátru na
Ploštině a na výběr zhotovitele stavebních prací. S vybranými uchazeči byly uzavřeny smlouvy o dílo.
Byla provedena demolice stávajícího amfiteátru a v říjnu 2020 byly zahájeny stavební práce.
Současně probíhal výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP. Byla zpracována, předána
a převzata realizační projektová dokumentace pro výběr dodavatele interiéru expozic. Průběžně
probíhaly činnosti řízení projektu.
Výdaje na projekt vynaložené od jeho zahájení do 31. 12. 2020 činí celkem 12.633.300 Kč. Z toho
v roce 2017 byla vynaložena částka 2.104.133 Kč, v roce 2018 částka 3.605.652 Kč, v roce 2019
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částka 4.111.818 Kč a v roce 2020 částka 2.811.697 Kč. S výjimkou výdaje na povinnou publicitu v r.
2019 ve výši 1.452 Kč jsou veškeré dosud vynaložené výdaje investičního charakteru. Výdaje projektu
byly hrazeny v souladu s podmínkami projektu a v souladu s investičním záměrem ve znění aktuálně
schválených změn.
Výdaje projektu roku 2020 ve výši 2.811.696,89 byly hrazeny ze schválených investičních zdrojů, a to
v částce 87.604 Kč z investičního příspěvku zřizovatele (výdaje 02-04/2020) a v částce 2.724.092,89
Kč ze zdrojů fondu investic organizace z dotace IROP za 2. etapu projektu, která byla přijata
v 06/2020 (výdaje 06-12/2020).
Od počátku realizace projektu do 31. 12. 2020 byly podány dvě žádosti o platbu a byly obdrženy dvě
splátky dotace IROP v celkové výši 8.659.684,80 Kč:
- na výdaje 1. etapy projektu za 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.
- na výdaje 2. etapy projektu od 1. 7. 2019 do 28. 2. 2020. Dotace v celkové výši 3.508.104,60
Kč byla přijata na bankovní účet MJVM dne 16. 6. 2020. Z celkové částky dotace činí
investiční zdroje 3.506.797,80 Kč a neinvestiční zdroje 1.306,80 Kč.
Investiční část dotace ve výši 3.506.797,80 Kč byla zahrnuta do zdrojů fondu investic
organizace na úhradu dalších investičních výdajů projektu. Z toho bylo v roce 2020 použito
2.724.092,89 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2020 v částce 782.704,91 Kč vstupuje do počátečního
stavu fondu investic k 1. 1. 2021 a bude použit na úhradu výdajů projektu v roce 2021. Přesun
uvedených zdrojů z roku 2020 do roku 2021 je zahrnut do Změny struktury nákladů IZ č. 7,
který organizace předložila zřizovateli ke schválení na počátku roku 2021.


"Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě" - projekt v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů,
realizace 2020
Investiční záměr č. 1546/090/05/19 - 01/09/20/S (Změna Struktury nákladů IZ č. 1)
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno projektu číslo ORJ 420.

Jedná se o přeshraniční projekt, který byl realizován v roce 2020.
Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) ve výši 85 % ověřených
způsobilých výdajů (bez účasti státního rozpočtu). Zbývající část je hrazena vlastními zdroji.
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).
Smlouva o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z programu Interreg V-A – Fond malých
projektů byla uzavřena s účinností od 16. 9. 2019.
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. MJVM jako vedoucí partner projektu bylo nositelem
veškerých výdajů projektu, a to dle podmínek schváleného projektu.
Přeshraniční projekt byl zaměřený na rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálního
vzdělávacího hardware a software. Cílem projektu bylo 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 byla realizována v Envicentru pro krajinu Vysoké Pole – Obec Vysoké Pole, které je jedním z
partnerů projektu.
Interaktivní expozice - mapa byla 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).
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Realizace akce a skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce investičního i neinvestičního
charakteru proběhlo v roce 2020 dle podmínek projektu, v souladu se schváleným investičním
záměrem, schváleným rozpočtem a schváleným plánem tvorby a použití fondu investic.
Realizace projektu byla fyzicky ukončena k 30. 11. 2020. K tomuto datu byly zúčtovány veškeré
náklady akce.
Ve 12/2020 byla zpracována a odeslána řídícímu orgánu projektu závěrečná zpráva se soupisem
deklarovaných výdajů.
Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku byla zřizovateli předána 14. 12. 2020.
V rámci akce byl pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (Interaktivní expozice – hardwarová
a softwarová část), drobný dlouhodobý hmotný majetek (stůl pro dotykovou obrazovku), průběžně
probíhalo věcné a finanční řízení projektu. K prezentaci interaktivní expozice byly vydány propagační
materiály. S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situace a platná vládní opatření proběhlo
slavností zahájení provozu interaktivní expozice on-line formou, namísto původně plánovaného
setkání zástupců české a slovenské strany ve Vysokém Poli na místě samém.
Celkové náklady akce byly vykázány v částce 688.620 Kč, z toho činí investiční náklady 546.000 Kč a
neinvestiční náklady 142.620 Kč.
Oproti IZ byla vykázána úspora v čerpání nákladů v celkové výši 168.380 Kč. V investiční oblasti činí
úspora oproti IZ částku 122.000 Kč, a to z důvodu nižší vysoutěžené ceny za dodávku interaktivní
mapy. V neinvestiční oblasti bylo oproti IZ čerpáno o 46.380 tis. Kč méně. Důvodem této úspory je
skutečnost, že v důsledku nepříznivé epidemiologické situace a platných krizových opatření vlády ČR
v souvislosti se šířením koronaviru byly zrušeny nebo omezeny některé aktivity projektu. Nebylo
realizováno společné setkání zástupců obou partnerů ve Vysokém Poli při zahájení provozu
interaktivní mapy, dále z důvodu omezení aktivit projektu nebyly v plné výši čerpány odměny z dohod
o provedení práce.
Výdaje projektu v celkové výši 688.620 Kč, které byly v plné výši vynaloženy v r. 2020, byly hrazeny
ze schválených investičních a provozních zdrojů.
Investiční výdaje, které činí celkem 546.000 Kč, byly hrazeny ve výši 100.000 Kč ze zdrojů fondu
investic organizace a ve výši 446.000 Kč z návratné finanční výpomoci zřizovatele.
Neinvestiční výdaje v celkové částce 142.620 Kč byly hrazeny ve výši 21.393 Kč z provozních zdrojů
organizace v rámci rozpočtu roku 2020 a ve výši 121.227 z příspěvku na provoz schváleného
zřizovatelem na předfinancování neinvestičních výdajů projektu.
Z hlediska projektu Interreg V-A jsou všechny realizované náklady akce považovány za způsobilé.
Příjem dotace a finanční ukončení projektu předpokládáme v průběhu 1. pololetí 2021, a to ve výši
odpovídající 85 % deklarovaných výdajů. Celková výše dotace je dohadována v částce 585.327 Kč,
z toho investiční část 464.100 Kč a neinvestiční část 121.227 Kč. Zbývající část je kryta vlastním
podílem ve výši odpovídající 15 % celkových nákladů.
V návaznosti na příjem finančních prostředků z dotace bude z investiční části vrácena zřizovateli
návratná finanční výpomoc poskytnutá v r. 2020 ve výši 446.000 Kč. Zbývající část investiční dotace
se stane zdrojem fondu investic organizace. Neinvestiční část dotace vstoupí do rozpočtu organizace
na rok 2021 jako zdroj krytí provozních nákladů. Tím bude v daném roce snížena potřeba příspěvku
na provoz.


„Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ – příprava
projektu FM EHP a Norska (v roce 2020 podána projektová žádost)
Investiční záměr č. 1614/090/02/20, schválen RZK dne 30. 3. 2020, č. usnesení: 0214/R08/20
Pro účely vedení odděleného účtování bylo přiděleno projektu číslo ORJ 930.

Hrad Malenovice spolu s předhradím je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Záměrem akce je revitalizace památky a vybudování nových expozic spolufinancovaných z fondů
EHP a Norska – program Kultura – výzva „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“
zahrnující čtveřici plánovaných expozic. Realizací navržených expozic dojde k rozšíření nabídky
stálých expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, přičemž bude využitý vlastní bohatý sbírkový
fond, jehož dílčí soubory jsou vystavovány jen příležitostně. Stavební úpravy zahrnují zejména
výměnu stávajících oken za nová, sanaci vlhkosti na vnitřním nádvoří a u stěny na východní straně
nádvoří a úpravy v souvislosti s expozicemi.
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Dne 29. 4. 2019 usnesením č. 0296/R11/19 RZK vyslovila souhlas se zahájením projektové přípravy
investiční akce před schválením investičního záměru a tím se zahájením realizace investiční akce.
Od zahájení akce do 31. 12. 2020 byla realizována příprava projektu za účelem předložení projektové
žádosti z FM EHP a Norska, která zahrnovala:
- zpracování přípravné dokumentace – studie interiéru,
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost pro stavební
povolení,
- zpracování studie odvodnění nádvoří,
- zpracování rozpočtu projektu dle studie,
- zpracování a odevzdání projektové žádosti.
Další realizace projektu je podmíněna získáním dotace.
Celkové náklady projektu jsou navrženy ve výši 30.484 tis. Kč. Z toho činí uznatelné náklady 29.843
tis. Kč a neuznatelné náklady 641 tis. Kč (výdaje před schválením projektu).
Pravidla pro financování z FM EHP a Norska počítají s podílem dotace 90 % způsobilých výdajů,
příspěvek příjemce činí 10 % způsobilých výdajů. Dle podmínek Programu jsou způsobilé výdaje až
po schválení poskytovatelem dotace.
Výdaje na projekt vynaložené od jeho zahájení v roce 2019 do 31. 12. 2020 jsou v souladu se
schváleným IZ a činí celkem 640.760 Kč. Jedná se o výdaje na přípravu projektu vynaložené před
jeho schválením, tudíž o výdaje z hlediska projektu FM EHP neuznatelné.
Část výdajů (celkem 337.910 Kč) byla vynaložena Zlínským krajem, zbývající část (302.850 Kč)
uhradilo MJVM ze schválených provozních a investičních zdrojů.
Z celkové částky 640.760 Kč činí výdaje investiční 528.365 Kč a výdaje neinvestiční 112.395 Kč.
Investiční výdaje v celkové výši 528.365 byly uhrazeny:
- v částce 326.940 Kč Zlínským krajem v r. 2019 a 2020. V roce 2020 byla organizaci předána
rozpracovaná investice v uvedené hodnotě;
- částku 201.425 Kč uhradilo MJVM. V roce 2019 byla uhrazena částka 150.000 Kč jako
neinvestiční výdaj, který byl na základě schválení IZ v r. 2020 přeúčtován do investičních
nákladů projektu a uhrazen z fondu investic organizace. V roce 2020 byla uhrazena částka
51.425 Kč z investičního příspěvku zřizovatele.
Neinvestiční výdaje v celkové výši 112.395 byly uhrazeny následovně:
- 10.970 Kč Zlínským krajem v r. 2020;
- 200.000 Kč jako neinvestiční výdaj MJVM v roce 2019.
- -150.000 Kč: na základě schválení IZ v r. 2020 byla část neinvestičních výdajů roku 2019
(celkem 200.000 Kč) v hodnotě 150.000 Kč přeúčtována do investičních nákladů projektu
oproti snížení provozních nákladů MJVM v roce 2020.
- 51.425 Kč v roce 2020 z účelového příspěvku na provoz.


Výměna přenosových zařízení FAUTOR - Otrokovice, Malenovice
Dotace MK (INV) z Programu ISO II/A – zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty
movitého kulturního dědictví bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami.
Vzhledem k hodnotě projektu bez IZ. Finanční aspekty projektu zahrnuty do schváleného Plánu
tvorby a použití fondu investic na rok 2020.

V rámci programu MK ISO II/A byly MJVM v roce 2020 schváleny dva projekty na pořízení
přenosových zařízení FAUTOR. Hodnota obou projektů činí 218.272,87 Kč, poskytnutá investiční
dotace MK je ve výši 152.000 Kč:
1. Výměna zařízení Fautor – areál hradu Malenovice v celkové hodnotě 104.725,50 Kč, z toho činí
investiční dotace MK 73.000,00 Kč. Zbývající částka 31.725,50 Kč byla hrazena ze zdrojů fondu
investic organizace.
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2. Výměna zařízení Fautor – 2 budovy konzervátorského pracoviště a depozitářů v Otrokovicích
v celkové hodnotě 113.547,37 Kč, z toho činí investiční dotace MK 79.000,00 Kč. Zbývající částka
34.547,37 Kč byla hrazena ze zdrojů fondu investic organizace.
Oba projekty byly realizovány v roce 2020 v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Veškeré
výdaje obou projektů byly uhrazeny do konce roku 2020. Vyúčtování dotace bylo odesláno 18. 12.
2020.
Zavedení nově pořízeného majetku do majetkové a účetní evidence MJVM bylo provedeno v měsíci
11/2020 k datu protokolárního předání – převzetí.


„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – systém
fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře“
Investiční záměr č. 1635/090/07/20, schválen RZK dne 24. 8. 2020, č. usnesení: 0593/R20/20
V roce 2020 byla schválena projektová žádost o podporu z „Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020“. Projekt bude realizován v roce 2021.

Investiční záměr byl schválen v celkové hodnotě 2.896 tis. Kč s plánovaným čerpáním veškerých
výdajů v roce 2021. Obdržení finančních prostředků z dotace OPŽP se v IZ předpokládá rovněž v roce
2021.
Pravidla pro výši podpory OPŽP počítají s podílem dotace max. 60 % způsobilých výdajů projektu,
podíl příjemce činí min. 40 % způsobilých výdajů. V rámci projektu se předpokládají veškeré výdaje
způsobilé.

15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
Tabulka č. 18

I.

MAJETEK NAJATÝ – VÝDAJE NA NÁJMY:
•

VÝDAJE NA NÁJMY ZA ROK 2020 CELKEM

17 014,00 Kč

v tom:
1. VÝDAJE NA KRÁTKODOBÉ NÁJMY:
1.1. Nájem nemovitého majetku:
Organizace si v roce 2020 krátkodobě nenajímala žádný
nemovitý majetek.
1.2. Nájem movitého majetku:
Organizace si v roce 2020 krátkodobě nenajímala žádný
movitý majetek.
2. VÝDAJE NA DLOUHODOBÉ NÁJMY:
2.1. Nájem nemovitého majetku:
 Pozemkový fond ČR – pozemky v blízkosti hradu
Malenovice
 Město Luhačovice – pronájem prostor Městského
domu kultury Elektra pro Muzeum luhačovického Zálesí
2.2. Nájem movitého majetku:
 Česká pošta – poštovní přihrádka
 propagační vitríny – 2 vitríny v centru Zlína pro
propagaci výstav a akcí muzea
 pronájem exponátů (letecký motor, letecké pneu) do
expozice „Princip Baťa“ (smlouva do 30. 6. 2020)
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- Kč
- Kč

- Kč

17 014,00 Kč
1 574,00 Kč
1 474,00 Kč
100,00 Kč
15 440,00 Kč
5 520,00 Kč
2 420,00 Kč
7 500,00 Kč
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II.

MAJETEK PRONAJATÝ – PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ
•

PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ ZA ROK 2020 CELKEM

69 460,00 Kč

v tom:
1. PŘÍJMY Z KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ:
 Pronájem malovaného sálu a nádvoří hradu
Malenovice pro svatební obřady v období červen až říjen
2020 – vždy jedna sobota v měsíci. V květnu byly svatební
obřady zrušeny z důvodu zhoršené epidemiologické
situace. Nájemci: fyzické osoby. Počet svatebních obřadů
v roce 2020: 11
2. PŘÍJMY Z DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ:

17 500,00 Kč

2.1. Pronájem nemovitého majetku:
 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)
2.2. Pronájem movitého majetku:
 pronájem vybavení bytu v předhradí hradu
Malenovice kastelánovi k užívání (sporák, ohřívač TUV,
nájemné 130,- Kč//měs.)

50 400,00 Kč

17 500,00 Kč

51 960,00 Kč

50 400,00 Kč
1 560,00 Kč
1 560,00 Kč

Podrobněji viz tabulka č. 18.

16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
Tabulka č. 19

V roce 2020 nebyla v organizaci provedena žádná mimořádná kontrola. Byla provedena jedna
pravidelná roční prověrka BOZP a pravidelné roční kontroly BOZP na objektech MJVM.
1. Pravidelná roční prověrka BOZP ve smyslu §108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Prověrku provedl:
Datum prověrky:
Průběh a výsledek
kontroly::

Přijatá opatření:

I. Ekonomická část

zástupci společnosti eM Kelty s.r.o., IČ 29386306, na základě výkonu činnosti
osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
23. 9. 2020
Byla provedena kontrola v následujících oblastech:
1. vedení dokumentace
2. namátková kontrola dokumentace k zaměstnancům
3. dokumentace školení
4. pracovnělékařská péče, ochrana zdraví
5. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních
oděvů a obuvi, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných
nápojů
6. kontrolní činnost na pracovišti
7. pracovní úrazy
8. vyhledávání a hodnocení rizik
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. Většina zjištěných závad byla odstraněna, zbývající
jsou v řešení.
Opatření nebyla uložena.
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2. 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 2020 jsou konstatována kladná zjištění, zjištěny
drobné nedostatky a zadány úkoly odpovědným osobám. Zjištěné nedostatky byly odstraněny, úkoly
byly vypořádány.
V roce 2020 proběhly kontroly BOZP na objektech MJVM v těchto termínech:
Zlín, 14. budova
21. 4., 21. 10. 2020
Luhačovice
21. 8. 2020
Malenovice
8. 6., 30. 11. 2020
Otrokovice – depozitáře
5. 5., 16. 10. 2020
Ploština
21. 8. 2020
Otrokovice SPŠ
5. 5., 16. 10. 2020

17. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)
Tabulka č. 20

Hodnocení dosažených tržeb za vstupné a vykázané návštěvnosti v roce 2020, srovnání těchto
ukazatelů zvláště v delší časové řadě je významně ovlivněno mimořádnou situací celého roku 2020.
Omezení a rušení akcí či úplné uzavření objektů muzea veřejnosti na základě vládních opatření
reagujících na zhoršenou epidemiologickou situaci mělo na vykázané hodnoty zřejmé dopady.
Poprvé byly všechny objekty MJVM pro veřejnost uzavřeny od 13. 3. 2020 do odvolání, a to na
základě Nařízení vlády o zavedení krizových opatření proti šíření koronaviru. Několik dnů předtím
došlo k uzavření škol, tudíž byly zrušeny všechny objednané edukační programy a další se již
neobjednávaly.
K opětovnému otevření objektů na základě uvolnění krizových opatření mohlo dojít od 11. 5. 2020
(resp. od úterý 12. 5.), a to u expozic a výstav MJVM Zlín, Luhačovice, Ploština. Komentované
prohlídky budovy 21 s výjezdem historickým výtahem byly obnoveny od 15. 6. 2020. Do té doby
nebyly pořádány z důvodu zvláštního režimu v budově 21 a hygienických předpisů. Hrad Malenovice
mohl být otevřen až od úterý 26. 5. 2020.
Následně po otevření objektů však byla návštěvnost velmi slabá, jednak z důvodu pochopitelných
obav lidí z nákazy, jednak kvůli trvajícímu úplnému či částečnému uzavření škol.
V důsledku zhoršené epidemiologické situace na podzim a platných vládních opatření byly objekty
muzea uzavřeny od 12. 10. do 2. 12. a dále od 18. do 31. 12. 2020.
Kromě toho měly jednotlivé objekty specifický režim:
ZLÍN - v době otevření od 3. do 17. 12. byla návštěvnost expozic a výstav velmi slabá. Kromě toho
nebyl v nabídce výtah "21". Z důsledku krizových opatření byla zrušena většina tradičních
předvánočních akcí a aktivit. Pouze v rámci krátkého období otevření škol proběhly vánoční edukační
programy pro školní skupiny, které navštívilo celkem 100 žáků.
HRAD MALENOVICE, HÁJENKA - na obou objektech byla dnem 11. 10. ukončena sezóna 2020.
Tradiční vánoční jarmark na hradě v roce 2020 neproběhl.
MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ - zůstalo již do konce roku uzavřeno z provozních důvodů
(malování, oprava elektroinstalace, výměna koberců).
NKP PLOŠTINA - objekt ukončil sezónu 11.10. 2020 z důvodu zahájení stavebních prací v rámci
projektu IROP "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. expozice tragédie na Ploštině.
Po celé období roku 2020 od zavedení krizových opatření v březnu byly omezeny či úplně zakázány
hromadné akce. Nemohly být proto pořádány přednášky, doprovodné programy, mimořádné akce pro
veřejnost na hradě Malenovice (zahájení sezóny s doprovodným programem, noční prohlídky hradu,
vánoční jarmark).
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Naproti tomu velmi úspěšné bylo na všech objektech MJVM období letních prázdnin červenec –
srpen, kdy návštěvnost dalece přesáhla hodnoty vykazované ve srovnatelném období v předchozích
letech.
MJVM se v roce 2020 připojilo k projektu „ZLÍNSKÝ KRAJ DĚTEM“, který byl vytvořen k podpoře
návštěvnosti Zlínského kraje z iniciativy Zlínského kraje a byl veřejnosti prezentován prostřednictvím
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Projekt nabízel na období červenec – srpen vstup zdarma pro všechny děti a mládež do 18 let, a to do
všech objektů MJVM (s výjimkou doprovodných programů, dílen a výtahu "21"). Projekt byl velmi
úspěšný. V rámci projektu „Zlínský kraj dětem“ navštívilo objekty MJVM v období červenec - srpen
2020 celkem 13.546 dětí do 18 let.
Mimořádná návštěvnost v letní sezóně roku 2020 byla podpořena také atraktivní nabídkou výstav ve
zlínském objektu: rodinnou prázdninovou výstavou „Krysáci“ z oblíbeného večerníčkového seriálu a
zvláště pak unikátní výstavou depotu zlatých a stříbrných mincí, který byl nalezen nedlouho předtím
v oblasti Hostýnských vrchů. Poklady mincí se takto představily veřejnosti před svou cestou k dalšímu
ošetření a zkoumání.
V následujících přehledech jsou uvedeny údaje o dosažené návštěvnosti a tržbách za období let 2015
až 2020. Případné další mimořádné vlivy a skutečnosti kromě výše uvedených jsou vyznačeny vždy
pod příslušnou tabulkou nebo grafem.

NÁVŠTĚVNOST 2020
VŠECHNY OBJEKTY MJVM
Rok 2020
celkem
Dospělí - plné vstupné
Senioři
Děti do 15 let, studenti, školní skupiny
ZTP
Rodinné vstupné
Přednášky, besedy, dílny
Neplatící - F. Bartoš, výstavky foyer 14.b.,
děti do 6 let, vernisáže, hosté, doprovod,
AMG aj.
Terasa, výtah "21"
Mimořádné akce
Zájmové kluby
Cizí akce - hrad Malenovice
CELKEM
Rok 2019 celkem
Rozdíl 2019-2018
%
děti do 18 let zdarma v rámci projektu
"Zlínský kraj dětem" (vykázáno dle NIPOS):

I. Ekonomická část

%

2019

Rozdíl 20202019

29 362
9 437
8 019
1 496
11 984
1 152

27,02
8,68
7,38
1,38
11,03
1,06

37 454
16 378
23 137
2 393
17 723
2 205

-8 092
-6 941
-15 118
-897
-5 739
-1 053

42 039

38,68

45 778

-3 739

2 880
1 889
199
215
108 672
159 466
-50 794

2,65
1,74
0,18
0,20
100,00

7 335
3 736
477
2 850
159 466

-4 455
-1 847
-278
-2 635
-50 794

68,15
13 546
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NÁVŠTĚVNOST ZA OBDOBÍ: LEDEN - PROSINEC 2020 - dle objektů
srovnání 2015 - 2020

Počet návštěvníků celkem
2015
Zlín - 14. budova 14|15 BI

2016

2017

2018

2019

2020

rozdíl

%

2020 - 2019

2020/2019

141 137

121 603

117 465

125 120

125 941

86 546

-39 395

68,72%

17 419

16 147

40

19 298

20 139

12 222

-7 917

60,69%

hájenka

1 955

5 378

1 116

6 184

6 695

5 502

-1 193

82,18%

Muzeum Luhačovice

4 467

4 884

6 221

5 554

5 811

3 755

-2 056

64,62%

NKP Ploština

1 754

837

1 186

1 018

880

647

-233

73,52%

166 732

148 849

126 028

157 174

159 466

108 672

-50 794

68,15%

hrad Malenovice

CELKEM

Vykázaná celková návštěvnost všech objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2020 činí
108.672 návštěvníků.
Ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo vykázáno celkem 159.466 návštěvníků, je to o 50.794
návštěvníků méně. Tento významný úbytek nastal v důsledku uzavření objektů na základě platných
vládních opatření – viz komentář výše.
Poznámky k mimořádným vlivům:
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.
2020:
 Od 13.3.2020 do odvolání všechny objekty MJVM pro veřejnost uzavřeny na základě Nařízení
vlády o zavedení krizových opatření proti šíření koronaviru a následného pokynu zřizovatele.
Uzavření:
březen od 13.3.
duben celý měsíc
květen do 10.5.: Zlín (terasa a výtah "21" do 14.6.), Luhačovice, Ploština, do 24.5. hrad
Malenovice






hrad Malenovice - v sezóně 2020 nebyly až do konce srpna pořádány tradiční mimořádné akce
pro veřejnost (slavnostní zahájení sezóny, prázdninové noční prohlídky hradu aj.). Jedinou akcí,
která mohla být pořádána, byla akce "Stará řemesla na hradě Malenovice", která úspěšně proběhla
dne 5. 9. 2020 (1.220 návštěvníků na program u hradu, 206 osob na prohlídku hradu).
Účast MJVM v projektu „ZLÍNSKÝ KRAJ DĚTEM“: ČERVENEC - SRPEN 2020 PRO DĚTI DO 18
LET VSTUP ZDARMA DO VŠECH OBJEKTŮ MJVM (s výjimkou doprovodných programů, dílen a
výtahu "21"). Iniciativa Zlínského kraje prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy. V rámci projektu vykázáno za období červenec - srpen 2020 celkem 13.546 dětí.
Od 12.10. do 2. 12. a dále od 18. do 31. 12. 2020 všechny objekty MJVM pro veřejnost
uzavřeny na základě vládních nařízení o přijetí krizových opatření proti šíření koronaviru.
ZLÍN - v době otevření od 3. do 17. 12. nebyl v nabídce výtah "21"
HRAD MALENOVICE, HÁJENKA - na obou objektech byla dnem 11. 10. ukončena sezóna 2020.
Tradiční vánoční jarmark na hradě v roce 2020 neproběhl.
MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ - zůstalo již do konce roku uzavřeno z provozních důvodů
(malování, oprava elektroinstalace, výměna koberců).
NKP PLOŠTINA - objekt ukončil sezónu 11.10.2020 z důvodu zahájení stavebních prací v rámci
projektu IROP "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.
- expozice tragédie na Ploštině.
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Návštěvnost 2020 dle objektů:
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TRŽBY ZA VSTUPNÉ
Uzavření objektů muzea v roce 2020 na základě platných vládních opatření reagujících na
nepříznivou epidemiologickou situaci a další související vlivy (např. nutnost bezpečného separování
návštěvníků) vedly současně s propadem návštěvnosti k souvisejícím výpadkům tržeb za vstupné.
Celkové tržby za vstupné (AÚ 602 0700) byly v roce 2020 vykázány v částce 1.700.662 Kč. Oproti
roku 2019 (2.797.480 Kč) je to o 1.097 tis. méně, v procentním vyjádření činí tržby roku 2020 61 %
tržeb dosažených v roce 2019. Oproti původnímu rozpočtu (SR 2020: 2.680 tis. Kč) jsou tržby nižší o
částku 979 tis. Kč (na úrovni 63 % SR). Oproti aktuálnímu upravenému rozpočtu (UR k 31. 12. 2020:
1.916 tis. Kč) je výše vykázaných tržeb nižší o 215 tis. Kč a dosahuje 89 % upraveného rozpočtu.
V jarním období při prvním uzavření objektů činil odhad předpokládaného dopadu mimořádné situace
do výnosů z tržeb za vstupné roku 2020 snížení tržeb o 1.300 tis. Kč oproti stávajícímu rozpočtu
(2.680 tis. Kč). Díky velmi úspěšným letním měsícům na všech objektech se podařilo výpadek o něco
snížit (-979 tis. Kč), přesto při srovnání s předcházejícími lety jsou hodnoty roku 2020 výrazně pod
dlouhodobými průměry.
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1. Tržby za vstupné: srovnání 2015 – 2020
leden - prosinec
2015
Zlín, 14. budova - 14|15 BI

2016

2017

2018

2019

2020

rozdíl

průměr

průměr

2020-2019

2015-2020

2015-2019

1 654 852,00

1 739 478,00

1 942 658,00

1 800 448,00

2 038 725,00

1 160 581,00

374 408,00

459 605,00

19 740,00

504 860,00

606 240,00

420 106,00

-186 134,00

473 043,80

486 278,25

MUZEUM LUHAČOVICE

80 803,00

103 320,00

123 990,00

113 135,00

139 565,00

110 660,00

-28 905,00

111 912,17

112 162,60

NKP PLOŠTINA

16 480,00

11 765,00

14 455,00

14 685,00

12 950,00

9 315,00

-3 635,00

13 275,00

14 067,00

CELKEM

2 126 543,00

2 314 168,00

2 100 843,00

2 433 128,00

2 797 480,00

1 700 662,00

-1 096 818,00 2 245 470,67

2 354 432,40

tržby celkem/rok

2 126 543,00

2 314 168,00

2 100 843,00

2 433 128,00

2 797 480,00

1 916 000,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

88,76%

HRAD MALENOVICE

% z tržeb za rok/ročního rozpočtu

-878 144,00 1 722 790,33

1 835 232,20

Pozn.: z výpočtu průměru u hradu Malenovice je vyloučen mimořádný rok 2017 (uzavření objektu z důvodu
opravy statiky hradu).

2. Tržby za vstupné 2020: podíl objektů MJVM

3. Tržby za vstupné: srovnání 2015-2020
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18. Prodej svěřeného movitého majetku kraje
Organizace v roce 2020 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 2020:
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.
3.
4.
5.

Tematické výstavky ve vstupní hale 14. budovy
Mimořádné akce (Galerijní a muzejní noc, Den kraje apod.)
Vernisáže výstav
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 volně přístupných prostor na hradě (přírodovědná expozice
„Zvířata na Zemi a člověk“, sezónní tematické výstavy) a k návštěvě expozice a sezónní výstavy na
hájence.
Každý návštěvník je započítán 3x (prohlídkový okruh – volně přístupné prostory – 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.
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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.
19.2.

NÁKLADY NA MARKETING ORGANIZACÍ VE 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU
V ROCE 2020

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.
Dle podkladů převzatých od 14|15 Bi bylo v roce 2020 vynaloženo na marketingové aktivity související
s činností muzea celkem 274 tis. Kč.

I. Ekonomická část

Výroční zpráva 2020

95

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 284 přírůstkových čísel, z toho:
 3 v oddělení přírodovědném,
 281 v oddělení společenskovědním
Z celkového počtu evidenčních čísel přírůstků bylo získáno:
 114 darem,
 4 nákupem,
 2 vlastním sběrem,
 43 nálezem,
 14 převodem,
 4 z pozůstalosti,
 33 sběrem,
 5 revizí v depozitáři,
 27 z původních nezpracovaných fondů muzea,
 1 z původního fondu KVÚ fond Malenovice,
 1 z původního fondu KVM,
 9 převodem z pomocného fondu,
 21 archeologickým náhodným nálezem,
 6 výzkumem (archeologický organizovaný nález)0
V podsbírce Knihy bylo zapsáno 1 přírůstkové číslo ve fondu Staré tisky.
Odborná knihovna v běžném nesbírkovém knihovním fondu zapsala 1421 přírůstkových
čísel, z toho:
 1255 nových přírůstkových čísel knih,
 166 přírůstkových čísel periodik.
1.2 Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC
K 31. 12. 2020 bylo ve sbírkových fondech MJVM zapsáno 381 775 evidenčních čísel (dále
e. č.) sbírkových předmětů.
V roce 2020 bylo nově zaevidováno 7301 evidenčních čísel
 V oddělení přírodovědném to bylo 266 e. č. (podsbírka Zoologická 2 e. č., Botanická
264 e. č.).
 V oddělení společenskovědním bylo zapsáno 7032 evidenčních čísel (podsbírka
Archeologická 1370 e. č., Historická 1204 e. č., Etnografická 988 e. č., Etnografická 2
273 e. č., H+Z 2135 e. č., Obuv 621 e. č., Orientační běh 441 e. č.).
 V podsbírce Knihy byla zapsána celkem 3 nová evidenční čísla ve fondu Starých
tisků a Historický fondů.

K vyřazení bylo navrženo 241 evidenčních čísel, z toho:
 36 z podsbírky Etnografická 2,
 2 z podsbírky Etnografická,
 203 z podsbírky Historická.
Předměty vyřazené z podsbírky Historická byly zapsány do evidence knihovny MJVM,
protože se jednalo o kompletní ročníky periodik.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost vyřazení schválil.
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Byla provedena pravidelná aktualizace CES v termínech stanovených MK ČR.
Do běžného knihovního fondu bylo doplněno 1255 knihovních jednotek a 1 knihovní jednotka
do sbírkového fondu. Většina publikací byla získána bez vynaložení finančních příspěvků
(retrokatalogizací, darem, výměnou, sběrem).
Ve fondu bylo k 31. 12. 2020 zaregistrováno celkem 1169 sbírkových knih zapsaných v CES,
32 434 knihovních jednotek běžného knihovního fondu a 2428 čísel periodik.
Všechny přírůstky knižního fondu jsou zpracovávány podle katalogizačních pravidel RDA ve
formátu MARC 21 pomocí knihovnického systému Tritius.
Celkem je v databázi Tritius k 31. 12. 2020 evidováno 26 783 titulů a 30 112 svazků.
V roce 2020 muzeum odebírá celkem 67 titulů periodik (z toho 46 titulů získává výměnou
a darem).
V roce 2020 byla dokončena evidence knihovních fondů Pavlištík a Orsava, byla započata
evidence a retrokatalogizace regionálních fondů.
V oddělení společenskovědním bylo v archivu H+Z zdigitalizováno 4364 negativů, fotografií
a stran písemností, z toho 3287 sbírkových předmětů z podsbírky H+Z.
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 celkem zapsáno 3679 evidenčních čísel, z toho:
 17 evidenčních čísel v přírodovědném oddělení,
 3662 evidenčních čísel ve společenskovědním oddělení.
Celkový počet evidenčních čísel fotoarchivu je 27 199 k 31. 12. 2020.
Audiotéka obsahuje 192 položek, videotéka 1298 položek.
Pokračovalo nové zpracování spisového a účetního archivu MJVM, který vychází z činnosti
MJVM a jsou v něm průběžně ukládány písemnosti (zápisy z porad vedení MJVM,
rozhodnutí ředitele, smlouvy apod.) a tiskoviny (plakáty, pozvánky, lektorské listy apod.),
které v muzeu vzniknou. Byly vytvořeny nové archivní knihy a nový Spisový řád MJVM.
Všechny položky archivu jsou nově zpracovávány a zapisovány do archivní knihy, která je
vedena v elektronické i tištěné podobě. Od července 2019 je archiv MJVM postupně
evidován v programu Geovap. Do systému Geovap bylo za rok 2020 zaevidováno 57
šanonů, 5 krabic a data z 28 výstav z let 2018 – 2020. Jedná se převážně o personální,
účetní a mzdový archiv z let 2011 – 2019 (evidence docházky, pokladní doklady, smlouvy,
příkazy mzdy, přehledy o platbě pojistného, výplatní lístky). Zaevidovány byly i materiály
z porad vedení MJVM, BI a KÚ (porady ředitelů, porady PO KÚ, programové listy,
dokumenty vystavené zřizovatelem). Skartační řízení pod vedením Pavla Šrámka ze
Státního okresního archivu Zlín proběhlo 17. června 2020. 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 21 208 evidenčních a přírůstkových čísel, z toho:
 15 383v oddělení společenskovědním (podsbírka Archeologická 1603, Obuv 1314,
Orientační běh 140, Historická 5704, Etnografická 1579, Etnografická 2 273, H+Z
4770),
 5825 v oddělení přírodovědném (podsbírka Mineralogická 366, Botanická 3000,
Entomologická 2360, Zoologická 99).
O inventarizacích jsou vypracovány protokoly.

II. Odborná část

Výroční zpráva 2020

97

V knihovním fondu, který není evidován ve sbírkové evidenci a zapsán v CES, bylo
revidováno při rekatalogizaci a opravě záznamů v katalogu 1501 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
Zajištěna účinná ochrana všech sbírkových fondů v depozitářích a expozicích, pravidelně
byla prováděna kontrola kurátory sbírek a konzervátory, aktuální stavy zapsány; ve všech
depozitářích jsou vedeny depozitární knihy. 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.
V depozitáři botanickém byla provedena desinfekce mražením a ukládání vrácených
herbářových položek po jejich determinaci specialisty.
Z entomologického depozitáře byly vystěhovány v průběhu května 2020 dřevotřískové regály
a nahrazeny kovovými. Tomu předcházelo vystěhování sbírek v policích uložených. Po
výměně regálů byly sbírky uloženy zpět.
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 fondů. Nově byly
uloženy bicykly, chomouty, uzdění a lopáře. Instalováním nových nosníků byla zvětšena
úložná kapacita o 45 paletových míst.
V podsbírce Etnografická 2 pokračovala reorganizace uložení fondu textilu, aby bylo
zajištěno optimální využití prostoru depozitáře.
Pokračoval přesun, uspořádání a revize knihovního nesbírkového fondu periodik
a regionálního fondu.
Pokračovalo ukládání a dílčí přesuny v rámci podsbírky Archeologická.
Pokračovalo ukládání podsbírky H+Z v prostorách SPŠ Otrokovice. V depozitáři byla
dokončena kolaudace a označení regálů.
1.5 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Bylo zapůjčeno celkem 1344 evidenčních čísel sbírkových předmětů, z toho:
 139 v oddělení společenskovědním,
 1203 v oddělení přírodovědném,
 2 z podsbírky Knihy.
O pohybu sbírek jsou vedeny příslušné záznamy (smlouvy o výpůjčce). Od jiných subjektů
bylo zapůjčeno 342 evidenčních čísel předmětů.
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Knihovna MJVM:




7970 titulů výpůjček z centrálního fondu, fondu periodik a ze studovny,
12 titulů pomocí meziknihovní výpůjční služby,
8 faktografických, bibliografických a rešeršních požadavků pracovníků muzea,
návštěvníků studovny a badatelů.

1.6 Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení
Bylo konzervováno v konzervátorském oddělení celkem 639 předmětů, z toho:



20 v přírodovědném oddělení,
619 ve společenskovědním oddělení, zejména z podsbírek Historická, Etnografická,
Etnografická 2 a Archeologická.

V podsbírce Knihy byl jeden starý tisk konzervován externě.
V přírodovědném oddělení bylo preparováno 592 předmětů v podsbírce Entomologická
a Botanická.
Restaurováno bylo 21 předmětů, z toho externě 15 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.
V roce 2020 se podílelo mimo jiné na přípravě prostor a předmětů pro dlouhodobou výstavu
„Na hradě nebydleli jen rytíři“. Realizovalo také restaurování dveří do zbrojnice na hradě
Malenovice. Náročným úkolem byla konzervace unikátních archeologických nálezů zlatých
a stříbrných mincí.
V rámci péče o vzácné tituly v podsbírce Knihy, k jejichž odkyselení nemá MJVM vybavení,
takže odborní konzervátoři nemohou na jejich ošetření pracovat, vynakládá MJVM ze svého
rozpočtu od roku 2019 přibližně 13 tisíc korun na provedení této základní operace
v Německu. V roce 2020 byla díky sponzorskému daru tato částka o 10 tisíc korun nižší.
MJVM získalo dotaci od MK ČR na konzervování Mattioliho herbáře, které bylo realizováno
v Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování
v Litomyšli, Univerzita Pardubice.
1.7 Informace o zajištění přístupu a přechodu na elektronický systém Centrální
evidence sbírek muzejní povahy MK
V roce 2020 probíhala pravidelná aktualizace sbírkových fondů pomocí elektronického
systému CES on-line.
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2. Vědecko-výzkumná činnost
2.1 Vlastní odborné aktivity
Bylo zpracováváno 32 dlouhodobých výzkumných úkolů, z toho:
 5 v oddělení přírodovědném (např. výzkum vodního hmyzu v Bílých Karpatech,
botanický výzkum v Hostýnských vrších, výskyt železných rud na Zlínsku)
 25 v oddělení společenskovědním (např. technika modrotisku, historické rekonstrukce
lidových oděvů, pasekářské osídlení v regionu, současné řemeslné a výtvarné
aktivity, historie Zlína a regionu, historie zlínského filmu, vývoj města a regionu
v souvislosti s expanzí baťovského koncernu)
 2 k podsbírce Knihy (např. kancionály ve fondech MJVM).
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 33 výstupů
v podobě výstav, přednášek, článků a studií, dílen pro školy a veřejnost:
 27 společenskovědní oddělení a knihovna,
 6 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 – 541 badatelů:
 49 v oddělení přírodovědném,
 492 v oddělení společenskovědním.
V oddělení přírodovědném: mj. spolupráce s Univerzitou Palackého, Zlínským krajem.
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





V srpnu bylo uspořádáno Kolokvium pro pedagogy s 25 účastníky. Ke spolupráci byly
přizvány i Krajská galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše.
V rámci výstavy Modrá v Luhačovicích byl uspořádán seminář Modrá věnující se
technice modrotisku.
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.
Tradiční konference a workshop Muzeum a škola nebylo možno uspořádat vzhledem
k uzavření muzea v důsledku vládních opatření.

2.4 .Vědecké konference, semináře, sympózia – účast na akcích pořádaných jinými
subjekty
Pracovníci MJVM se v roce 2020 zúčastnili 7 konferencí, workshopů a seminářů, ať už
prezenčně nebo on-line, na nichž prezentovali 3 příspěvky.
Mj. Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do
současnosti, Oděv v historii, Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020.
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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 1797 osob (Zlín a Malenovice
1581, Luhačovice 216). Celý rok byl velmi poznamenán dlouhodobým uzavřením muzea, kdy
nebylo možno programy realizovat.
 V roce 2020 bylo ve Zlíně a Malenovicích nabízeno 37 programů, zaměřených
tematicky k expozicím, k historii Zlína a činnosti muzea jako instituce.
 Ke krátkodobým výstavám bylo v průběhu roku nabízeno celkem 11 programů pro
různé věkové skupiny dětí a mládeže.
 V Luhačovicích byly nabízeny 3 stálé a 4 krátkodobé programy.
Přírodovědné oddělení ve spolupráci s oddělením vzdělávacím každý rok připravuje
praktické poznávací části v oboru zoologie, botanika a geologie pro biologické, ekologické
a geologické olympiády.
Odborní pracovníci se těchto soutěží účastní v roli odborných garantů a porotců pro:
 okresní a krajské kolo biologické olympiády kategorie C (starší žáci),
 krajské kolo kategorie D (mladší žáci),
 krajské kolo biologické olympiády kategorií A, B (střední školy),
 ekologické olympiády (žáci 6. – 9. tříd)
 krajského kola geologické olympiády kategorie A (základní školy) a kategorie B
(střední školy).
V roce 2020 byly vzhledem k pandemii covid-19 všechny biologické olympiády zrušeny,
geologická olympiáda proběhla ve spolupráci s muzeem distanční formou.
3.1.1. Speciální programy pro školy (programy vytvořené pro krátkodobé výstavy)
Ve Zlíně a Malenovicích bylo realizováno 38 programů, kterých se zúčastnilo 801 osob.
V průběhu roku bylo realizováno celkem 8 programů pro 135 účastníků v Luhačovicích.
3.1.2 Pravidelné programy pro školy (programy vytvořené pro stálé expozice)
Programy ze stálé nabídky ve Zlíně a Malenovicích byly provedeny 41krát a zúčastnilo se
jich 780 osob.
Dílny a programy vytvořené pro školy ke stálé expozici byly v Luhačovicích v průběhu roku
realizovány 7krát a zúčastnilo se jich 81 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).
Stejně jako v minulosti probíhala spolupráce se studenty VŠ, zejména jim odborní pracovníci
muzea z různých oblastí a oborů byli nápomocni při zpracovávání dotazníků a podkladů pro
studentské závěrečné práce.
Probíhala praktická odborná stáž studentky čtvrtého ročníku – spolupráce se Střední školou
průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uherském Hradišti.
3.1.4 Spolupráce se seniory
MJVM spolupracuje zejména s Akademií třetího věku v Uherském Hradišti, Klubem přátel
výtvarného umění a knihy ve Zlíně, Spolkem aktivních seniorů Luhačovice, Klubem
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důchodců v Halenkovicích, Fryštáku a Hovězím. Navázána byla spolupráce s Domovem
seniorů v Lukově.
V období jarní vlny Covid 19 poskytlo muzeum obyvatelům domovů v Otrokovicích, na
Lukově a ve Zlíně vlastní publikace a deskové hry, také pro ně zaměstnanci muzea šili
roušky. Klienti i zaměstnanci těchto sociálních zařízení obdrželi od MJVM pozvání na
speciální prohlídky expozic a výstav.

3.2. Metodika vůči jiným subjektům
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 (NMVP 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 pro přechod
na evidenční systém správy sbírek ESSP.
Oddělení edukační 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/.
V letošním roce jsme navázali spolupráci s webovým portálem Provenio
https://www.provenio.net/ V roce 2020 byly doplněny autoritní záznamy k fondu PhDr.
Pavlištíka, F. Bartoše, J. Havlasy, E. Ingriše, B. Koutného, L. Kunze, J. Čižmáře, M.
Zikmunda, D. Čipery, J. Hanzelky, L. Tokoše. Vytvořeny byly autoritní záznamy
k heslům Muzejní společnost v Luhačovicích, Muzeum města Zlína, Obecní úřad Lípa
(záznam k obecní bibli věnované obcí Lípa – ST25684), Muzejní spolek Vizovice,
Muzejní spolek Napajedla, J. Kolaja, J. Orsava, J. Štěrba, W. B. Rafael.

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, Zlín FilmFestem, Filmexportem,
Klubem českých turistů, Filharmonií B. Martinů atd.

Seznam institucí je v závěru zprávy.
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3.2.3 Metodická 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,
 Nadací T. Bati,
 Nadačním fondem J. A. Bati,
 Klubem ABŠ
 Pokračovala spolupráce se SOŠ v Luhačovicích. Výstava prací studentů této školy
byla představena na hradě v Malenovicích.
 Městem Vizovice
 Envirocentrem Vysoké Pole ad.
3.2.4 Spolupráce s AMG
Odborní pracovníci jsou členy jednotlivých oborových komisí AMG a zúčastňují se dle
možností jejich činnosti. Muzejní knihovna pokračuje ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí
komise knihovníků AMG.
3.3. Školení a kurzy
3.3.1. Školení a kurzy vlastní


Byliny v muzeu

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty


Zaměstnanci muzea absolvovali celkem 31 školení a kurzů, např. online kurzů
Virtuální muzeum I – III (pořádala AMG ČR); on-line kurz Možnosti využití imersivních
technologií v muzejnictví (pořádala firma VRCOT), kurzu Podzimní léčivky a dalších

.

4. Kulturně-výchovná činnost
4.1 Expozice
MJVM v roce 2020 nabízelo návštěvníkům 2 stálé expozice v budově 14|15 BI, 1 stálou
expozici v Luhačovicích, 2 stálé expozice na Ploštině, 3 stálé expozice a 3 dlouhodobé
výstavy na hradě v Malenovicích, 1 stálou expozici a 1 dlouhodobou výstavu v hájence
Malenovice a 1 dlouhodobou výstavu v SPŠ Otrokovice.
Sezóna na hradě v Malenovicích byla netradičně zahájena bez slavnostního otevření v úterý
26. května 2020 po uvolnění vládních opatření v souvislosti s pandemií. Byla zpřístupněna
nová dlouhodobá výstava „Na hradě nebydleli jen rytíři“, čímž se návštěvníkům otevřely
další hradní prostory.
Byla podána žádost o dotaci (Norské fondy) a pro nově plánované čtyři stálé expozice
v prostoru hradu byly zpracovány scénáře. Sezóna byla předčasně ukončena 11. října 2020
a všechny expozice byly připraveny na zimní období.
Město Zlín nechalo zpracovat studii revitalizace okolí hradu Malenovice a požádalo o
součinnost členy RZK a o odbornou spolupráci pracovníky MJVM.
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V souvislosti s velkorysým projektem přestavby celého areálu Národního kulturního
památníku Ploština byla upravována, doplňována a rozšiřována libreta nových stálých
expozic. V pátek 25. září 2020 byl položen základní kámen projektu obnovy Ploštiny. Část
původních expozic byla dočasně instalována v objektu č. p. 132 ve Vysokém Poli. Zde byla
27. 11. 2020 slavnostně představena interaktivní mapa s názvem "Interaktivní expozice
Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě", která návštěvníky seznamuje v první části
s historickými událostmi na územní současné České a Slovenské republiky od počátku věků
do současnosti a v druhé části se zaměřuje na dějiny moravskoslovenského pohraničí
v letech 1944 až 1945 se zvláštním důrazem na tragické události na Ploštině a v dalších
pasekářských lokalitách na konci 2. světové války. Tato mapa se stane součástí nově
vybudovaných expozic na Ploštině.
4.2. Výstavy
MJVM realizovalo celkem 22 výstav, z toho:
 11 autorských ve vlastních objektech,
 9 v jiných institucích,
 2 výstavy si pro instalaci zapůjčilo od jiných subjektů.
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.
Obchodní oddělení zajišťuje marketingovou a PR stránku realizace.

4.2.1 Výstavy vlastní v objektech MJVM


















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 – 14. 6. 2020
Jako ze žurnálu, 14. 1. 2020 – 13. 7. 2020
Baťův pedikér, 13. 2. - 20. 9. 2020
Příběh železa, 13. 2. 2020 – 10. 1. 2021
Drátenické metamorfózy – drotár Pavol Adamec, 8. 6. 2020 – 11. 10. 2020
Modrá barva v tradiční kultuře, 23. 6. 2020 – 29. 11. 2020
Neštěká, nekouše, a přece do domu nepustí, 14. 7. 2020 – 1. 10. 2020
Poklady z Hostýnských vrchů, 16. 7. 2020 – 9. 8. 2020
Poslové z vesmíru, 25. 9. 2020 – 13. 6. 2021
Valašsko očima Kornélie Němečkové, 10. 10. 2020 – 30. 5. 2021
Radujme se, veselme se, narodil se Kristus pán, 27. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Hvězda betlémská, 27. 11. 2020 – 10. 1. 2021

4.2.2 Výstavy mimo objekty MJVM vlastní a ve spolupráci




Brumovský hrad v proměnách staletí, Městské muzeum Brumov- Bylnice, září 2019 –
duben 2020
Hračky ze sbírek MJVM, Magistrát města Zlína, listopad 2019 – únor 2020
Fotografie Eduarda Ingriše, Gymnázium Plzeň, březen – říjen 2020
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Příběh železa a Stará řemesla na hradě Malenovice, Magistrát města Zlína,
31. 3. 2020 – leden 2021
100 let Luhačovické vzduchoplavby, Město Luhačovice, 1. 4. – 30. 11. 2020
Volání dálek – expedice a výzkumy spolku Zoogeos Bohemia za 25 let jeho
působení, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 18. 6. – 13. 9. 2020
Svatba na Zálesí, Město Luhačovice, 15. 7. – 30. 11. 2020
Byl průmyslovým srdcem města, Městské kulturní centrum Hulín, 9. 9. 2020 –
3. 1. 2021
Z100, Náprstkovo muzeum Praha, říjen 2020
Mák, Muzeum Kroměřížska, 15. 10. 2020 – 16. 5. 2021
Veselé Vánoce, Město Luhačovice, 1. 12. 2020 – 6. 1. 2021

4.2.3 Výstavy převzaté



Jak dřevo, kov a keramika srdce lidem odemyká, 25. 6. – 11. 10. 2020
Krysáci, 4. 7. – 27. 9. 2020

4.3. Přednášky pro veřejnost
Odborní pracovníci přednesli celkem 17 přednášek pro veřejnost, z toho:
 7 oddělení společenskovědní,
 10 oddělení přírodovědné
A. Ve vlastní instituci proběhla 1 přednáška
B. Mimo instituci 16 přednášek
Odborní pracovníci přednášeli pro posluchače z řad České společnosti entomologické,
v Muzeu Beskyd, v Městské knihovně v Holešově atd.
Kromě toho MJVM pořádá podzimní a jarní cyklus Muzejních čtvrtků, 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 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 2020 komentované prohlídky
autoři výstav.
Odborní pracovníci poskytli 37 komentovaných prohlídek v objektech MJVM, všechny
v krátkodobých výstavách.
4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy
Zaměstanci se podíleli na organizaci a zajištění velkých akcí pro veřejnost např.:
 Tříkrálové koštování,
 Setkání s dárci a příznivci muzea
 Den Kraje aj.
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Dále se uskutečnilo:









Podařilo se realizovat alespoň jednu oblíbenou Vycházku za bylinami.
Pro veřejnost bylo uspořádáno oddělením vzdělávacím ve Zlíně a Malenovicích 13
dílen a akcí, kterých se zúčastnilo 1793 osob.
V Luhačovicích byla realizována dílna Modrý čtvrtek, kterou navštívilo 41 osob.
Akce pro veřejnost Stará řemesla na hradě, znovu uspořádaná na hradě
v Malenovicích, měla velký úspěch. Zúčastnilo se jí 1220 návštěvníků. Dalších 206
osob absolvovalo prohlídku hradu. Byla to jediná velká akce, která se za podmínek
trvající pandemie, jež zasáhla těžce nejen hradní sezónu, ale celou činnost muzea,
mohla konat. Ukázala nezastupitelné místo Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na
kulturní mapě města i celého regionu.
MJVM spolupracovalo na organizaci a realizaci dalšího semináře Oděv v historii,
který se konal formou webináře.
V rámci Archeologického léta jsme pořádali dvě vycházky na Klášťov s odborným
výkladem archeoložky
Terénní exkurze na archeologická a přírodní naleziště, výklady pro VIP hosty,
prohlídky expozice a baťovského výtahu pro mezinárodní poroty Dětského filmového
festivalu

Den muzeí, Muzejní noc, noční prohlídky hradu, vánoční jarmark a další tradiční i nově
připravované akce nemohly být realizovány. Omezené možnosti prezentace se muzeum
snažilo vynahradit nebo alespoň částečně pokrýt zvýšenou aktivitou na webu a sociálních
sítích.
4.6. Zájmové aktivity (kluby, spolky)
MJVM úzce spolupracuje zejména s těmito subjekty:
 Klub H+Z,
 Spolek přátel hradu Lukova,
 Klub přátel historie města Otrokovice,
 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,
 Zoogeos Bohemia ad.
Dokumentační oddělení spolupracuje při zajištění a dokumentaci akcí MJVM.
4.7. Spolupráce se zahraničím




Odborní pracovníci archivu H+Z pravidelně spolupracují s českými ambasádami
v zahraničí, zejména v Jižní Americe.
Při realizaci výstavy byla navázána spolupráce s krajanským centrem ve Wilbur,
Nebraska.
V rámci projektu Ploština vznikla virtuální mapa Dějiny v kostce na mapě ve
spolupráci se slovenským partnerem - Trenčianske muzeum.
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4.8. Spolupráce s jinými kraji
Odborní pracovníci spolupracují s oborovými kolegy při výměně informací z oboru, podle
možností se účastní na akcích pořádaných dalšími muzei, na výstavách a zapůjčováním
výstav.
Seznam institucí je v závěru zprávy.
4.9. Spolupráce s příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje







Kromě aktivit již zmiňovaných v jiných bodech zprávy např. spolupráce na Koncepci
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Zlínském kraji na léta 2018 – 2025 (mimo
spolupráce s krajskými příspěvkovými organizacemi i s Valašským muzeem v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm).
S Muzeem regionu Valašska spolupracujeme při vydávání odborných periodik
S Krajskou knihovnou Františka Bartoše spolupracujeme při pořádání odborných
přednášek, představení vydaných knih, společně pečujeme o odkaz Františka
Bartoše
S KKFB a KGVU spolupracujeme v rámci Kolokvia pro pedagogické pracovníky
Muzeum úzce spolupracuje s kolegy z ostatních muzeí v rámci ZK. Jedná se o
zápůjčky výstav i samotných exponátů, spolupráce při badatelských aktivitách,
konzultace, účast na nákupních komisích aj.

4.10. Návštěvnost muzea
Podrobné údaje a analýza návštěvnosti MJVM v roce 2020 jsou uvedeny v ekonomické části
v oddíle 17.

5. Ediční a publikační činnost
5.1. Vlastní ediční činnost
MJVM vydalo v roce 2020:
 periodika Acta Carpathica Occidentalis 10/2019, (ve spolupráci s Muzeem regionu
Valašsko)
 Acta musealia 2019 (ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko).
 brožuru PETRÁKOVÁ BLANKA.: Luhačovice a Židé;
 brožuru PETRÁKOVÁ BLANKA: Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety;
 DOVICOVÁ ANDREA – BEDNAŘÍK. J.: Mineralogické perličky Moravy a jiné poklady
ukryté v podzemí Karpat.
Muzejní knihovna zajišťuje distribuci povinných a výměnných výtisků u všech vydaných
titulů.
5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Bylo zpracováno 20 článků a studií, mj. do:
 Act musealií,
 Act Carpathic,
 ZVUKu,
 sborníků z konferencí ad.
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5.3. Medializace instituce – propagace výstav, programů a akcí MJVM




















Propagace výstav a doplňkových akcí v regionálním tisku, v regionálním i celostátním
televizním vysílání, v různých stanicích Českého rozhlasu, místních i celonárodních
rozhlasových stanicích, na webu a sociálních sítích.
Dokumentační a obchodní oddělení zajišťují pravidelnou aktualizaci webových
stránek a sociálních sítí, dokumentační i obchodní oddělení zajišťuje také
zveřejňování aktuální nabídky muzejních výstav akcí na vývěskách MJVM a ve
spolupracujících veřejných i soukromých institucích.
Úspěšně funguje blog Byliny v muzeu, který byl vytvořen pro přehlednou a ucelenou
prezentaci cyklu přednášek a dílen MJVM http://bylinyvmuzeu.blogspot.com/.
Facebooková stránka, zřízená k výstavě Czech Made Western se aktualizovala i po
ukončení výstavy po celý rok.
V roce 2020 byla vzhledem k uzavření muzea velmi intenzivně využívána možnost
informování veřejnosti o činnosti muzea pomocí webových stránek a sociálních sítí.
Pracovníci všech oddělení připravovali textové příspěvky, fotogalerie, virtuální
prohlídky uzavřených výstav, expozic, připravovali reportáže z terénu, videa
k výstavám, jednotlivým sbírkovým předmětům i pracovní listy a tutoriály pro děti.
Úspěch měl i on-line zábavný vědomostní kvíz k expozici Dřevo-proutí-sláma na
hradě Malenovice.
MJVM je např. propagováno na webových stránkách Východomoravské pobočky
České společnosti entomologické http://www.vmpcse.cz/zajimave-odkazy.html.
Expozice Princip Baťa i hrad Malenovice byly zařazeny do nového katalogu
filmařských destinací Zlínského kraje, do nabídky Klubu českých turistů, do školních
novin TIM.
Tiskové zprávy jsou rozesílány na více než 60 adres médií, cestovních a
zpravodajských agentur a kulturních institucí. Pravidelně jsou programy muzea nebo
zprávy z něj prezentovány ve Věstníku Asociace muzeí a galerií ČR.
Byly vytvořeny nové propagační materiály k dalším objektům a expozicím muzea,
některé i v nových jazykových mutacích. Propagační materiály muzea k expozicím a
výstavám a k jednotlivým objektům se rozesílají na informační centra kraje, 1x ročně i
na Czech Center New York ve Spojených státech.
V létě se MJVM zapojilo do několika akcí na podporu turistického ruchu v regionu i
republice, např. „Po magentové“ s firmou T-Mobile nebo „Zlínský kraj dětem“.
V listopadu 2020 podpořilo muzeum spolupráci s publicistou Jakubem Malovaným
společným projektem „Samet v divadle“, kterou sdílelo na všech svých
facebookových profilech.
Muzeum zařadilo do své nabídky i prodej voucherů pro rok 2021.
I přes značně omezený provoz se uskutečnily dvě mimořádné návštěvy expozice
Princip Baťa: návštěva arménského velvyslance J. E. Ashot Hovakimiana a ruského
konzula Alexandra Kalačeva.
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. Na velkých akcích muzea zajišťuje
prodej publikací MJVM.
Finanční prostředky pro propagaci a marketing jsou alokovány u servisní organizace
14|15 bi, která zajišťuje především grafické práce, plakátovací plochy…) Vzhledem
ke znalostem organizace a našich návštěvníků, snažíme se zabezpečit větší část
propagačních aktivit přes našeho zaměstnance obchodního oddělení (sociální sítě,
webové stránky, komunikace s návštěvníky, oslovování partnerů, soutěže,
komunikace s médii aj)
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Ohlasy na činnost muzea v tisku jsou pravidelně monitorovány a evidovány.
5.4 Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (redakční rady)
Členství v redakčních radách 3 periodik:
 Acta musealia,
 Acta Carpathica Occidentalis,
 ZVUK.
Dále MJVM spolupracuje:
 Česká televize
 TV Nova
 CCN Prima News
 Zlínský deník
 Magazín 21
 Zlínský magazín
 In Zlín
 Blesk
 Právo
 Dnes aj.

6. Rozvojové aktivity
6.1 Zapojení do evropských fondů
V roce 2020 jsme se zapojili do pěti projektů evropských fondů.
Název projektu

Dušan S. Jurkovič náš architekt

Poskytovatel

Interreg
CENTRAL
EUROPE

Zefektivnění
prezentace a
ochrany sbírky
Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, p.
o. - expozice
tragédie na Ploštině

IROP výzva 76 Muzea II

Interaktivní expozice
Česko-Slovenska

Interreg
CENTRAL
EUROPE malé
projekty
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Datum
podání
žádosti

2017

2017

2019

Hodnota
dotace

0,855
mil. Kč

Poznámka

V roce 2020
jsme řešili
Hlavní partner - proplacení
Brezová pod
dotace.
Bradlom.
Problém je u
hlavního
partnera.
V roce 2020
začala
realizace
stavební části
projektu.

110 mil.
Kč

0,878
mil. Kč

Výsledek

Partner –
Trienčanské
múzeum
v Trenčíně.

V roce 2020
proběhla
realizace
projektu. Chybí
administrativní
dokončení.
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Hrad Malenovice revitalizace památky
a inovativní využití
kulturního dědictví
Otrokovice – systém
fotovoltaické
elektrárny na střechu
depozitáře

Fondy EHP
26.03.2020
2014-2021
Operační
program
životního
prostředí

20.8.2020

26,86
mil. Kč

norské muzeum
Podání žádosti
ANNO v
v 03/2020.
Hedmarku

1,757
mil. Kč

Podání žádosti
v 08/2020.

6.2 Dotace od jiných subjektů (např. MK ČR)
Financování společných projektů s dotacemi z MK ČR a realizovaní oprav financovaných
Zlínským krajem.
2020/01,02 – Otrokovice, konzervátorské pracoviště – oprava střechy. Proběhly průzkumné
práce a projektová příprava na akci opravy střechy a venkovních schodišť. Dodavatel
projektové dokumentace DEKPROJEKT s.r.o. Ostrava. Cena dokumentace byla 79 497,- Kč.
Odhadovaná cena opravy cca 3,2 mil. Kč s realizací 2021.
U dotací od jiných subjektů jsme podali 7 žádostí o dotace na rok 2020.
jsme byli úspěšní a v roce 2020 proběhla i jejich realizace.
Datum
Hodnota
Název projektu
Poskytovatel
podání
dotace
žádosti
MK - Podpora
Do muzea za starými
výchovně
43 000
řemesly - lektorské
13.12.2019
vzdělávacích aktivit v
Kč
programy
muzejnictví
Zabezpečení objektu
MK - program A
konzervátorské pracoviště
16.12.2019
zabezpečení objektů
a depozitáře Otrokovice
Zabezpečení objektu
hradu Malenovice

MK - program A
16.12.2019
zabezpečení objektů

Restaurování Mattioliho
herbáře 1596

MK - program D
preventivní ochrana
před nepříznivými
vlivy prostředí

17.12.2019

Česká knihovna

Moravská zemská
knihovna

13.05.2020

Valašsko očima Kornélie
Němečkové

MK - Podpora
expozičních a
výstavních projektů

20.05.2020

Příběh železa

MK – Program
udržitelnosti pro
muzea zřizovaná
nestátními subjekty

29.07.2020
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U všech 7 žádostí

Výsledek

Dotace schválena
a projekt
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
79 483 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
73 308 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
45 000 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
5 186 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
68 000 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
Dotace schválena
388 708 a projekt
Kč
provedený v roce
2020.
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6.3 Přijaté dary nefinanční
1

Seznam předmětů darovaných do sbírkových fondů Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně v roce 2020:

Historie:
H 26138 ojedinělé doplnění sbírkového fondu životního stylu
H 26142 – H 26143 doplnění fondu firmy Baťa – letectví
H 26145 – H 26146 doplnění sbírkových fondů a fotoarchivu baťovských sociálních aktivit
H 26147 – H 26200, H 27801 – H 27959 doplnění fondu školství a učebních pomůcek
H 27963 – H 27964 doplnění sbírkových fondů a fotoarchivu baťovských zahraničních aktivit
H 27965 – H 28002 doplnění sbírkových fondů a fotoarchivu baťovských zahraničních aktivit
H 28003 – H 28007 doplnění fondu historie města Zlína a firmy Baťa
H 28008 – H 28014 doplnění fondu historie města Zlína a firmy Baťa
H 28017 – H 28034 doplnění sbírkového fondu životního stylu
H 28035 – H 28039 doplnění sbírkového fondu životního stylu a firmy Baťa (ojedinělý
nábytkový soubor)
H 28115 – H28119 doplnění sbírkového fondu životního stylu
H 28125 – H 28148 doplnění fondu školství a učebních pomůcek
H 28177 doplnění sbírkového fondu životního stylu
H 28178 – H 28181 doplnění sbírkového fondu životního stylu
H 27240 doplnění sbírkového fondu sport
H 27241 – H 27275 doplnění sbírkového fondu historie Zlína
H 27276 doplnění sbírkového fondu učebnice
H 27289 – H 27291 doplnění sbírkového fondu sport
H 27743 doplnění sbírkového fondu militaria
H 27744 doplnění sbírkového fondu sport
H 27769 doplnění sbírkového fondu Ploština
H 27770 – H 27773 doplnění sbírkového fondu pandemie
Obuv
Soubor kabelek a klobouků – doplnění fondu životního stylu
Hrací karty Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Alba fotografií expozice obuvi na 21. budově – doplnění fondu historické obuvi
Brusle na klíček – doplnění fondu historické obuvi
Gramofonová deska Velký dechový orchestr Závodního klubu Svit, ZPS a RŘ – doplnění
fondu n. p. Svit
Krém na obuv Luxus Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Svatební obuv dámská – doplnění fondu historické obuvi
Svatební obuv pánská – doplnění fondu historické obuvi
Sandaleta dámská – doplnění fondu historické obuvi
Pedikérské pouzdro se soupravou nástrojů – doplnění fondu životního stylu
Stabilní motor Baťa na vozíku – doplnění fondu firmy Baťa
Sandaleta dámská – doplnění fondu historické obuvi
Katalog obuvi Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Soubor fotografií ze Zlína a továrních budov – doplnění fondu firmy Baťa
Střevíc dámský – doplnění fondu historické obuvi
Sandaleta dámská – doplnění fondu historické obuvi
Brožury Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Pohlednice Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Brožura Obuvnické muzeum – doplnění fondu historické obuvi
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Stroj bruska a leštička Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Kotníčková obuv pánská sportovní – doplnění fondu historické obuvi
Šicí stroj Dürkopp – doplnění fondu strojů
Soubor obuvi Baťa rok 2019 – doplnění fondu firmy Baťa
Krabice od obuvi Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Kozačky dámské Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Střevíce dámské Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Lodičky dámské Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Taška Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Katalog Baťa - doplnění fondu firmy Baťa
Složka s písemnými poznámkami z Mistrovského kurz obuvnického Josefa Chmelaře –
doplnění fondu firmy Baťa
Vyobrazení Kryšpín a Kryšpinián – doplnění fondu historické obuvi
Složka písní Baťa-fox – doplnění fondu firmy Baťa
Krabice od obuvi Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Krabice od obuvi Svedrup – doplnění fondu historické obuvi
Soubor písemností firma Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Kotníčková obuv pánská pracovní – doplnění fondu historické obuvi
Kotníčková obuv pánská pracovní – doplnění fondu historické obuvi
Soubor písemností a publikací k obuvnickému průmyslu, vzorky obuvi, komponenty, modely
– doplnění fondu historické obuvi
Obuv pánská – doplnění fondu historické obuvi
krabice Svit Luxus – doplnění fondu n. p. Svit
Sandaleta dámská svatební – doplnění fondu historické obuvi
Kabelka dámská – doplnění fondu životního stylu
Lodička dámská – doplnění fondu firmy Baťa
Obuv pionýrky – doplnění fondu historické obuvi
Dámská obuv – doplnění fondu historické obuvi
Dámská obuv – doplnění fondu historické obuvi
Pánská obuv – doplnění fondu historické obuvi
Dámská obuv společenská – doplnění fondu historické obuvi
Sandaleta dánská – doplnění fondu historické obuvi
Sandaleta dámská BOPO – doplnění fondu historické obuvi
Sandaleta dámská Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Holeňová obuv ke kroji – doplnění fondu historické obuvi
Holeňová obuv ke kroji – doplnění fondu historické obuvi
Holeňová obuv ZDA – doplnění fondu historické obuvi
Ponožky Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Pohorky dámské Botana – doplnění fondu historické obuvi
Diapozitivy reklama na obuv Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Špulky nylonu pro výrobu punčoch Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Krabice od obuvi Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Krabice od obuvi Stival – doplnění fondu historické obuvi
Lodička dámská – doplnění fondu historické obuvi
Obuv dámská Baťa – doplnění fondu firmy Baťa
Kotníčkové boty pánské pracovní Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Kotníčkové boty pánské pracovní Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Krabice od obuvi Svit – doplnění fondu n. p. Svit
Krabice od obuvi Konzumex Salgó – doplnění fondu historické obuvi
Náhradní hroty do půrku – doplnění fondu nářadí a nástrojů
Výplatní sáček z podniku Botana Skuteč – doplnění fondu historické obuvi
Etnografie:
E 29530 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
E 29537 – doplnění sbírkového fondu dřevořezby
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E 29542 – E 29548 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
E 29549 – E 29551 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
E 29552 – E 29558 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
E 29559 – E 29560 – doplnění sbírkového fondu tisky a rukopisy
E 29562 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
E 29563 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
E 29564 – E 29565 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
E 29566 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
E 30934 – E 30941 – doplnění osobního fondu J. Orsavy
E 30942 – E 30960 – doplnění sbírkového fondu zvykosloví (pohlednice, blahopřání)
E 30961 – E 31000 – doplnění fondu J. Orsavy
E 32001 – E 32045 – doplnění osobního fondu J. Orsavy
E 32046 – E 32047 – doplnění sbírkového fondu zvykosloví (pohlednice, blahopřání)
E 32048 – doplnění sbírkového fondu hudebních nástrojů
E 32049 – E 32050 – doplnění sbírkového fondu zvykosloví a pečiva
E 32051 – 32280 – doplnění osobního fondu J. Orsavy
E 32281 – doplnění sbírkového fondu slámy
E 32282 – E 32310 – doplnění sbírkového fondu
3/2020 – doplnění sbírkového fondu dřevořezby
4/2020 – doplnění sbírkového fondu tisků
5/2020 – doplnění sbírkového fondu tisků (kramářské tisky)
32/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
33/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
34/2020 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
36/2020 – doplnění sbírkového fondu tisků
52/2020 – doplnění sbírkového fondu dřevořezby
62/2020 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
65/2020 – doplnění sbírkového fondu dřevořezby
66/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
90/2020 – doplnění sbírkového fondu tisků
91/2020 – doplnění sbírkového fondu hospodářství
95/2020 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
96/2020 – doplnění sbírkového fondu domácnosti
169/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
171/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
172/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
174/2020 – doplnění sbírkového fondu fotografie
176/2020 – doplnění sbírkového fondu tisků a rukopisů
177/2020 – doplnění sbírkového fondu rukopisů
178/2020 – doplnění sbírkového fondu zvykosloví
179/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
180/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
Etnografie 2
42/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového oděvu
43/2020 – doplnění sbírkového fondu historie Luhačovic, soubor tiskovin a samizdatů
k sametové revoluci v Luhačovicích
44/2020 – doplnění sbírkového fondu keramiky, keramické betlémy Mistryně lidové umělecké
výroby A. Kaňovské
45/2020 – doplnění Kabinetu Dušana Jurkoviče, spolupráce se SOŠ Luhačovice
46/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového oděvu
47/2020 – doplnění sbírkového fondu městského prádla a oděvu
48/2020 - doplnění sbírkového fondu hraček, soubor autorských dřevěných hraček
49/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství, historické pohlednice
50/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství, historický tisk
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211/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového textilu
73/2020 – doplnění sbírkového fondu školství
75/2020 – doplnění sbírkového fondu historie Luhačovic
76/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
77/2020 – doplnění Kabinetu Dušana Jurkoviče, spolupráce se SOŠ Luhačovice
126/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
127/2020 – doplnění sbírkového fondu skla
128/2020 – doplnění sbírkového fondu keramiky
129/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
132/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství
133/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
134/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
135/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
183/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
184/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
185/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
186/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
187/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství
190/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
218/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
219/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového textilu
220/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového textilu
221/2020 – doplnění sbírkového fondu lidových tisků
223/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
225/2020 – doplnění Kabinetu Dušana Jurkoviče, busta architekta D. S. J. od sochaře L.
Slomka
226/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového textilu
227/2020 – doplnění sbírkového fondu hraček
245/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství
245/2020 – doplnění sbírkového fondu textilu
246/2020 – doplnění sbírkového fondu lidového textilu
247/2020 – doplnění sbírkového fondu lázeňství
H+Z
182/2020 – soubor cestopisů, 8 ks: Jan Havlasa: První tatranské povídky; Heinrich Heine:
Cesta Harcem; Ch. L. Montesquieu: Perské listy; J. V. Sládek: Americké obrázky; L. M.
Pařízek: Kraj dvojí oblohy; Václav Opluštil: Afrika překvapení a ukvapení; Karel Matoušek:
Podkarpatská Rus; Stanislav Hanzlík: Podnebí a člověk; Alois Adamus: Naše Slezsko; Libor
Lukáš: Hejtmanův americký deník – doplnění knihovny cestopisů
Orientační běh
24/2020 Dokumenty pochod Praha – Prčice – rok 1977 – doplnění fondu turistika
25/2020 Informace o závodu Bohemia 89 – doplnění fondu závody v orientačním běhu
29/2020 Zpravodaj duben 1978 - Svaz orientačního běhu OV ČSTV Jindřichův Hradec –
doplnění fondu závody v orientačním běhu
30/2020 Kalendář závodů v OB pro rok 1975, pořádaných v Praze a okolí – doplnění fondu
závody v orientačním běhu
Paleontologie
284/2020 – pískovec s bioglyfy, Tichov
2
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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 2020 bylo žádáno i na projekty, které svým rozhodnutím a čerpáním dotací zasahují
do dalších let.
Poskytovatel

Datum
podání
žádosti

Hodnota
dotace

Hrad Malenovice revitalizace památky a
inovativní využití
kulturního dědictví

Fondy EHP 20142021

26.03.2020

26,86 mil.
Kč

Stará řemesla na hradě
Malenovice

MK - kulturní aktivity tradiční lidová kultura

18.09.2020

81 000 Kč

Restaurování knihy
Svatováclavské bible
1771

MK - program D
preventivní ochrana
před nepříznivými
vlivy prostředí
MK - Podpora
výchovně
vzdělávacích aktivit v
muzejnictví

06.11.2020

35 000 Kč

14.12.2020

48 000 Kč

Název projektu

Zapomenutá řemesla
zlínského panství
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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
Objekty - pobočky,
detašovaná pracoviště
(NIPOS ř. č. 0103)
Sbírkové předměty (NIPOS
ř. č. 0901)
Počet zapsaných přírůstků
za sledovaný rok (NIPOS ř.
č. 0905):
- z toho přírůstky získané
koupí
- z toho přírůstky získané
darem
- z toho přírůstky získané
sběrem
Počet knihovních jednotek
(NIPOS ř. č. 0603)
Počet stálých expozic
(NIPOS ř. č. 0107)
Počet výstav (NIPOS ř. č.
0201):
- z toho v zahraničí (NIPOS
ř. č. 0205):
Počet kulturně
výchovných akcí pro
veřejnost (NIPOS ř. č.
0231):
Celková návštěvnost
expozic a výstav, kulturně
výchovných akcí (NIPOS ř.
0218 + ř. 0237)
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Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

4

7

5

6

6

6

326 353

350 835

356 979

367994

372 849

381 775

370

543

326

289

600

284

9

10

3

9

6

4

182

297

193

108

319

114

87

135

58

62

88

35

26769

27667

29240

30314

31179

32434

5

10

11

11

13

14

43

35

38

30

31

22

2

0

1

2

0

0

78

103

98

109

108

48

177052

151050

131182

163250

167796

110 920

Rok 2020
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1. Komentář k účetní závěrce k 31. 12. 2020 (celkové shrnutí)
Účetní závěrka k 31. 12. 2020 byla zpracována v souladu s aktuálně platnou legislativou
a v souladu s relevantními metodickými pokyny zřizovatele (zejm. zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - dále jen „ČÚS“, závazné analytické účty pro
příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem platné pro rok 2020, pravidla zřizovatele
pro odepisování dlouhodobého majetku aj.).
Organizace elektronicky odesílá ve stanovených termínech finanční výkazy do CSÚIS a to:
• rozvahu,
• výkaz zisků a ztráty
• přílohu k účetní uzávěrce.
Za odeslání výkazů do CSÚIS odpovídá na základě převodu ekonomických a účetních
agend (viz dále) organizace 14|15 Baťův institut, p.o. (dále jen 14|15 Bi). Soubory pro
odeslání (ve formátu XML) se vytvářejí v účetním programu GORDIC. Odeslání probíhá
prostřednictvím elektronického podání WinPed v požadovaném termínu tj. čtvrtletně.
V roce 2020 byly dodrženy všechny termíny stanovené pro odeslání výkazů do CSÚIS.
Na základě hodnoty aktiv netto je organizace povinna účtovat pro účely předávání
„Pomocného analytického přehledu“ a zasílat ve stanovených termínech relevantní výkazy.
V roce 2020 byla tato povinnost organizací průběžně plněna.
Od 1. 1. 2015 došlo v souladu s rozhodnutím zřizovatele k přesunu některých ekonomických
a účetních agend do dodavatelského režimu – část agendy zajišťuje pro MJVM 14I15 BI.
K tomuto účelu jsou nastaveny procesy a pravidla s tím spojená. Tato agenda je zajišťována
na základě uzavřených smluv.
V roce 2020 nebyla v organizaci provedena žádná mimořádná kontrola. Byla provedena
jedna pravidelná roční prověrka BOZP a proběhly pravidelné roční kontroly BOZP na
objektech MJVM.
Na základě provedených kontrol nebyly shledány závažné nedostatky. Dílčí připomínky
a doporučení byly vypořádávány v souladu s podmínkami stanovenými v jednotlivých
protokolech a zápisech.
Dle mého názoru byly v roce 2020 dodrženy všechny účetní postupy a metody a v účetnictví
organizace byly zachyceny a proúčtovány všechny skutečnosti související s daným účetním
obdobím. Tímto způsobem byl dodržen požadavek na zajištění věrného a poctivého obrazu
účetnictví.
Odepisování dlouhodobého majetku bylo v roce 2020 prováděno na základě odpisového
plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.
Odepisování dlouhodobého majetku bylo prováděno v souladu s platnou legislativou a na
základě pravidel zřizovatele pro odepisování dlouhodobého majetku. U nově pořízeného
majetku bylo odepisování zahájeno v měsíci následujícím po jeho zařazení do užívání.
O přijatých transferech a dohadech transferů bylo účtováno v souladu s legislativními
předpisy a metodickými pokyny zřizovatele dle podmínek příslušných smluv či rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
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V oblasti evidence pohledávek a správy pohledávek po lhůtě splatnosti postupuje organizace
v souladu s podmínkami Zřizovací listiny a dle směrnice zřizovatele č. SM/73/01/14
Nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací kraje. Organizace eviduje
vzniklé pohledávky v rámci účetního programu GORDIC. Pohledávky jsou průběžně
sledovány a vyhodnocovány. V případě zjištění pohledávky po lhůtě splatnosti jsou odesílány
upomínky. K 31. 12. 2020 organizace neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti nad
6 měsíců ani nedobytné pohledávky
V rámci rekapitulace činností pro účely přiznání k dani z příjmů za příslušný rok je vždy
zapracováno použití daňové úspory.
Na základě dosažených výsledků hospodaření a dle předběžného výpočtu organizace
nepředpokládá vznik daňové povinnosti za rok 2020.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
 Nastavení vnitřního kontrolního systému PO
Vyjádření ředitele:
Vnitřní kontrolní systém organizace MJVM je nastaven a realizován v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a plní v organizaci své kontrolní
a tím i řídící funkce.
Interní audit je nahrazen v souladu s § 29 odst. 5 uvedeného zákona výkonem
veřejnosprávní kontroly zabezpečovaným zřizovatelem.
Vnitřní směrnice aplikují obecně závazné právní normy na konkrétní podmínky organizace.
Systém vnitřního řízení muzea je vymezen Organizačním řádem a soustavou vnitřních
předpisů. Interně je naplňování koncepce personálního rozvoje, zabezpečování personální
a mzdové agendy, odměňování pracovníků, včetně uplatňování veřejného vzdělávání
zaměstnanců. V souvislosti s naplňováním cílů vyplývajících z Personální strategie
Krajského úřadu ZK spolupracuje MJVM s Odborem řízení lidských zdrojů při sběru údajů
z oblasti personalistiky a mzdové agendy.
Jak již bylo konstatováno na jiných místech této zprávy, je tato oblast od 1. 1. 2015 na
základě rozhodnutí zřizovatele do značné míry technicky zajišťována dodavatelsky, a to na
základě smluv s další PO zřizovanou ZK – 14I15 Bi. I pro vzájemnou komunikaci je
vytvořena sada směrnic a pravidel, jejichž součástí jsou kontrolní mechanismy a je
nastaveno i zaznamenávání auditní stopy jednotlivých výkonů a jejich předávání mezi
jednotlivými pracovníky a organizacemi.
Sbírkové předměty byly vedeny v programu Bach, Bach online po celý rok 2020
a v programu Clavius leden-listopad 2020, Tritius prosinec 2020.
V průběhu roku 2020 pokračoval převod evidenčních databází sbírkových předmětů do triální
verze evidenčního systému ESSP připravovaného Zlínským krajem, jakožto příprava na
zavedení tohoto nového systému v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Majetek je rozčleněn podle Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku,
operativní evidence. Evidence majetku je v organizaci vedena dodavatelsky 14I15 Bi.
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 Inventarizace majetku PO
Vyjádření ředitele:

Inventarizace majetku a závazků MJVM proběhla v souladu se zákonem MF ČR č. 563/1991
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci
majetku a závazků.
Rozhodnutím ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 č.
MJVM/RŘ/06/2020 s účinností od 1. 10. 2020 byla jmenována ústřední a dílčí inventarizační
komise včetně stanovených termínů provedení inventarizace v jednotlivých objektech.
Inventarizován byl majetek, pohledávky a závazky organizace dle Inventarizační zprávy
o výsledku inventarizace k 31. 12. 2020.
Na základě rozhodnutí ředitele č. MJVM/RŘ/06/2020 s účinností od 1. 10. 2020 a příkazu
ředitelky 14I15 Bi č. PŘ/08/2020 s účinností od 1. 10. 2020 k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků k 31. 12. 2019 byla v organizaci provedená řádná inventarizace
veškerého majetku a závazků, a to v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
Z důvodu dopadů zhoršené epidemiologické situace (COVID-19) v průběhu provádění
fyzických inventur majetku a skladů (nemoc, povinná karanténa u zaměstnanců MJVM)
v období listopad 2020, leden 2021 nastaly oproti Plánu inventur v některých případech
změny ve složení dílčích inventarizačních komisí. Zaměstnanci v pracovní neschopnosti či
v povinné karanténě byli nahrazeni přítomnými zaměstnanci, kteří byli za účelem provedení
inventury řádně proškoleni. Počet členů dílčích inventarizačních komisí byl přizpůsoben
požadavkům na bezpečnost a dodržování hygienických pravidel. Uvedená odchylka od plánu
inventur neměla žádný vliv na řádný průběh inventarizace ani na její výsledky, průkaznost
účetní závěrky nebyla žádným způsobem dotčena.
Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2020 včetně příloh byla zpracována
a předložena ve stanoveném termínu. Ředitel organizace schválil inventarizační zprávu dne
25. 1. 2021.
V inventarizační zprávě je konstatováno, že na základě provedení srovnání účetního stavu
majetku a závazků se stavem skutečným nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
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B. PŘÍLOHY
I. Zpráva o hospodaření

1) Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020
2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“)
k 31.12.2020
3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2020
4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2020
5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2020
6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2020
7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2020
8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2020
9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2020
10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2020
11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2020
12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2020
13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2020
14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2020
15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2020 + Přehled vyřazených
nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2020
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2020
16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2020
17) Tab. č.17 Přehled akcí roku 2020 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
18) Tab. č.18 Přehled výnosů z pronájmů a nákladů na nájmy PO za rok 2020
19) Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2020
20) Tab. č.20 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2020
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B. PŘÍLOHY
II. Zpráva o činnosti

1. Roční výkaz o muzeu a galerii za rok 2020
2. Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2020
3. Spolupracovníci – příznivci – dárci
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Revize sbírkového fondu MJVM za rok 2020
Na rok 2020 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 (92 645 inventárních čísel v systému evidence MJVM, dalších
zhruba 8000 předmětů je evidováno po čísly ÚAPP Brno-exp. Zlín) 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.

Plán revizí byl mírně poznamenán pandemií Covid-19 a nutností dodržovat neustále se měnící
epidemiologická a hygienická opatřeními, zejména pak zvýšené nároky na organizaci
a koordinaci pohybu zaměstnanců v prostorách MJVM, především omezení vzájemných styků
mezi zaměstnanci, ale také omezení pobytu v depozitářích. Z tohoto důvodu vznikl rozdíl mezi
plánem revizí a výslednými údaji, které jsou součástí tohoto hodnocení.

V průběhu roku 2020 byly revidovány stanovené části těchto podsbírek:
Název podsbírky: Mineralogická
Název části podsbírky: další navazující část
Zrevidováno bylo 366 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 91/1 až EL 140/74); hmyz (brouci) – přírůstková čísla:
205-206/64

Zrevidováno bylo 2358 položek dle systematické a 2 položky chronologické
evidence, tedy celkem 2360
Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček
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Název podsbírky: Zoologie

Název části podsbírky: ryby (ZP)

Zrevidováno bylo 99 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: RNDr. Dušan Trávníček
Název podsbírky: Archeologická

Název části podsbírky: dle seznamu dosud neinventarizovaných archeologických nálezů

Zrevidováno bylo 1603 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Jana Langová
Název podsbírky: Historická

Název části podsbírky: sbírkové předměty uložené v místnosti 14.519

Zrevidováno bylo 55 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Hana Kuslová
Název podsbírky: Historická

Název části podsbírky: periodika uložená v knihovním fondu

Zrevidováno bylo 203 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Hana Kuslová
Název podsbírky: Historická

Název části podsbírky: místopisné pohlednice Zlín

Zrevidováno bylo 5446 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Yvona Činčová
Název podsbírky: Etnografická

Název části podsbírky: hračky, M. Fischerová-Kvěchová

Zrevidováno bylo 1015 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Alena Prudká
Název podsbírky: Etnografická

Název části podsbírky: řemesla ve starých Malenovicích na hradě Malenovice – příprava
k předání

Zrevidováno bylo 160 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Ondřej Machálek
Název podsbírky: Etnografická

Název části podsbírky: osobní fond J. Koželuhy

Zrevidováno bylo 102 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková
Název podsbírky: Etnografická

Název části podsbírky: osobní fond J. Šika
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Zrevidováno bylo 302 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Jana Koštuříková
Název podsbírky: Další - Etnografická 2
Název části podsbírky: hračky

Zrevidováno bylo 273 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Blanka Petráková
Název podsbírky: Další – Orientační běh
Název části podsbírky: Otrokovice II – místnost č. 102 – písemná dokumentace
mistrovských závodů, výzbroj - buzoly
Zrevidováno bylo 140 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Dušan Hrdý
Název podsbírky: Další – Obuv
Název části podsbírky: Princip Baťa + písemnosti
Zrevidováno bylo 1314 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: Mgr. Michal Heinrich
Název podsbírky: Další – H+Z
Název části podsbírky: knihovna cestopisů – dokončení revize z roku 2019,
negativy, pozitivy
Zrevidováno bylo 2721 položek dle systematické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Magdalena Preiningerová
Název podsbírky: Další – H+Z
Název části podsbírky: trojrozměrné předměty, negativy, pozitivy (Havlasa)
Zrevidováno bylo 2049 položek dle chronologické evidence
Zodpovědný kurátor: PhDr. Magdalena Preiningerová
K 31. 12. 2020 bylo ve 2. stupni evidence vedeno 381 775 položek. V roce 2020 bylo
zrevidováno 21 208 položek dle systematické evidence, což je 5,6 % z celkového počtu
evidenčních čísel sbírkového fondu MJVM.

O realizovaných revizích uvedených podsbírek – jejich částí – byly vypracovány revizní
protokoly, v nichž byly poznačeny zjištěné skutečnosti o stavu fondu a rozdíly mezi skutečným
stavem a evidenčními záznamy. V případě rozdílů mezi zjištěným aktuálním stavem
sbírkových předmětů a evidenčními záznamy byla navržena příslušná opatření (dohledací
lhůta, návrhy na odpis).

2. 2. 2021
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 – zápůjčky botanických sbírek pro vědecké účely
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie –
zápůjčky botanických sbírek pro vědecké účely
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
Trenčianske múzem v Trenčíne – přeshraniční spolupráce
Muzeum Františka Skopalíka, Záhlinice – člen poradního sboru OM
Muzeum Kroměřížska
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně
Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku
Muzeum Ústí nad Labem – výstava
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Ministerstvo zahraničních věcí – zastupitelství v Pákistánu, publikace
Filmexport Praha – vydání DVD
Akademie věd ČR – materiály k publikaci
Národní muzeum – příspěvek na konferenci
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – člen nákupní komise a člen
programové rady MFF Strážnice BP
Národní památkový ústav, územní pracoviště v Kroměříži – poskytování
dokumentace
Národní muzeum v přírodě, 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 FilmFest
Filmový uzel Zlín
Městské divadlo Zlín
Česká televize TS Brno
Český rozhlas Brno
Městský úřad Vizovice
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 přátel historie města Otrokovice
Klub českých turistů Vizovice
Klub českých turistů v Kroměříži
Občanské sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí
Zoogeos Bohemia
Česká společnost entomologická
Muzejní spolek ve Strážnici
Spolek přátel hradu Lukova
Valašský jarmek, z. s. – výpůjčka Příběh chleba
Vlastivědný kroužek Holešov
Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska, Vlachovice
Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury, Lukoveček
Živý Zlín
Školy:
Fakulta technologická UTB
Fakulta multimediálních komunikací UTB
Gymnázium TGM ve Zlíně

2

PŘÍLOHA Č.3 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

ZŠ Štípa
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Oddělení muzejní pedagogiky
Mateřské školy
MŠ Provodov, MŠ Mladcová, MŠ Družstevní Zlín, MŠ Malenovice, MŠ
Racková, MŠ Březová, MŠ Qočna 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.
Seznam dárců a příznivců MJVM za rok 2020
Jaroslav Bednařík
Petr Pernička
Petr Procházka
Aleš Krejčík
Tomáš Machourek
Aleš Vančura
Karel Matuška
Mgr. Zdeňka Dubanská
Alexandra Kaňovská
Ludmila Králíková
Eva Kašparová
Petr Horák
Anna Bárková
Marie Galandrová
Marek Michenka
Luboš Kacálek
Renata Stříteská
PhDr. Anna Hrčková
MUDr. Miluše Josefína Pěnkavová
Miloš Havlík
Marie Manová
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JUDr. Ladislav Lamač
Magdalena Zavrtálková
Otílie Šimoníková
Václava Navrátilová
Jiří Rygál
Pavel Kurtin
Zuzana Hegerová
Urban Kričej
Marta Sedláková
Lea Chatrná
Marie Nevěřilová
Josef Michálek
Alois Šimšalík
Zdenka Pančochová
Vlasta Hamadová
Zuzana Holásková
Pavel Jungmann
Jaroslav Starý
Pavla Zichová
Ing. Jiří Šůstek
Ing. Ladislav Šumšala
Vladimír Kantor
Marie Křupalová
Jana Pelanová
Ing. Jan Žemlík
Ing. Jiří Šubrt
Ing. Petr Pernička
Mgr. Zdeněk Lenhart
Jiří Pekárek
Michal Ondruška
RNDr. Marie Elsnerová
PaedDr. Jiří Troneček
Albert Gottwald
Ing. Jaroslav Zeman
Ak. arch. Jan Čančík
MUDr. Eduard Ezer
Ing. Michael Jahoda
Miroslava Candrová
Pavel Filipi
Václav Tomala
Markéta Pavlištíková
Ing. Petr Sláma
Zuzana Holásková
Michal Richtr
Ivan Dančák
Emilie Čechmánková
Daniel Sobotka
Karel Sovák
Mgr. Libor Hudec
Nikola Lukačovič

4

PŘÍLOHA Č.3 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Ing. Jaroslav Šulc
Karolína Gahurová
Markéta Jaroňková
František Zuska
Petr Vyškovský
Blanka Hošková
Frieda Minářová
Ladislava Cyroňová
Aleš Hrdlička
Jaroslava Hardubejová
Jiří Rygál
Božena Rokytová
Anna Veselá
Pavlína Vinter
Ladislava Zatloukalová
Miroslav Hanuš
Pavel Vorel
Jana Marečková
Taťána Hrustinczová
Lenka Breburdová
Jana Bulíková
Roman Hošek
Václav Drlík
Aneta Murasová
Alexandr Doktor
Ing. Schwarz
Patrik Ornst
Imrich Tamáš
Ing. Petr Moravec
Ing. Irena Popelová
Jitka Pešková
Barbora Cekotová
Marie Borošová
Zuzana Minářová
Tomáš Drábek
Markéta Jasenská
Miloslava Šimek
Zuzana Jemelíková
Ing. Václav Talaš
Pavel Zapletal
Jan Zbranek
Josef Havelka
Marta Sedláková
Vanda Vrlová
Tomáš Svačina
Marcela Šimečková
Vojtěch Křeček
Pavel Kusák
Mgr. Petr Škrabala
Jitka Hornáčková
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Jana Kovářová
Josef Kučera
Bc. Martin Navláčil
Hana Čubanová
Jiří Rokos
Marcela Ondruchová
Manželé Wicherkovi
MUDr. Bohumil Siegel
František Černoch
Jan a František Chudárkovi
Mgr. Zuzana Jarkovská
Mgr. Sylva Knedlová
Aleš Krejčík
Marie a Ladislav Langerovi
Radek Lipovský
Mgr. Milena Machálková
Stanislav Marcoň
Václava Navrátilová
Jiří Rygál
Vojtěch Sousedík
Mgr. Alena Vodičková
Alois Langer
Ing. Dušan Němeček
Josef Krumpolc
Blažena Skřivánková
MUDr. Bohumil Siegel
Petra Šťastná
Ing. Milena Dvořáková
Jiřina Podešvová
Alena Navrátilová
Jiří Šustek
Mgr. Markéta Pavlištíková
Mgr. Veronika Pavlištíková
Eva Holíková
Jan Kozubík
Mgr. Andrea Dovicová
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MUZEUM A BAŤŮV INSTITUT V MÉDIÍCH V ROCE 2020
Č.

Název

LEDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Zdroj

Datum

Tip na čtvrtek 2. ledna: Výstava Radujme se, veselme se,
narodil se Kristus Pán
zlinsky.denik.cz
Tip na víkend 4. a 5. ledna: Čeká vás zajímavé vyrábění
či Tříkrálový festival
zlinsky.denik.cz
Muzeum zve děti i rodiče na sobotní dílny
zlinsky.denik.cz
Kam vyrazit v okolí
Zlínský deník
Víkendové tipy
Zlínský deník
Přijďte na výstavu betlémů do Zlína. Máte poslední možnost
zlinsky.denik.cz
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně dočasně uzavře expozici kr-zlinsky.cz
Na muzejních dílnách se nikdo nenudil
zlinsky.denik.cz
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně dočasně uzavře expozici radiokromeriz.cz
Servis
Zlínský týden
Muzeum přibližuje Divoký západ
Mladá fronta DNES
Rymice se promění v atraktivní skanzen
kr-zlinsky.cz
Z kravína opět barokním klenotem.
Rymice se promění v atraktivní skanzen
novinykraje.cz
Zlínský kraj byl abnormálně úspěšný v získání dotací
na nové muzejní expozice
zlin.cz
Luhačovice
turistika.cz
Z jeskyní Evropy až na Divoký západ zavedly muzejní dílny
Zlínský týden
Přednáška/Židé a ti druzí, my – oni – vy
luhacovice.cz
Společný projekt nové gastroučebny ještě posílí spolupráci města,
Střední odborné školy Luhačovice a Zlínského kraje
luhacovice.cz
Rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
Rádio Blaník – Morava
Baťův pedikér – František Kocourek
zenysro.cz
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve
na dvojici zajímavých akcí
zlinsky.denik.cz
Život v temné jeskyni
Mladá fronta DNES
Servis
Zlínský týden
Objevte muzea, která baví děti i dospělé
kudyznudy.cz
Tip na čtvrtek 23. ledna:
přednáška vás zavede do panamských pralesů
zlinsky.denik.cz
Víkend 25. a 26. ledna je plný plesů. Ochutnat však můžete
i mravence v čokoládě
zlinsky.denik.cz
Život ve tmě
5plus2
Beseda s Janem Pírkem, studentský ples, skautský bál
a další akce můžete navštívit tento víkend
zlin.rozhlas.cz
Tip na sobotu 25. ledna: Na dílně si vyrobíte tašku
ve stylu Divokého západu
zlinsky.denik.cz
Tipy víkendu
Deník Víkend
Také Zlínský kraj má své jeskyně, netopýři v nich nocují i zimují lidovky.cz
Zlínská knihovna zve na hudební ukázky,
poznat můžete i novou knihu
zlinsky.denik.cz

1/2020
2.1.2020
3.1.2020
3.1.2020
3.1.2020
4.1.2020
6.1.2020
6.1.2020
6.1.2020
7.1.2020
8.1.2020
8.1.2020
8.1.2020
9.1.2020
11.1.2020
14.1.2020
14.1.2020
16.1.2020
16.1.2020
17.1.2020
17.1.2020
18.1.2020
21.1.2020
22.1.2020
23.1.2020
23.1.2020
24.1.2020
24.1.2020
25.1.2020
25.1.2020
25.1.2020
26.1.2020
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33. Jako ze žurnálu. Výstava představuje módní a stylové časopisy
34. Držkové pohádky a pověsti po 80 letech opět ožívají
35. Druhý únorový víkend na Východní Moravě – plesy, jídlo,
hudba a pohádky

ÚNOR
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Č. Název
Druhý únorový víkend na Východní Moravě…
Kam s dětmi
KAM ZA KULTUROU: V únoru se nudit nebudete
Americká televize odvysílala další pořad o Zlíně
Přednáška/ SEHRAD – ANDĚLSKÝ HRAD NAD HORNÍ LHOTOU
Opánky z pštrosího peří nebo lidských vlasů. I to je k vidění
v muzeu obuvi ve Zlíně
Americká televize odvysílala další pořad o Zlíně
BŘEZNICE, ZLÍN
Tepané keltské šperky – dílna
Pohádky a pověsti ožily po 80 letech
Servis
Na cestovatelských přednáškách se podíváte
i do neznámých míst
Rušný muzejní čtvrtek
Cestovatel Miroslav Zikmund: už 101 let neobyčejného života
Pestrý víkend ve Zlínském kraji: Lešetínský fašank,
Módní ples i karneval superhrdinů
Cestovatel Miroslav Zikmund: už 101 let neobyčejného života
Masopustní ladění s Pavlem Popelkou. Tanec Pod šable
už nikdo nedokáže vysvětlit
O železe od A po Ž. Vernisáž přilákala stovku návštěvníků
Cestovatel Miroslav Zikmund: už 101 let neobyčejného života
Sopka jménem Ingriš
Vernisáž výstavy Baťův pedikér. Navštívit ji můžete do května
Příběh železa (přepis reportáže)
Události v kultuře /přepis reportáže/
Kam s dětmi
Baťův pedikér
Servis
Držková. Obec plná pověstí
ZLÍNSKÉ TIP TÝDENÍKU
Přednášku Miriam Mouryc DUCHOVNÍ ŽIVOT ŽIDOVSKÉ
ORTODOXNÍ RODINY
Tip na čtvrtek 20. února: Na přednášce poznáte pohoří Altaj
Foto /Baťův pedikér/
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně zve na další přednášku
Závěr února na Východní Moravě s operetou, na sněhu
i s příběhem železa
Závěr února na Východní Moravě s operetou, na sněhu
i s příběhem železa
Doprovodné programy k výstavě Příběh železa začaly
dílnami pro děti
Servis
Jarní prázdniny 2020: tipy pro týden 2. až 8. března
Jarní prázdniny můžete strávit v muzeu.
Nudit se určitě nebudete
Tipy deníku
Akce konce února v kraji
Víkendové tipy

zlinsky.denik.cz
klubnovinaruzlin.cz

29.1.2020
30.1.2020

ccrvm.cz

31.1.2020

Zdroj
kromeriz.cz
Zlínský týden
zlin.cz
kurzy.cz
luhacovice.cz

Datum
4.2.2020
4.2.2020
4.2.2020
5.2.2020
5.2.2020

ČRo – strednicechy.cz
zlin.cz
Valašský deník
Zlínský deník
Haló noviny
Zlínský týden

7.2.2020
7.2.2020
8.2.2020
8.2.2020
10.2.2020
11.2.2020

zlinsky.denik.cz
zlinsky.denik.cz
Zlínský deník

11.2.2020
12.2.2020
14.2.2020

ČRo – zlin.cz
Kroměřížský deník

14.2.2020
14.2.2020

zlinsky.denik.cz
zlinsky.denik.cz
zlinsky.denik.cz
Lidové noviny
zlinsky.denik.cz
ČT 1
ČT :D/ČT Art
Zlínský týden
Zlínský deník
Zlínský týden
Mladá fronta DNES
Zlínský deník

14.2.2020
14.2.2020
14.2.2020
15.2.2020
15.2.2020
17.2.2020
17.2.2020
18.2.2020
18.2.2020
18.2.2020
18.2.2020
19.2.2020

luhacovice.cz
zlinsky.denik.cz
Právo
klubnovinaruzlin.cz

19.2.2020
20.2.2020
20.2.2020
20.2.2020

ccrvm.cz

21.2.2020

csnoviny.cz

21.2.2020

zlinsky.denik.cz
Zlínský týden
kudyznudy.cz

23.2.2020
25.2.2020
26.2.2020

zlinsky.denik.cz
Zlínský deník
echovalasska.cz
Zlínský deník

27.2.2020
27.2.2020
27.2.2020
28.2.2020
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77. Kam o víkendu? Vyrobte si náramek nebo si zajděte
na výstavu minerálů
78. Prázdniny se rozjíždějí! Solidní porce zábavy

zlinsky.denik.cz
Právo

28.2.2020
29.2.2020

Č. Název

Zdroj

Datum

Luhačovice
Zlín
Výstavy
S muzeem na skok za tajemnými Kelty.
Všichni si mohli vyrobit vlastní šperk
S dětmi na výstavu
Kraj skvostných hradů
S muzeem na skok za Kelty aneb Vyrob si vlastní šperk
Všechny expozice a výstavy ve zlínském muzeu zůstávají
návštěvníkům otevřeny
Zlín uzavírá městské instituce.
Soukromým doporučuje udělat totéž
Mnohé turistické cíle na východní Moravě uzavřeny,
některé navštívit můžete
Zavřeno! Na které akce v kraji se kvůli koronaviru nedostanete?
Baťův pedikér: jak nález z půdy „zařídil“ vznik originální výstavy
v Muzeu Jihovýchodní Moravy
Fenomén Kašava a Karel Pavlištík
Tipy Zlínska a Uherskohradíšťska
Vernisáž/Luhačovická vzduchoplavba

Zlínský týden
Zlínský týden
Zlínský týden

3.3.2020
3.3.2020
3.3.2020

zlinsky.denik.cz
Rodina a škola
Mladá fronta Dnes
Zlínský týden

3.3.2020
5.3.2020
7.3.2020
10.3.2020

zlinsky.denik.cz

10.3.2020

novinykraje.cz

11.3.2020

ccrvm.cz
novinykraje.cz

11.3.2020
11.3.2020

zlin.cz
scena.cz
Mladá fronta Dnes
luhacovice.cz

13.3.2020
22.3.2020
26.3.2020
29.3.2020

Zdroj

Datum

BŘEZEN
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

DUBEN
Č. Název
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Co se děje v muzeu
Zlínský deník
Do knihoven a galerií rovnou z obýváku
Právo
Zámky, hrady, tvrze
Moje země
Muzea a galerie zabaví návštěvníky online
Mladá fronta DNES
14/15 BAŤŮV INSTITUT nabízí online služby
stavbaweb.dumabyt.cz
Luhačovické muzeum ukazuje na facebooku zajímavosti
z historie i unikátní kolorované fotografie
luhacovice.cz
100. Vernisáž/ Zahájení výstavy/ Modrá
luhacovice.cz
101. Zavřená galerie skrývá zajímavou výstavu věnovanou železu
televizetvs.cz
102. Nie tylko muzeum butów – świat Tomasza Baty w Zlinie
tymrazem.pl
103. Blíží se neodvratný konec slavného vizovického
nejedlého pečiva? Figurky nemá kdo upéct
ahaonline.cz
104. Figurky nemá kdo upéct
Aha!
105. Výstavy i hry. Muzea lze navštívit online
5plus2
106. Muzeum ve Zlíně je stále aktivní.
Kurátoři například rozšiřují své sbírky
zlinsky.denik.cz
107. Pietní připomínky tragických událostí letos
na Valašsku proběhnou jinak
regionvalassko.cz
108. Železo nad zlato
Mladá fronta DNES
109. Rozhlasový pietní akt uctí oběti z Ploštiny či Vařákových pasek valasskeklobouky.cz
110. Nacistického kata z valašské Ploštiny léta kryla komunistická StB eurozpravy.cz
111. Desítky valašských obcí se rozezní tlukotem srdcí pamětníků
novinykraje.cz
112. Z valašských rozhlasů bude slyšet tlukot lidských srdcí. Připomene
upálené a zastřelené při masakrech na konci války
ČRo – zlin.cz

1.4.2020
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
3.4.2020
3.4.2020
3.4.2020
8.4.2020
9.4.2020
9.4.2020
9.4.2020
9.4.2020
12.4.2020
15.4.2020
16.4.2020
16.4.2020
17.4.2020
17.4.2020
17.4.2020
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113. Budeme si vážit sami sebe?
114. Ploština bez ideologie
115. Krveprolití na Ploštině
116. Ploština – 75 let od tragédie
117. Ploštinu zbaví ideologických nánosů,
zůstanou fakta a kouzelná příroda
118. Uplynulo 75 let od vypálení obcí na Valašsku
119. Rozhlasový pietní akt uctil oběti z Ploštiny či Vařákových pasek
120. Muzeum ve Zlíně je stále aktivní
121. Cyklotoulky valašskou krajinou 2020 – dlouhodobější akce
pro rodiče s dětmi
122. Muzeum dětem. Čekají na vás vystřihovánky,
omalovánky či doplňovačky
123. #světovéČesko a pár zastavení v Bílých Karpatech,
která pohladí po duši

halonoviny.cz
Mladá fronta DNES
Zlínský deník
zlin.cz

18.4.2020
18.4.2020
18.4.2020
19.4.2020

iDnes.cz
halonoviny.cz
zlin.cz
Zlínský deník

19.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020

nasevalassko.info

29.4.2020

zlinsky.denik.cz

30.4.2020

kudyznudy.cz

30.4.2020

Zdroj

Datum

KVĚTEN
Č. Název

124. Luhačovice byly osvobozeny před 75 lety,
město uctilo památku obětí
luhacovice.cz
125. Zajímavá místa Zlínského kraje,
kde vyroste nová nemocnice
tvarchitect.com
126. Školní olympiády? Studenti soutěží online
Mladá fronta DNES
127. Muzeum dětem. Vymalujte si třeba rosničku,
čeká na vás i pracovní sešit
zlinsky.denik.cz
128. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně znovu otevře 12. května kultura21.cz
129. Luhačovické muzeum se v úterý opět otevře veřejnosti
luhacovice.cz
130. Muzeum jihovýchodní Moravy znovu otevře 12. května
televizetvs.cz
131. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně znovu otevře 12. května zlinsky.denik.cz
132. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně znovu otevírá
Zlínský deník
133. Muzeum a galerie ve 14/15 BAŤOVĚ INSTITUTU otevřou 12 května,
knihovna je v částečném provozu od 27. dubna
mistnikultura.cz
134. Znova otevřené muzeum i galerie
Zlínský deník
135. Otevřeno
Metro
136. Jak tavili naši předkové?
5plus2
137. Železo? Magický artikl, ceněný víc než zlato
5plus2
138. Ve zlínském muzeu byl objeven pergamen ze 14. století
czpravy.cz
139. Ve zlínském muzeu rozluštili gotický misál
kultura21.cz
140. Jakub Neradilek: Pradědeček pečoval o nohy Baarove,
Mandlové, Gollové i Buriana
zlinsky.denik.cz
141. FOTO
Haló noviny
142. Chlubí se pergamenem ze 14. století!
Aha!
143. Založená historie
Blesk
144. Gotický pergamen objevili ve Zlíně
Právo
145. Magazín Zlínský kraj 9.5.2020
televizetvs.cz
146. Hrad Malenovice – přepychové sídlo rodu Šternberků
zenysro.cz
147. Stará kniha v muzeu ukrývala pergamen
Mladá fronta DNES
148. Ve Zlíně objevili gotický pergamen
novinky.cz
149. Rozluštění gotického pergamenu z muzejních sbírek
kr-zlinsky.cz
150. Tipy deníku
Zlínský deník
151. Muzea a galerie slaví svátek
Zlínský deník
152. Okolí hradu Malenovice čeká řada úprav
novinky.cz
153. Zlínská radnice chystá úpravu okolí hradu v Malenovicích
Rádio Blaník – Morava
154. Zlín s krajem chystá revitalizaci okolí hradu Malenovice
zlin.cz
155. Vstane z popela slavné koupaliště Riviéra?
Slovácký deník

2.5.2020
5.5.2020
6.5.2020
6.5.2020
6.5.2020
6.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
12.5.2020
13.5.2020
15.5.2020
15.5.2020
15.5.2020
15.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
16.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
19.5.2020
19.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
20.5.2020
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156. Baťův pedikér
157. Vstane z popela slavné koupaliště Riviéra?
158. Vzhůru na hrad
159. Okolí hradu Malenovice projde revitalizací
160. S téměř dvouměsíčním zpožděním otevře své brány
malenovický hrad
161. Okolí hradu Malenovice projde revitalizací
162. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Na Valašsku je pitné vody dostatek
163. REGIONY: Hlavní zprávy 22.5.2020
164. V knize ležel vzácný pergamen
165. Okolí hradu Malenovice se změní. Vysazeny budou nové
stromy, obnoví se louky i stezky
166. Hrad Malenovice otvírá pro veřejnost.
Hygienická opatření budou zohledněna.
167. Místa ticha
168. Záhony na hradní hájence
169. Tipy deníku
170. Malenovice
171. Dočká se koupaliště Riviéra znovuzrození?
172. Znovuotevření Expozice čas
173. Tipy deníku
174. U hradu vzniknou pěšiny nebo altán
175. Obuvnické muzeum po devadesáti letech.
Uvidíte i jedinečné sbírky
176. Zlínské muzeum má zlatý poklad z Hostýnských vrchů.
Mince nevyčíslitelné hodnoty se našly náhodou
177. Poklad zlatých mincí z Moravy má nevyčíslitelnou hodnotu
178. Muž našel v lesích Hostýnských vrchů desítky zlatých mincí,
předal je muzeu
179. V Luhačovicích opět do kina, na výstavu
nebo večery s živou hudbou
180. Zlínské muzeum má ve sbírce poklad nevyčíslitelné hodnoty.
74 zlatých mincí
181. Turistické atraktivity na Východní Moravě ožívají,
nabídka akcí se začíná rozšiřovat
182. Muž ze Zlínska objevil na procházce zlatý poklad!
Těší se na obří odměnu
183. Zlatý poklad můžete najít i dnes
184. Poklad na jihovýchodní Moravě
185. Zlatý poklad v lesích na Zlínsku
186. Nález mincí na Zlínsku
187. Našel poklad za miliony
188. Zprávy/Z archivu rubriky
189. Zlínské obuvnické muzeum slaví 90 let
190. Zlínské muzeum získalo soubor zlatých mincí z 16. a 17. století
191. V knize ležel vzácný pergamen
192. 74 unikátních mincí: 500 let starý poklad
193. Muzeum převzalo poklad
194. 500 let starý
195. Zlínské muzeum převzalo zlatý poklad nalezený
v Hostýnských vrších
196. Zprávy/Z archivu rubriky
197. Muž našel v lesích u Hostýna desítky zlatých mincí
198. Baťovky, opánky z lidských vlasů nebo boty slavného sportovce.
Obuvnické muzeum ve Zlíně slaví 90 let
199. Zlín zvelebí okolí hradu Malenovice,
vzniknou u něj pěšiny nebo altán

Zlínský deník
Zlínský deník
Zlínský deník
televizetvs.cz

20.5.2020
20.5.2020
21.5.2020
21.5.2020

zlin.cz
naszlin.cz
regionalnitelevize.cz
regionalnitelevize.cz
5plus2

21.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
22.5.2020
22.5.2020

ČRo – zlin.cz

24.5.2020

zlinsky.denik.cz
TV expres
Právo
Zlínský deník
Euro
Zlínský deník
olomoucky.denik.cz
Olomoucký deník
Mladá fronta DNES

24.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
25.5.2020
26.5.2020
27.5.2020
27.5.2020
28.5.2020

zlinsky.denik.cz

29.5.2020

ČRo – zlin.cz
novinky.cz

29.5.2020
29.5.2020

zlin.iDNES.cz

29.5.2020

luhacovice.cz

29.5.2020

zlinsky.denik.cz

29.5.2020

ccrvm.cz

29.5.2020

tnbiz.cz
TV Nova
ČT 24
ČT 1
ČT 1
Prima
radio.cz
kultura21.cz
radio.cz
5plus2
ahaonline.cz
Zlínský deník
Aha!

29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
29.5.2020
30.5.2020
30.5.2020
30.5.2020

zlin.cz
radio.cz
Mladá fronta DNES

30.5.2020
30.5.2020
30.5.2020

ČRo – zlin.cz

31.5.2020

zlin.iDNES.cz

31.5.2020
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200. Zlín zvelebí okolí hradu Malenovice,
vzniknou u něj pěšiny nebo altán

impuls.cz

31.5.2020

Zdroj

Datum

ČERVEN
Č. Název

201. Lidé, kteří zmizeli. Tisíce Židů z kraje zemřelo v koncentračních táborech,
na místě jejich domů vyrostly paneláky
ČRo-zlin.cz
202. Zlínské muzeum má zlaté mince z 16.a 17. století
radiokromeriz.cz
203. Nikdy nebylo tak špatně, aby nebyl prostor pro optimismus…
kampocesku.cz
204. Básníci v prostoru Zlín, běh s knihovnou
nebo koncert na střeše Blízko nebe
klubnovinaruzlin.cz
205. Turistické atraktivity na Východní Moravě ožívají,
nabídka akcí se začíná rozšiřovat
cysnews.cz
206. Číslo týdne
Zlínský deník
207. Zlín XII
Letectví+kosmonautika
208. Kam se dostal poklad z 16. a 17. století?
Haló noviny
209. Virtuálně do Baťovy kanceláře v autě
Haló noviny
210. Ve Zlíně můžete prožít jeden Den s Baťou. Projdete se místy,
na kterých zanechal svoji stopu
ČRo-strednicechy.cz
211. V knize ležel vzácný pergamen
5plus2
212. Okolí hradu se mění. Vzniknou pěšiny i altán
5plus2
213. Les ukrýval zlatý poklad
5plus2
214. Vstane z popela koupaliště Riviéra?
Zlínský deník
215. Epidemie sužovaly kraj pravidelně
Mladá fronta DNES
216. Zlínský kraj je plný skvostných hradů,
většinu se daří zachraňovat citlivě
zlin.iDNES.cz
217. 74 unikátních mincí: 500 let starý poklad
ahaonline.cz
218. Radní schválili investiční záměry ve školství
a kultuře za více než 21 milionů
kr-zlinsky.cz
219. To je dobrá zpráva
Vlasta
220. Červnová nabídka 14/15 Baťova institutu:
výstava Baťův pedikér, autorská čtení i koncert na střeše
novinky.cz
221. Radní schválili investiční záměry ve školství a kultuře
za více než 21 milionů
kromeriz.cz
222. Radní schválili investiční záměry ve školství a kultuře
za více než 21 milionů
echovalasska.cz
223. Baťova jezdící kancelář ve 3D
5plus2
224. Luhačovické oběti holokaustu připomíná nová pamětní deska luhacovice.cz
225. Malenovický hrad otevřel své brány
echovalasska.cz
226. Zlínský kraj dá přes 21 milionů na investice ve školství a kultuře zlin.cz
227. Krajští radní schválili investiční záměry ve školství a kultuře
za více než 21 milionů
klunovinaruzlin.cz
228. Zlínský kraj vyčlenil 21 milionů na investice ve školství a kultuře nejbusiness.cz
229. Hejtman Jiří Čunek přijal velvyslance Arménie
kr-zlinsky.cz
230. Hejtman Jiří Čunek přijal velvyslance Arménie
prvnizpravy.cz
231. Mor, cholera, tyfus. Choroby, co děsily kraj
5plus5
232. Hejtman Jiří Čunek přijal velvyslance Arménie
zlinskenovinky.cz
233. Turisté zůstanou v Česku, tuší města.
Loví je přírodou, tradicemi či Baťou
iDnes.cz
234. Hejtman Jiří Čunek přijal velvyslance Arménie
zlinskenovinky.cz
235. Výlet do Muzea Hájenka u hradu Malenovice
radiokromeriz.cz
236. Muzeum luhačovického Zálesí otevírá novou výstavu
s názvem Modrá
klubnovinaruzlin.cz
237. Luhačovice nabídnou oblíbené dechovky,
pouť s jarmarkem i další akce
luhacovice.cz

1.6.2020
1.6.2020
1.6.2020
1.6.2020
2.6.2020
2.6.2020
3.6.2020
4.6.2020
4.6.2020
4.6.2020
5.6.2020
5.6.2020
5.6.2020
6.6.2020
6.6.2020
7.6.2020
8.6.2020
9.6.2020
10.6.2020
10.6.2020
11.6.2020
11.6.2020
12.6.2020
12.6.2020
12.6.2020
12.6.2020
12.6.2020
15.6.2020
17.6.2020
19.6.2020
19.6.2020
20.6.2020
21.6.2020
21.6.2020
22.6.2020
22.6.2020
22.6.2020
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238. VINCENTKA- ZDRAVÍ Z HLUBIN PŘÍRODY
239. Luhačovické muzeum připravilo výstavu o barvířství
a modrotisku
240. Nové číslo Acta Musealia opět vychází
241. SLOVÁCKO TIP DENÍKU
242. KROMĚŘÍŽSKO TIP DENÍKU
243. ZLÍNSKO TIP DENÍKU
244. VALAŠSKO TIP DENÍKU
245. Zlínskou radnici zdobí dvě výstavky
246. Držková. Obec plná pověstí a pohádek
247. Držková. Obec plná pověstí a pohádek
248. Mor, cholera, břišní tyfus.
Epidemie sužovaly východ Moravy pravidelně
249. Mor, cholera, břišní tyfus.
Epidemie sužovaly východ Moravy pravidelně
250. Ploština: unikátní stavba už brzy začne
251. VIDEO: Luhačovice nabízí zajímavé výstavy,
v muzeu i v ulicích města
252. Obnova památníku na Ploštině začíná

Mladá fronta DNES

23.6.2020

seznamzpravy.cz
valassky.denik.cz
Slovácký deník
Kroměřížský deník
Zlínský deník
Valašský deník
radiokromeriz.cz
5plus2
Mladá fronta DNES

23.6.2020
24.6.2020
24.6.2020
24.6.2020
24.6.2020
24.6.2020
25.6.2020
26.6.2020
26.6.2020

zlin.iDNES.cz

28.6.2020

impuls.cz
Zlínský deník

28.6.2020
29.6.2020

luhacovice.cz
Zlínský deník

29.6.2020
30.6.2020

Zdroj

Datum

zlinsky.denik.cz
kr-zlinsky.cz

1.7.2020
2.7.2020

kr-zlinsky.cz
Haló noviny

2.7.2020
2.7.2020

zlin.iDNES.cz

2.7.2020

zprávy.iDNES.cz

2.7.2020

impuls.cz

2.7.2020

kultura21.cz
zlinsky.denik.cz
Českobudějovický deník
Mladá fronta DNES
Havlíčkobrodský deník

3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020

informuji.cz
Plzeňský deník
Haló noviny
Pražský deník
Blesk
Hradecký deník
Právo
radiokromeriz.cz

3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020
3.7.2020

zlin.cz

3.7.2020

echovalasska.cz

3.7.2020

zlin.rozhlas.cz
mistnikultura.cz

3.7.2020
3.7.2020

ČERVENEC
Č. Název
253. Za krysáky do zlínského muzea
254. Muzeum vychází prázdninovým návštěvníkům maximálně vstříc
255. Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí
z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu
256. Unikátní výstava o historii barvířství a modrotisku
257. Amatérský hledač našel v Hostýnských vrších
druhou část vzácného pokladu
258. Amatérský hledač našel v Hostýnských vrších
druhou část vzácného pokladu
259. Amatérský hledač našel v Hostýnských vrších
druhou část vzácného pokladu
260. Zlínské muzeum vychází prázdninovým návštěvníkům
maximálně vstříc
261. Muzeum představilo poklad obrovské hodnoty. Podívejte se
262. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
263. Poklad z Hostýnských lesů se rozrůstá
264. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
265. Kulturní léto na Moravě: Filmovka, internetová satira
i brněnský Trutnoff
266. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
267. FOTO
268. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
269. Našel dva poklady! Zlatý a stříbrný
270. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
271. FOTO
272. Zlínské muzeum získalo další poklad
273. Muž dvakrát našel v lese vzácné mince,
lidé je uvidí ve zlínském muzeu
274. Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí
z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu
275. Amatérský hledač si poklad nenechal a předal ho muzeu.
Zlaté a stříbrné mince z třicetileté války uvidí lidé ve Zlíně
276. Do zlínského muzea za krysáky a jejich příběhy
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277. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
Brněnský deník
3.7.2020
278. Muzeum představilo poklad
Zlínský deník
3.7.2020
279. Zlínské muzeum vychází vstříc prázdninovým návštěvníkům
televizetvs.cz
3.7.2020
280. Zlínské muzeum získalo cenný poklad
Moravskoslezský deník 3.7.2020
281. Další poklad mincí z Hostýnských vrchů
kultura21.cz
4.7.2020
282. FOTO
Haló noviny
4.7.2020
283. Do 14/15 Baťova institutu ve Zlíně za poznáním i zábavou
Deník Víkend
4.7.2020
284. Za krysáky do muzea ve Zlíně
Zlínský deník
4.7.2020
285. Výstava ve zlínském muzeu připomene večerníček Krysáci
barrandov.cz
4.7.2020
286. Muzeum jihovýchodní Moravy představilo poklad
z třicetileté války
televizetvs.cz
4.7.2020
287. V muzeu ve Zlíně začíná výstava Krysáci
tyden.cz
4.7.2020
288. Stát se hrdinou historického románu a mít schopnost Termínatora.
I taková může být budoucnost českých exzpozic
denikn.cz
4.7.2020
289. Hodan, Hubert, Eda a Ludvíček.
Oblíbení Krysáci z večerníčku se vrátili do Zlína
ČRo – zlin.cz
4.7.2020
290. Oblíbený večerníček Krysáci připomíná výstava
ve zlínském muzeum
seznamzpravy.cz
4.7.2020
291. Kraj chce poctivého nálezce unikátního pokladu mincí
z doby třicetileté války férově odměnit
zlin.cz
5.7.2020
292. Nálezce unikátního pokladu mincí si zaslouží férovou odměnu zlinskenovinky.cz
6.7.2020
293. Nálezce unikátního pokladu mincí si zaslouží férovou odměnu prvnizpravy.cz
6.7.2020
294. Hejtman Čunek: Nálezce unikátního pokladu mincí
z třicetileté války si zaslouží férovou odměnu
kromeriz.cz
6.7.2020
295. Nálezce unikátního pokladu mincí si zaslouží férovou odměnu zlinskenovinky.cz
7.7.2020
296. Krysáci se vrátili do Zlína
Brněnský deník
7.7.2020
297. Krysáci se vrátili do Zlína
Šumperský a jesenický deník 7.7.2020
298. Muzea jako brány jiných světů
Deník N
7.7.2020
299. Krysáci se vrátili do Zlína
Opavský a hlučínský deník 7.7.2020
300. Krysáci se vrátili do Zlína
Olomoucký deník
7.7.2020
301. Krysáci se vrátili do Zlína
Hradecký deník
7.7.2020
302. Krysáci se vrátili do Zlína
Pražský deník
7.7.2020
303. Krysáci se vrátili do Zlína
Českobudějovický deník 7.7.2020
304. Krysáci se vrátili do Zlína
Plzeňský deník
7.7.2020
305. Krysáci se vrátili do Zlína
Havlíčkobrodský deník
7.7.2020
306. Dovolená s dotací
AUTO DNES
7.7.2020
307. Tip na středu 8. července:
Prožijte jeden den mladého muže, učně Baťovy školy
zlinsky.denik.cz
8.7.2020
308. Další poklad mincí z Hostýnských vrchů obohatil sbírku
Muzea jihovýchodní Moravy
klubnovinaruzlin.cz
8.7.2020
309. Nálezce unikátního pokladu mincí si zaslouží férovou odměnu zlinskenovinky.cz
8.7.2020
310. Druhý poklad mincí z Hostýnských vrchů
mistnikultura.cz
8.7.2020
311. Letní modrá dílna pro děti
luhacovice.cz
8.7.2020
312. Zlínsko tip deníku
Zlínský deník
9.7.2020
313. Kroměřížsko tip deníku
Kroměřížský deník
9.7.2020
314. Slovácko tip deníku
Slovácký deník
9.7.2020
315. Valašsko tip deníku
Valašský deník
9.7.2020
316. Děti mají po celé letní prázdniny vstup do muzea
a galerie zdarma
klubnovinaru.cz
9.7.2020
317. Zlínský kraj dětem na prázdniny: vstupné grátis!
valasskemezirici.cz
9.7.2020
318. Zlínský kraj dětem na prázdniny: vstupné grátis!
ccrvm.cz
9.7.2020
319. Verpánek, kostra mamuta, zkamenělá lípa i vypálená osada.
Jedeme s dětmi na výlet!
ccrvem.cz
9.7.2020
320. Verpánek, kostra mamuta i zkamenělá lípa.
Jedeme s dětmi na výlet!
kr-zlinsky.cz
10.7.2020
321. Letní modrá dílna pro děti
luhacovice.cz
10.7.2020
322. Verpánek, kostra mamuta, zkamenělá lípa i vypálená osada.
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Jedeme s dětmi na výlet!
nasevalassko.info
323. Děti se staly baťovskými učni. Vyzkoušely si i konstrukci boty
zlinsky.denik.cz
324. Volné vstupné dětem má ve Zlínském kraji
podpořit cestovní ruch
seznamzpravy.cz
325. Do zlínského muzea za krysáky a jejich příběhy
klubnovinaruzlin.cz
326. Zlínský kraj dětem na prázdniny: vstupné grátis!
kromeriz.cz
327. Neděle, Červenec 12, 2020
rtvj.cz
328. Muzeum vychází prázdninovým návštěvníkům maximálně vstříc klubnovinaruzlin.cz
329. Děti mají o letních prázdninách vstup do zlínského muzea
a galerie zdarma
zlinsky.denik.cz
330. Zlínský kraj dětem na prázdniny: vstupné grátis!
kr-zlinsky.cz
331. Zlatý a stříbrný poklad ze Zlínska
ČT1
332. Mládež může do muzeí zadarmo
Právo
333. Ve zlínském muzeu ožívají postavy z večerníčku Krysáci
Mladá fronta DNES
334. Děti se staly baťovskými učni
Zlínský deník
335. Přijeďte k nám, přispějeme. Přehled turistických dotací,
které mají rozhýbat Česko
aktualne.cz
336. Výstava Poklady z Hostýnských vrchů. Nálezy vzbudily pozornost zlinsky.denik.cz
337. Výstava Poklady z Hostýnských vrchů. Nálezy vzbudily pozornost kromerizsky.denik.cz
338. Nejen zlatý poklad ve zlínském muzeu
zlin.cz
339. Muž našel v lese zlatý poklad.
Mince teď lidé mohou obdivovat v muzeu
tnbiz.cz
340. Muzeum otvírá výstavu Poklady z Hostýnských vrchů
klubnovinaru.cz
341. Výstava mincí
ČT 1
342. Poklad ve zlínském muzeu
ČT 1
343. Kde se rozmnožují naši nejkrásnější brouci? SEX na růžích
ahaonline.cz
344. Verpánek, kostra mamuta, zkamenělá lípa i vypálená osada
kromeriz.cz
345. Krysáci obsadili zlínské muzeum
5plus2
346. Tipy na víkend
Mladá fronta DNES
347. Tipy na výlet: Procházka po stopách moderní architektury,
město Baťovo
seznamzpravy.cz
348. Na procházce lesem našel zlatý poklad
TV Nova
349. Na procházce lesem našel zlatý poklad
TV Nova
350. Unikátní poklad v muzeu
Prima
351. Archeologové u nás: jako Indiana Jones
Zlínský deník
352. Poklad
ČT 1
353. Zlínský kraj dětem na prázdniny
Zlínský deník
354. Tipy na výlety Spolu po magnetové – 3. díl
kamsdetmi.com
355. Lidé mohou obdivovat poklad z lesů
Mladá fronta DNES
356. Jídlo, vozatajské závody, heligonkáři i rodiny
v Květné zahradě – na Východní…
rtvj.cz
357. Hrad Malenovice u Zlína
autovylet.cz
358. Jídlo, vozatajské závody, heligonkáři i rodiny
v Květné zahradě – na Východní Moravě
kromeriz.cz
359. Za pokladem jeli šest hodiny
Blesk
360. Kam za kulturou: Akce druhé poloviny prázdnin
zlin.cz
361. Modrotisk žádá sílu i zručnost
Mladá fronta DNES
362. Hromobiti Hrad ozářily blesky
Blesk
363. Kam za kulturou: Akce druhé poloviny prázdnin
echovalasska.cz
364. Tip Deníku
Valašský deník
365. Jak se žilo na malenovickém hradu
Zlínský deník
366. Kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužilo muzeum
konání výstavy Poklady z Hostýnských vrchů
klubnovinaruzlin.cz

11.7.2020
11.7.2020
11.7.2020
11.7.2020
12.7.2020
12.7.2020
12.7.2020
12.7.2020
13.7.2020
13.7.2020
13.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
15.7.2020
15.7.2020
16.7.2020
16.7.2020
16.7.2020
16.7.2020
16.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
17.7.2020
18.7.2020
18.7.2020
21.7.2020
21.7.2020
22.7.2020
25.7.2020
27.7.2020
28.7.2020
28.7.2020
29.7.2020
30.7.2020
30.7.2020
31.7.2020
31.7.2020
31.7.2020

31.7.2020
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SRPEN
Č. Název
367. Tipy deníku
368. O výstavu Poklady z Hostýnských vrchů je enormní zájem,
muzeum ji prodloužilo
369. Senioři zavítají k atraktivitám Moravy a Slezska
370. Boty ukrývají pozoruhodné příběhy
371. Ukázky vzácného modrotisku
372. Kulturní výběr Café
373. Unikátní pohlednice Baťovy rodiny.
Poslala ji Marie Baťová svému synovi Tomíkovi
374. Putování, zpívání, hudba, templáři, Krysáci, víno, letní kino,
sklo, modrotisk – na Východní Moravě
375. Unikátní pohlednice Baťovy rodiny.
Poslala ji Marie Baťová svému synovi Tomíkovi
376. Slibný začátek roku 2020, zásah COVIDU 19,
ale i nadějné vyhlídky
377. Slibný začátek roku 2020, zásah COVIDU 19,
ale i nadějné vyhlídky
378. Tipy deníku
379. Nejpopulárnější v kraji jsou lokality na Valašsku či v Kroměříži
380. Nejpopulárnější v kraji jsou lokality na Valašsku či v Kroměříži
381. Výlet do města rovných střech
382. Putování, zpívání, hudba, templáři, Krysáci, víno, letní kino,
sklo, modrotisk – na Východní Moravě
383. Nejpopulárnější v kraji jsou lokality na Valašsku či v Kroměříži
384. Putování, zpívání, hudba, templáři, Krysáci, víno, letní kino,
sklo, modrotisk – na Východní Moravě
385. Nejpopulárnější v kraji jsou lokality na Valašsku či v Kroměříži
386. Unikátní pohlednice Baťovy rodiny v muzeu
387. Slibný začátek roku 2020, zásah COVIDU 19,
ale i nadějěné vyhlídky
388. Unikátní pohlednice.
Poslala ji Marie Baťová svému synovi Tomíkovi
389. Procházka mezi stromy
390. Do světa Večerníčku
391. Tipy deníku
392. Tipy deníku
393. Tipy deníku
394. Tipy deníku
395. Kalendář akcí anebo Co kde děje tipy pro období
od 17.8. do 23.8.2020
396. Nachází opět čas přezouvání
397. Kde se rozmnožují naši nekrásnější brouci? Sex na růžích
398. Výtvarné práce z tvůrčí dílny dětí zdobí vestibul zlínské radnice
399. Zlín-trochu jiné město
400. Tip na úterý 25. srpna
401. Radní schválili investiční záměry v kultuře, školství a sociální

Zdroj

Datum

Zlínský deník

1.8.2020

zlin.cz
Jižní listy
Mladá fronta DNES
ČT1
Právo

3.8.2020
3.8.2020
5.8.2020
5.8.2020
6.8.2020

zlinsky.denik.cz

7.8.2020

ccrvm.cz

7.8.2020

kromerizsky.denik.cz

7.8.2020

ccrvm.cz

7.8.2020

klubnovinaruzlin.cz
Zlínský deník
zlinskenoviny.cz
prvnizpravy.cz
Lidové noviny

7.8.2020
8.8.2020
9.8.2020
9.8.2020
10.8.2020

kr-zlinsky.cz
zlinskenoviny.cz

10.8.2020
10.8.2020

kromeriz.cz
zlinskenoviny.cz
Zlínský deník

11.8.2020
11.8.2020
11.8.2020

kromeriz.cz

11.8.2020

slovacky.denik.cz
luhacovice.cz
Zlínský deník
Olomoucký deník
Valašský deník
Slovácký deník
Kroměřížský deník

14.8.2020
14.8.2020
14.8.2020
15.8.2020
15.8.2020
15.8.2020
15.8.2020

Překvapení
Téma testujeme
ahaonline.cz
zlinskydenik.cz
ccrvm.cz
zlinskydenik.cz
kr-zlinsky.cz

17.8.2020
17.8.2020
17.8.2020
19.8.2020
19.8.2020
25.9.2020
25.8.2020
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402. Unikátní pohlednice. Poslala ji Marie Baťová svému synovi
403. Místa plná příběhů
404. Amadeus, Marie Terezie, Zátopek, Doktor Martin…
405. Na Valašské túlání můžete letos vyrazit i z Valašských Klobouk
406. Zlín vs. Ostrava – každý kraj startuje cestovní ruch jinak
407. V prostorách hradu Malenovice kouzlili s drátkem
408. Tipy na výlet: Vyrazte na Zlínsko!

valašskydenik.cz
Moje psychologie
ccrvm.cz
regionvalssko.cz
zlinsky.pirati.cz
zlinsk.denik.cz
Frekvence1.cz

26.8.2020
26.8.2020
26.8.2020
26.8.2020
27.8.2020
29.8.2020
31.8.2020

Zdroj

Datum

ZÁŘÍ
Č. Název

409. Na hradě Malenovice kouzlili s drátkem
Zlínský deník
410. Radní schválili investiční záměry v kultuře, školství a sociální…
kromeriz.cz
411. Parketářští mistři ve Vizovicích ukázali nátěry dřevěných…
kr-zlinsky.cz
412. Tipy na víkend
novinykraje.cz
413. Festival Den architektury v říjnu zamíří i do Zlínského kraje
zlindnes.cz
414. Za řemesly na hrad Malenovice
kr-zlinsky.cz
415. Tipy na příjemný víkend v kraji
ČRo-zlin.cz
416. Jako předkové. U hradu kouzlili se železem
MF Dnes
417. Den architektury ve Zlínském kraji
zulice.cz
418. S muzeem na vrch Klášťov. Ten je cennou archeologickou…
zlinsky.denik.cz
419. Tipy na víkend: Vydejte se na hudební festivaly, za skvělým
novinykraje.cz
420. Hejtman přijal generálního konzula Ruské federace
kr-zlinsky.cz
421. Fascinující experiment: tavba železa
5plus2
422. Radní schválili investiční záměry ve školství a sociální oblasti
klubnovinaruzlin.cz
423. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje novou výstavu kr-zlinsky.cz
424. Den Zlínského kraje nabídne sobotu plnou zážitků
kr-zlinsky.cz
425. Východní Morava
csnoviny.cz
426. Kam za kulturou: Tento týden je plný rozmanitých akcí
zlin.cz
427. Poslové z vesmíru
Zlínský deník
428. Do muzeí mohou senioři se slevou i zdarma
MF Dnes
429. Památník v Ploštině bude interaktivní. Připomene nacisty…
ceskatelevize.cz
430. Ploština 1945: Naše děti nesmí zapomenout…
kromerizsky.denik.cz
431. Na Ploštině byla slavnostně zahájena obnova památníku
kr-zlinsky.cz
432. Začala obnova Ploština, nabídne zážitky a připomene…
zlin.idnes.cz
433. Tipy na výlet
5plus2
434. Výstava meteoritů ve Zlíně
Právo
435. Po letech vstává Ploština z popela
MF Dnes
436. Zajímavá muzea po celém Česku
nasehvezdy.cz
437. Památník Ploština: Na oběti nacismu nesmíme zapomenout
Kroměřížský deník
438. Začala obnova památníku na Ploštině
novinykraje.cz
439. Zajímavá muzea po celém Česku
Moje sladké tajemství

1.9.2020
1.9.2020
2.9.2020
3.9.2020
3.9.2020
3.9.2020
4.9.2020
7.9.2020
9.9.2020
9.9.2020
10.9.2020
10.9.2020
11.9.2020
15.9.2020
17.9.2020
18.9.2020
18.9.2020
21.9.2020
24.9.2020
25.9.2020
25.9.2020
25.9.2020
25.9.2020
25.9.2020
25.9.2020
26.9.2020
26.9.2020
28.9.2020
29.9.2020
29.9.2020
30.9.2020

ŘÍJEN
Č. Název
440. Kam o víkendu? Na Malej Burger Festival, večerní prohlídku…

Zdroj
zlinsky.denik.cz

Datum
1.10.2020
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441. Zlínská padesátka pojede od sportovní haly Datart k malenovickému zlinsky.denik.cz
442. Na Ploštině byla slavnostně zahájena obnova památníku
youtube.czTV
443. Kniha odhalí tajemství vizovického pečiva
MF Dnes
444. Vraťte se v čase zpátky do Obchodního domu Baťa ve Zlíně…
zlinsky.denik.cz
445. Poklad, který máme za humny. Přednáška o Kurovickém lomu
kromerizky.denik.cz
446. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně představuje novou…
youtube.cz
447. Výstava Poslové z vesmíru představuje meteority a tektity
televizetvs.cz
448. Tajemství vizovického pečiva
5plus2
449. Umělecká řemesla ve Střední odborné škole Luhačovice…
MF Dnes
450. Nahlédněte do Muzea Kroměřížska
kr.zlinsky.cz
451. Online výstava: Královna sportu
hranicky.denik.cz
452. Po stopách slavného Monaka
5plus2
453. Nové Krajské turistické informační centrum ve 14/15
Zlínský deník
454. Top 10: Po hradech a zámcích ve Zlínském kraji
reflex.cz
455. Nové krajské turistické informační centrum
Zlínský deník
456. Novináři Zlínska
klubnovinaruzlin.cz

2.10.2020
2.10.2020
9.10.2020
9.10.2020
13.10.2020
15.10.2020
14.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
21.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
25.10.2020
31.10.2020
31.10.2020

LISTOPAD
Č. Název
457. 10 let Poháru města Zlína. Je jedním z nejstarších závodů…
458. Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím
459. Jak jde kultura v době covidové
460. Aktivity kulturních organizací ve 14/15 Baťově Institutu
461. Listopadové události roku 1989 v tehdejším Gottwaldově…
462. Hrad Malenovice – spolupráce SOŠ Luhačovice s Muzeem…
463. Znáte online program kulturních organizací ve 14/15 Baťově…
464. Výstavy, hry i návody. Muzea baví lidi online
465. Znáte online program kulturních organizací v Baťově Institutu?
466. Hrad Malenovice
467. Aktivity kulturních organizací ve 14/15 Baťově Institutu
468. 100+1 důvod, pro které navštívit Bílé Karpaty
469. Po letech vstává Ploština z popela
470. Luhačovice – lázně zaslíbení také turistice
471. Výstava Modrá
472. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně se chystá na čtvrteční…

Zdroj
zlinsky.denik.cz
kr-zlinsky.cz
zlin.cz
mistniklutura.cz
zlin.cz
Olomoucký deník
zlinsky.denik.cz
5plus2
Zlínský deník
tipnavylet.cz
kr-zlinsky.cz
iHNed.cz
Speciál Dnes
blesk.cz
luhacovice.cz
Rádio Blaník-sever

Datum
4.11.2020
6.11.2020
13.11.2020
9.11.2020
11.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
14.11.2020
19.11.2020
20.11.2020
25.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
27.11.2020
30.11.2020

Zdroj
regionvalassko.cz
MF Dnes
Právo
kr-zlinsky.cz
zlin.iDnes.cz
seznamzpravy.cz
ccrvm.cz
5plus2

Datum
1.12.2020
2. 12.2020
2.12.2020
3.12.2020
3.12.2020
3.12.2020
3.12.2020
4.12.2020

PROSINEC
Č. Název
473. Byla představena interaktivní mapa z připravované expozice
474. Kdo, kdy a kde. Vědci tvoří mapu filmového Zlína
475. Muzea a galerie řeší, jak splnit hygienická opatření
476. 14/15 Baťův institut se znovu otevírá
477. Kdo, kdy a kde natáčel. Vědci tvoří jedinečnou mapu…
478. Rožnovský skanzen se otevřel, tradiční pořady ale nebudou
479. Turistické atraktivity se znovu otevírají
480. Tajemný poklad z vesmíru našel pastevec v poli kousek od Zlína
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481. Zlínské muzeum představilo interaktivní mapu z připravované…
482. Novináři Zlínska
483. Tříkrálové koštování se ve Zlíně uskuteční v on-line podobě
484. Vzniká mapa filmového Zlína
485. Architektka s velkým A
486. Lednový 25. ročník tříkrálového koštování se uskuteční online
487. Milovníci starých tisků mají v muzejní knihovně nové možnosti
488. Muzeum na Zlínsku láka na jedinečnou výstavu betlémů
489. Hostýnsko ukrývalo poklad
490. Do přírody – na Tlustou horu ve Zlíně
491. 25. ročník tříkrálového koštování bude on-line formou...
492. Obyvatelé Ploštiny pomáhali partyzánům. Pomsta nacistů…
493. Osud cestovatele Jiřího Hanzelky, který by dnes oslavil sto let,..
494. Novináři Zlínska
495. Na Tlusté hoře trénoval Zátopek a byl tam i zoopark
496. Virtuální knihovna ukáže, co četli Čiper i Zikmund

zlinsky.denik.cz
klubnovinaruzlin.cz
zlin.cz
5plus2
Můžeš
kultura21.cz
zlin.cz
slovacky.denik.cz
Speciál DNES
ccrvm.cz
zlinsky.denik.cz
dotyk.cz
prazskadrbna.cz
klubnovinaruzlin.cz
Právo
MF Dnes

5.12.2020
9.12.2020
9.12.2020
11.12.2020
10.12.2020
13.12.2020
16.12.2020
16.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
20.12.2020
20.12.2020
24.12.2020
27.12.2020
28.12.2020
04.01.2021
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Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Tříkrálové koštování
slivovice

Setkání dárců
a příznivců muzea

Luhačovice
výstava
Luhačovice a židé

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Beseda:
PhDr. Pavel Popelka
Na cestách za
folklórem

Vernisáž výstavy
Baťův pedikér

Etnografický výzkum
masopustní
obchůzky

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Vernisáž výstavy
Příběh železa
aneb Železo
v přírodě, dějinách
a experimentu

Malenovice Hájenka
Drátenické
metamorfózy
Pavol Adamec

Zlatý poklad
nález 74 zlatých
mincí (dukátů)

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Velvyslanec
Arménské republiky
Ashot Hovakimian
na návštěvě
v expozici

Luhačovice
výstava
Modrá
o modrotisku

Výstava Poklady
z Hostýnských vrchů
unikátní nálezy
zlatých a stříbrných
mincí ve Zlínském
kraji

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Generální konzul
Ruské federace,
Alexandr KALAČEV
v expozici

Vernisáž výstavy
Poslové z vesmíru meteority a tektity

Položení základního
kamene nové
expozice na Ploštině

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Návštěva
cestovatelů v rámci
projektu:
Expedice Z101

Malenovice
Stará řemesla

Výstava
Valašsko očima
Kornelie
Němečkové

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Prezentace
projektu Interreg
interaktivní mapy
událostí na Ploštině

Spuštění
interaktivní mapy
z projektu Interreg

Uzavření muzea

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti

Dílna Western
Taška jako
vyrytá

Dílna
Strážcové štol

Dílna
Mladý muž

B. PŘÍLOHY
III. Účetní závěrka k 31.12.2020
1) Účetní výkazy k 31.12.2020 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
a) Inventarizační zpráva

Výroční zpráva 2020

