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A. ČÁST TEXTOVÁ

ÚVOD
Výroční zpráva, která se Vám právě dostala do rukou, by měla poskytnout utříděné a přehledné
shrnutí hlavních událostí a významných informací o činnostech, které v roce 2014 MJVM a
zejména pracovníci působící v této instituci dokázali vykonat. Tento dokument je informačním
zdrojem, který také bilancuje finanční faktory, jak na straně výdajů, tak na straně příjmů a hlavně
to, co se za tyto prostředky podařilo zrealizovat.
Pokud rok 2013 bylo možné charakterizovat jako rok, v němž byly završeny významné změny,
které se v MJVM v předchozích letech odehrály, kdy došlo k dokončení stěhování do nových
prostor a kdy bylo konstatováno, že se začíná psát nová kapitola v mnohaleté historii MJVM, pak
rok 2014 je možno označit jako její první odstavec, a to navíc odstavec velmi úspěšný.
Rok v životě muzea je velmi krátké období, ale přesto je vhodné si připomenout to, co se v něm
za tu dobu odehrálo, protože pod nánosem každodenních starostí a úkolů se řada událostí zdá už
historickými. Je až neuvěřitelné, že to ještě není ani rok, co se uskutečnily a to za našeho
aktivního přispění.
Vyjmenuji jen ty opravdu nejvýznamnější:
 svátkem pro MJVM je fakt, že v květnu roku 2014 bylo oceněno hlavní cenou GLORIA
MUSAEALIS 2013v kategorii muzejní výstava 2013
 za velké ocenění leze považovat i to, že ve Zlíně bylo konáno celonárodní zahájení
festivalu muzejních a galerijní noci.
 výjimečnou událostí byla bezesporu i srpnová výměna vozu T87, kterou se podařilo
zapůjčit a zachovat tím dominantu expozice “Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra
skutečnost“.
 Mezi významné úspěchy je možno zařadit i rekordní návštěvnost expozic MJVM, která
poprvé v historii překročila 100 000 návštěvníků za rok.
 Muzeum navštívila řada zahraničních hostů z celého světa, což dokazuje i návštěvní kniha
umístěná v expozicích. Mezi nejvýznamnější z nich patřil velvyslanec Německa pan
Detlef Lingemann, manželka velvyslance Brazílie paní Miriam Cecilia Azevedo Parga e
Prata, velvyslanec Švýcarska j. ex. Markus Alexander Antonietti, manželka prezidenta
republiky paní Ivana Zemanová a další.
 Za zmínku rozhodně stojí i výrazný nárůst návštěvníků na hradě v Malenovicích, který se
díky řadě doprovodných akcí konaných v denní i noční době přiblížil ke 20 000
návštěvníků.
Tento výčet hlavních úspěchů je podpořen entuziasmem lidí, kteří pro MJVM pracují a dávají mu
kus sama sebe, protože dle mého názoru je každá instituce dobrá jenom tak, jak dobří jsou lidé,
kteří v ní pracují. Věřím, že až budeme na začátku příštího roku hodnotit výsledky roku 2015,
bude možné konstatovat, že MJVM se rozvíjí a daří se dobré věci a zajímavé projekty, o něž je
zájem nejen mezi našimi návštěvníky, ale i širokou veřejností.

6

CHARAKTERISTIKA MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ
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 i vědecké účely.
Muzeum jihovýchodní Moravy:












MJVM shromažďuje a spravuje sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní
koncepce sbírkotvorné činnosti ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie,
národopis, archeologie, historie.
Vytváří specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství.
Poznatky prezentuje prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek a publikací.
Pravidelně pořádá konference, sympozia a semináře: Obuv v historii, Muzeum a škola
a jiné.
Muzeum spravuje veřejně přístupnou knihovnu, se specializovanými fondy, pořizuje
odbornou dokumentaci.
Prezentuje vlastní publikační a přednáškovou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací
programy, provádí přednáškovou a vzdělávací činnost a veřejné předvádění
autorských děl.
Spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
Poskytuje odborné a metodické rady veřejným i soukromým institucím a jednotlivcům, badatelům, studentům, kronikářům.
Soustavně se věnuje práci s dětmi a mládeží.
Provádí archeologické výzkumy na základě oprávnění ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb.
V oblasti etnografie se soustředí na významné etnografické oblasti Podřevnicko,
Valašsko, Luhačovické zálesí a stykové oblasti – Podřevnicko – Valašsko – Haná
a Podřevnicko – Slovácko.
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VIZE – POSLÁNÍ – SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ MUZEA
JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
VIZE
Prostřednictvím tvůrčí prezentace, kvality a vysoké úrovně poskytovaných služeb nabídnou
výsledky sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce.
POSLÁNÍ
Základním posláním MJVM je poskytnout zázemí pro odborné, vzdělávací a kulturní služby
ve všech oblastech předmětné činnosti a přispět k rozvoji volnočasových aktivit občanů všech
věkových kategorií, širokou škálou kulturních, vzdělávacích a osvětových programů přispívat
k rozšiřování kulturního a historického potenciálu města Zlína a Zlínského kraje.
SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ
 trvale příkladná a fungující kulturní instituce


zabezpečení vysoce efektivního provozu



zajištění kvality a úrovně moderního zázemí a prostředí



prezentace výsledků sběratelské, výzkumné, odborné a vědecké práce na vysoké
úrovni kvality služeb



prezentace vysoké kulturnosti, chování a jednání
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HODNOCENÍ ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
Rok 2014 byl po několika letech prvním rokem, který pro Muzeum jihovýchodní Moravy
znamenal stabilitu v tom smyslu, že jeho pracoviště byla konečně přestěhována do prostor,
které by měla užívat resp. obhospodařovat a rozvíjet v nich činnost minimálně několik dalších
let.
MJVM má aktuálně ve své správě následující objekty:
- Hlavní sídlo, které se nachází ve 14. budově bývalého továrního areálu jako
součást 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
- Areál depozitářů a dílen lokalizovaný v Otrokovicích
- Pro MJVM významnou a zejména na provoz náročnou lokalitou je bezesporu hrad
v Malenovicích
- Muzeum Luhačovického Zálesí, které je rovněž součástí MJVM a nachází se v části
prostor KD ELEKTRA v Luhačovicích
- Další neopomenutelnou lokalitou, která pod MJVM spadá je i NKP na Ploštině
- Depozitář a archiv cestovatelství je lokalizován ve Lhotce
V těchto „našich“ prostorách se odehrála většina různorodých aktivit, o nichž se stručně
zmiňuje další text této výroční zprávy, nicméně některé aktivity MJVM se odehrály i mimo
výše uvedené muzeem spravované objekty.
Tento dokument - výroční zpráva, přináší informace o veškerých aktivitách Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně včetně výsledků ekonomických, odborných i doplňkových
činností týmu pracovníků, kterými je MJVM tvořeno.
Budova 14 v areálu 14I15 BAŤOVA INSTITUTU
Rok 2014 se dá charakterizovat jako období učení se spolupracovat a koexistovat s dalšími
institucemi zasídlenými v areálu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU tj. Krajskou knihovnou
Františka Bartoše, Krajskou galerií a servisní organizací 14|15 Bi. Musela být vytvořena resp.
upravena celá řada procesů a postupů, převedeno množství majetku a nastavení vzájemných
kompetencí a komunikačních kanálů. Nejednalo se a stále se nejedná o jednoduché záležitosti,
o to víc je cennější, že se podařilo najít cesty k tomu, aby všechny organizace, tedy i MJVM
mohly fungovat. Za naši organizaci je možné považovat toto působení za jednoznačně
úspěšné.
Stálá expozice „ PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST“ vybavená
celou řadou unikátních exponátů a interaktivních prvků získala hlavní cenu GLORIA
MUSAEALIS v kategorii muzejní výstava roku, kterou zástupci zřizovatele (ZK) a vedení
MJVM převzali v květnu 2014.
Druhá stálá expozice „FRANTIŠEK BARTOŠ: JAZYKOVĚDEC, PEDAGOG,
ETNOGRAF“ s přidruženou hernou se těší velké oblibě nejen dětí, jejich rodičů a prarodičů,
kteří zde společnou hrou tráví volné chvíle, ale také školních skupin, které se snažíme
vzájemnou komunikací vzdělávat.
Pracovníci muzea byli velmi agilní i v pořádání krátkodobých výstav, jež se podařily
v budově 14 realizovat v průběhu roku:
 Všichni jsme příbuzní
 Máme povinnost dívat se dopředu aneb firma Baťa v Brazílii
 Okouzlen Brouky a jinou havětí
 K štěstí klíček je střevíček BAŤA!
 Baťa, Svit a pokračovatelé
 V zákopech a zázemí: Velká válka 1914 – 1918 v Evropě i na Zlínsku
 Hračky dávné a nedávné
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Kamenný herbář

Expozice ve 14. budově - stálé, i ty krátkodobé byly provázeny řadou doprovodných aktivit
zejména pak edukačních programů vytvořených a realizovaných mladým týmem oddělení
muzejní pedagogiky, který dokázal připravit 39 tematicky koncipovaných edukačních
programů, které vhodně doplňovaly výše uvedené expozice. Za velmi úctyhodný je možno
považovat fakt, že tyto programy v průběhu roku navštívilo více než 7 000 návštěvníků od
dětí z mateřských školek až po studenty středních škol a jejich pedagogického doprovodu.
Velkému zájmu se těšily akce pro rodiny s dětmi i dílny pro veřejnost.
K těmto aktivitám je nutno přičíst ještě nepřebernou škálu dalších akcí do pravidelných
muzejních čtvrtků, v jejichž rámci se uskutečnilo 42 různých besed, pestrých prezentací,
promítání a dalších velmi hojně navštěvovaných pořadů.
Malenovický hrad
Aktivity, které se v roce 2014 odehrály na hradě v Malenovicích lze rozdělit do dvou oblastí:
- Aktivity směřující k opravám a rozvoji atraktivnosti hradu jako objektu
- Programová pestrost a nabídka pro návštěvníky hradu
Co se týká první skupiny je potřeba připomenout, že v březnu byla dokončena rekonstrukce
sochy svatého Vendelína, která byla slavnostně vysvěcena mon. Nuzikem, její okolí upraveno
a zpřístupněno veřejnosti. V létě se podařilo dokončit opravy a elektroinstalace v další části
hájenky a následně tuto část upravit pro instalaci výstavy „Kouzlo dřevořezby“. Kromě
dalších drobných oprav a údržby se koncem roku podařilo realizovat výměnu oken a zahájit
opravu střechy v hradní věži, kterou však bude nutno dokončit až v letošním roce, protože po
jejím odkrytí bylo zjištěno větší poškození, než ukazovaly původní průzkumy.
Kromě edukační nabídky pro školy vytvořenou speciálně pro zoologickou expozici připravilo
MJVM řadu programů, které v průběhu celé sezóny zatraktivňovali návštěvníkům jejich
pobyt na hradě. Do těchto aktivit se zapojila velká část zaměstnanců a to ve svém volném
čase, protože se jednalo hlavně o víkendové a noční služby.
Není možno vyjmenovat zde všechny konkrétní akce, ale alespoň část těch, které za zmínku
stojí a byly podpořeny velkou účastí široké veřejnosti:
 noční prohlídky hradu,
 soutěž „Hrad jako malovaný“
 komponovaný večer pro návštěvníky MFF Zlín – „Cesta do neznáma“
 koncerty
 vánoční jarmark na hradě.
I tady se aktivní přístup vyplatil, protože v roce 2014 navštívilo „náš“ hrad v Malenovicích
rekordních 19 695 návštěvníků, což znamená meziroční nárůst o 35 %.
Muzeum Luhačovického Zálesí
Tradičně mezi velmi aktivní, relativně samostatnou část muzea patří Muzeum Luhačovického
Zálesí. Zdejší pracovníci připravují každý rok řadu velmi zajímavých akcí a výstav, jak pro
místní obyvatele, tak i pro lázeňské hosty. Představují v nich místní zvyky, tradice, způsob
života, ale i různé komponované programy, týkající se tohoto regionu. Na tomto místě bych
rád zmínil alespoň některé události, které bylo možno kromě stálé expozice navštívit. Akce
jako Vyšito a prostřeno, Vzpomínka na Slovenskou búdu, Přírodní kuchyně či Mezinárodní
kuchyně se setkaly s velmi pozitivním ohlasem návštěvníků. Když ještě připočteme, že
koncipované edukační programy doprovázející akce muzea navštívilo 1 336 žáků a studentů a
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85 jejich pedagogů, není divu, že se návštěvnost muzea i v roce 2014 pohybovala
stabilních cca 4,5 tisících návštěvníků.

na

NKP Ploština
Rok 2014 lze považovat za poměrně zajímavý i z hlediska vývoje událostí týkajících se
celého areálu NKP na Ploštině. Nikoliv z důvodů, které jsou popsány u jiných objektů
spravovaných MJVM, ale spíše z hlediska organizačních změn a kroků směřujících
k možnému přidělení dotace na jeho komplexní rekonstrukci a zásadní rozvoj. V červnu po
dohodě s KÚ ZK a MJVM zpracovala obec Drnovice jako předkladatel projekt směřující
k přidělení dotačního titulu na komplexní řešení celého areálu, které mělo znamenat nejen
rekonstrukci budov a jejich přestavbu na ubytovací a školící kapacity, ale i rekonstrukci
samotného památníku a také výrazné změny charakteru expozice v celkovém finančním
objemu přesahujícího 60 mil. Kč. K tomuto cíli byly činěny i související právní a organizační
kroky, které zabrali značnou kapacitu i pracovníků MJVM. Došlo k uzavření nájemních
smluv a vystěhování depozitáře, který byl v této lokalitě provozován. Bohužel v listopadu
došlo negativní rozhodnutí o tom, že projekt nebyl přijat resp. dotace nebyla obci Drnovice
přidělena a bylo nutno realizovat opatření, které uvádějí právní i faktický stav do období před
červnem 2014.
Za zmínku určitě stojí skutečnost, že památník s expozicí tragédie, která se na tomto místě
odehrála v dubnu 1945 navštívilo 1244 návštěvníků a v rámci pietního aktu k 69. výročí
navštívil Ploštinu i předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka, hejtman ZK pan Stanislav
Mišák i řada dalších významných představitelů státu i zlínského regionu.
Areál depozitářů a dílen Otrokovice
Jediným objektem ve správě MJVM, který není určen návštěvám veřejnosti (mimo archiv ve
Lhotce) jsou dílny a depozitář v Otrokovicích. O to více je důležitý pro technické zázemí
konzervátorských a restaurátorských aktivit a pro ukládání sbírkových předmětů. Kromě
vysoce odborné a mravenčí práce, kterou v těchto prostorách vykonává relativně mladý tým
odborných pracovníků, je nutno připomenout, že se tito lidé podílejí i na řadě aktivit
spojených s přípravami a instalací výstav pořádané ať už MJVM případně jinou institucí, a to
od přípravy konkrétních výstavních předmětů až po jejich přepravu, adjustaci a zpětné uložení
do depozitářů. Jen pro představu, ročně při jejich běžné činnosti každému z nich projde
rukama mnoho tisíc položek, jimž se musí s různou časovou náročností ve spolupráci
s kurátory odborně věnovat.
Za zdůraznění stojí, že poté co se v roce 2014 podařilo ve dvou etapách dovybavit 5 polí
depozitáře regálovými systémy, došlo k přeskladnění mnoha položek, což bylo navíc
umocněno i již výše zmíněným přestěhováním několika tisíc položek z depozitáře Ploština.
Každý z nich musel být ošetřen, zaevidován a uložen. Tento výsledek práce týmu, který zde
pracuje, lze považovat za více než pozoruhodný.
Když k tomuto výčtu akcí připočteme ještě řadu dalších aktivit organizovaných pracovníky
MJVM i mimo stálé pracoviště MJVM , z nich bych namátkou zmínil mezinárodní konferenci
„Obuv v historii“, celostátní seminář zoologů, celonárodní seminář knihovníků, „malé“
výstavy ve foyeru 14. budovy, řadu dílen, doprovodných programů k lidovým svátkům a
tradicím, vernisáží, pak je možné se radovat z návštěvy, která v součtu za rok 2014 přesáhla
106 tis. návštěvníků, což je oproti roku 2013 nárůst o téměř 33 tis.
Tento výsledek je na jednu stranu velmi příjemný a povzbuzující, ale na stranu druhou je to
rovněž pro nás všechny velký závazek do budoucna, protože udržet tato výjimečná čísla
nebude nic snadného. Pevně věřím, že se nám to společně podaří.
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OBJEKTY VE SPRÁVĚ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

 Hrad Malenovice
Expozice, výstavy, odborná pracoviště

 Muzeum luhačovického Zálesí
Expozice, výstavy, odborná pracoviště

 Národní kulturní památník Ploština
Expozice

 Lhotka
Archiv H+Z – fondy

 Otrokovice
Depozitáře, konzervátorská dílna
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Budova 14 továrního areálu
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
tel.: 573 032 301
info@muzeum-zlin.cz

http://muzeum-zlin.cz

Hrad Malenovice
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
a vystoupení skupin historického šermu.









Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804 – 1945
Expozice je věnována historii malenovické větve rodu Šternberků a vývoji malenovického
a pohořelického panství za jejich vlády.
Hrady jihovýchodní Moravy
Výstava shrnuje výsledky desetiletého výzkumu archeologického oddělení Muzea
jihovýchodní Moravy v zaniklých středověkých hradech regionu. Prezentovaný materiál
dokládá úroveň hmotné kultury v prostředí středověkých opevněných sídel. Vystavené
předměty hojně doplňují fotografie, mapky a plány, včetně rekonstrukcí předpokládaného
vzhledu jednotlivých hradů.
Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě
Expozice umístěná v objektu hájenky před malenovickým hradem prezentuje významnou
součást tradiční lidové kultury - domácké zpracování přírodních materiálů. Představeny jsou
hotové výrobky se svou funkční i estetickou hodnotou, dokumentovány jsou i výrobní
postupy a souhrn dovedností, díky jimž venkovští tvůrci vytvářeli předměty potřebné pro
vlastní hospodářství i prodej. Samostatná část expozice je věnována dřevořezbě a tradiční
architektuře regionu, v níž se významně uplatnily dřevo i sláma.
Řemesla ve starých Malenovicích
Ukázka vybavení starých řemeslnických dílen a tradičních cechovních artefaktů.
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
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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.

Sídlo:
Švermova 448, 763 02 Malenovice
telefon: 577 103 379; 577 119 582, hrad.malenovice@seznam.cz, www.hradmalenovice.cz

Muzeum luhačovického Zálesí
je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. Známé i neznámé
Luhačovice jsou expozicí životního stylu, která v sobě spojuje pohledy na Luhačovice počátku 20.
století. Představuje místo jako centrum tradičního národopisného regionu (luhačovické Zálesí), jako
místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou část,
vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi.
Muzeum prostřednictvím nové expozice zveřejňuje hodnotnou národopisnou sbírku luhačovické
muzejní společnosti i sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci luhačovického lázeňství
a historie obce. Expozici doplňují aktuální krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy
a veřejnost.
Sídlo:
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, telefon : 577 132 883

Národní kulturní památka Ploština
V blízkosti Valašských Klobouk, mezi obcemi Vysoké Pole a Drnovice, je místo zvané Ploština, kde až
do roku 1945 stávala pasekářská osada, v níž žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 byla osada za
přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24
obyvatel. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského
okresu, který byl vybudován k 30. výročí osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je
kaple se jmény zavražděných pasekářů. Jeden z místních domků byl Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně zadaptován pro expozice, která je věnována historii protifašistického odboje v okrese. Část
expozice je věnována perzekuci civilního obyvatelstva, zahraničnímu odboji východnímu i západnímu
a také nacistickým věznicím, koncentračním táborům a obětem rasové perzekuce. Závěr expozice
tvoří informace o osvobozovacích bojích v okrese.
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STRUKTURA ODBORŮ MUZEA, POČET ZAMĚSTNANCŮ
Organizační struktura muzea je založena na vícestupňovém řízení, na principu ředitele - manažera a
jemu podřízených třech odborech, které zajišťují činnosti odborné, technické, ekonomické a obchodní.
Kompetence jsou delegovány z vedení instituce na vedoucí odborů a dále na vedoucí oddělení.
Prováděním průběžné komunikace a kontroly ověřuje vedoucí plnění zadaných úkolů, získává
zpětnou vazbu a možnost řešit případné vzniklé problémy.
Komunikace v rámci činností probíhá vertikálně v obou směrech i napříč organizační strukturou.

Změny organizační struktury v roce 2014
-

v souvislosti se změnou personálního obsazení funkce ředitele organizace od 1. 4. 2014. Bývalý
ředitel, který tuto funkci vykonával do 31. 3. 2014, nadále setrval v pracovním poměru v
organizaci, a to od 1. 4. do 31. 12. 2014 jako koordinační pracovník a pracovník vnějších vztahů.
Ve své funkci byl podřízen přímo řediteli organizace.

Nová organizační struktura byla vydána s platností od 1. 4. 2014.

Počet zaměstnanců
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2014 – přepočtený stav: 44,96
z toho:
- odborní pracovníci: 25,49
- THP: 19,47
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2014 – fyzické osoby: 52
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 – fyzické osoby: 53

Přílohy:
1. Organizační struktura platná od 1. 9. 2013 do 31.3.2014
2. Organizační struktura platná od 1.4.2014
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STRUKTURA ČINNOSTI MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
VE ZLÍNĚ

 Sbírkotvorná a péče o sbírky
 Vědecko-výzkumná
 Metodická a edukační
 Kulturně-výchovná
 Ediční a publikační
 Rozvojové aktivity
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I.

EKONOMICKÁ ČÁST
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1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů
Tabulka č. 1
SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2014 K 31. 12. 2014
dle 6. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 1. 12. 2014, č. usnesení 0959/R23/14
Příspěvek na provoz
Závazný objem prostředků na platy
Z toho:
Finanční prostředky poskytnuté Úřadem
práce (ÚZ 13 234)
Závazný objem OON

18.719.000,- Kč
10.650.000,- Kč
8.955,- Kč
350.000,- Kč

ÚPRAVY ROZPOČTU V PRŮBĚHU ROKU 2014

-



-


-

-

1. úprava rozpočtu v 02/2014 dle 1. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 10. 2.
2014, č. usnesení 0089/R03/14
Navýšení příspěvku na provoz o 600.000 Kč na finanční krytí odpisů v souvislosti s realizací
schválené investiční akce „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“, IZ č.
1010/3/090/060/02/14
Zvýšení závazného objemu prostředků na platy o finanční prostředky poskytnuté Úřadem práce
ve výši 8.955 Kč (příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa).
2. úprava rozpočtu v 06/2014 – pouze v oblasti provozních nákladů:
Snížení odpisů o 4.000 Kč dle schválené změny č. 2 Plánu tvorby a použití investičního fondu a
změny č. 1 odpisového plánu,
Snížení rozpočtu nákladů na spotřebu elektrické energie o 36.000 Kč,
Navýšení plánu oprav o 40.000 Kč na opravu vozů v souvislosti s nerealizovaným převodem
vozového parku na servisní organizaci 14|15 Baťův institut, p.o.
3. úprava rozpočtu v 07/2014:
Dle 2. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 7. 7. 2014, č. usnesení 0571/R14/14 –
navýšení příspěvku na provoz o 570.000 Kč, z toho 440.000 Kč na realizaci nutných oprav na
hradě Malenovice a 130.000 Kč na finanční krytí odpisů v souvislosti se schválením dodatku č. 1
investičního záměru akce „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“, IZ č.
1010/3/090/060/02/14
Dle 3. změny plánu tvorby a použití investičního fondu a změny č. 2 odpisového plánu:
navýšení odpisů (finančně nekrytých) o 2.000 Kč.
4. úprava rozpočtu v 08/2014:
Dle 3. Změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 25. 8. 2014, č. usnesení 0651/R16/14:
o Navýšení příspěvku na provoz o 1.000.000 Kč
o Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 791.045 Kč
o Navýšení závazného objemu OON o 80.000 Kč
o Snížení rozpočtu nákladů na el. energii o 141.045 Kč na krytí schváleného navýšení
mzdových a souvisejících nákladů nekrytého navýšeným příspěvkem na provoz
Úprava v oblasti výnosů (AU 602 0303, 649 0900) na základě upřesnění vzniklých skutečností



5. úprava rozpočtu v 09/2014 – drobná úprava rozpočtu čerpání rezervního fondu z peněžních
darů (+ 2.000 Kč).



6. úprava rozpočtu v 10/2014:
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-

Dle schválené změny č. 5 plánu investičního fondu na rok 2014 (RZK 6. 10., č. usnesení
0783/R19/14) v souvislosti s převodem vybraných položek movitého majetku na servisní
organizaci 14|15 Baťův institut, p.o. Snížení odpisů (finančně nekrytých) o 17.000 Kč.
Dle 4. Změny závazných ukazatelů rozpočtu - navýšení příspěvku na provoz o 22.000 Kč
v souvislosti s Dnem kraje (RZK 20.10. 2014, č. usnesení 0828/R20/14).
Úprava plánu oprav – přesuny mezi ORG v rámci účtu 511 0400 beze změny celkové částky.
Úpravy rozpočtu v oblasti výnosů a nákladů vzhledem k nově nastalým skutečnostem::
o Úpravy oblasti doplňkové činnosti dle vývoje skutečnosti, doplnění rozpočtu na analytické
účty, na které bylo ve skutečnosti účtováno a kde rozpočet chyběl.
o Promítnutí mimořádného výnosu z pronájmu sbírkových předmětů komerčním subjektům
pro výstavní účely (603 0100). Provedení instalace výstav – související náklady byly
hrazeny objednatelem výstavy: promítnuto v nákladech (cestovné, služby, pohonné
hmoty) a stejnou sumou ve výnosech (602 0303 – výnosy z prodeje služeb).
o Úprava tržeb za vstupné dle vývoje skutečnosti a předpokladu do konce roku.
o Promítnutí získání dotace od Statutárního města Zlína (Kulturní fond města Zlína) do
výnosů.


7. úprava rozpočtu v 11/2014 dle 5. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK ze dne
18.11. 2014, č. usnesení 0920/R22/14 -navýšení příspěvku na provoz o 150.000 Kč.



8. úprava rozpočtu ve 12/2014 dle 6. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK ze dne
1. 12. 2014, č. usnesení 0959/R23/14: navýšení závazného objemu prostředků na platy o
50.000 Kč v souvislosti s legislativním navýšením mzdových tarifů k 1. 11. 2014. Navýšené
náklady na mzdy, související náklady na odvody SP, ZP a příděl FKSP byly v rozpočtu
organizace kryty výnosy z prodeje služeb, zejména výnosy z tržeb za vstupné.

Organizace dodržela všechny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 stanovené zřizovatelem.
NEINVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ MIMO ROZPOČET ZK
1. Účelová dotace ze státního rozpočtu:
Poskytovatel dotace:
Účel dotace:
Částka dotace v roce 2014:
k 31. 12. 2014 poskytnuto

MPSV – Úřad práce
příspěvek na vyčlenění společensky účelného pracovního místa
určený na úhradu mzdových nákladů a odvodů SP, ZP.
12.000,00 Kč
12.000,00 Kč

2. Účelová dotace od obcí:
Poskytovatel dotace:
Projekt/Akce:
Poskytnutá částka:

Statutární město Zlín
neinvestiční dotace z Kulturního fondu města Zlína na výstavu „Velká
válka 1914 – 1918“
30.000,- Kč

Vyúčtování dotace bylo zasláno v termínu. Částka dotace byla použita v plné výši na stanovený účel
v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem. Převod finančních prostředků z poskytnuté
dotace očekáván v 1. čtvrtletí 2015.
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2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti
Tabulka č.2

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

20.905.960 Kč
+1.900.460 Kč
22.806.420,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

22.401.948,72 Kč

% čerpání:

98,23 %

Organizace vykazuje v čerpání nákladů hlavní činnosti úsporu oproti rozpočtu v částce 404.471,28 Kč.
Úspora byla způsobena nižším čerpáním zejména těchto nákladových položek:
Spotřeba energií (SU 502, 503) o 118 tis. Kč,
Nižší čerpání plánu oprav (SU 511) o 180 tis. Kč (podrobněji dále v rámci komentáře k čerpání
nákladů na opravy a udržování a v oddíle 7 – vyhodnocení provedených oprav),
Úspory ve spotřebě materiálu (SU 501) o 57 tis. Kč a ostatních služeb (SU 518) o 53 tis. Kč.
U všech nákladových položek byl v rámci syntetických účtů dodržen upravený rozpočet, tj. žádný
syntetický účet nevykazuje překročení oproti upravenému rozpočtu.

-

Spotřeba materiálu (účet 501)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

615.000 Kč
65.000 Kč
680.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

623.211,21 Kč

% čerpání:
úspora v Kč:

91,65 %
56.788,79 Kč

Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byly zúčtovány tyto náklady:
- spotřeba materiálu v souvislosti s přípravou krátkodobých výstav a akcí pořádaných muzeem pro
veřejnost, výstavní rámy, archívní krabice,
- materiál na konzervaci sbírkových předmětů,
- tonery, kancelářské potřeby, palivové dříví (vytápění předhradí hradu Malenovice),
- vlastní spotřeba námi vydaných publikací, distribuce výtisků povinných, autorských a výměnných,
- materiál pro údržbu (vč. materiálu pro úklid a hygienických potřeb), elektromateriál, kapsové filtry
pro VZT v depozitáři, krmení pro služebního psa,
- spotřeba pohonných hmot,
- ostatní méně významné položky.

-

Spotřeba energií - elektrika, teplo, voda (účty 502, 503)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

1.730.000 Kč
- 177.040 Kč
1.552.960 Kč
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Skutečnost k 31. 12. 2014
v tom:
- elektřina
- pára (teplo)
- voda, stočné
% čerpání:
úspora v Kč:

1.435.385,78 Kč
965.513,00 Kč
415.992,32 Kč
53.880,46 Kč

92,43 %
117.574,22 Kč

Vykázaná úspora, se týká především spotřeby elektrické energie a spotřeby tepla, byla dosažena
zejména:
provedením úpravy systému měření a regulace VZT v novém depozitáři v Otrokovicích
(významně příznivý vliv na spotřebu elektrické energie)
s ohledem na mimořádně klimaticky příznivý rok s absencemi extrémně horkých nebo
extrémně chladných období.
Pro srovnání:
Spotřeba elektrické energie v novém depozitáři v Otrokovicích činila v roce 2013 celkem 1.026 tis. Kč. V roce
2014 byla ve výši pouze 408 tis. Kč, což reálně znamená 60% úsporu.

-

Změna stavu zásob (publikací) vlastní výroby (účet 508)
Schválený rozpočet 2014
-85.000 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2014 -33.348,12 Kč
% čerpání: 39,23 %

Na účtu 508 probíhají účetní operace související s vlastními publikacemi (vydanými MJVM), a to:
zúčtování nedokončené výroby (náklady vzniklé v běžném účetním období na publikaci, která
bude vydána v následujícím účetním období) – jedná se převážně o mzdové náklady a
související odvody,
zúčtování příjmu vydaných publikací na sklad,
zúčtování výdejů vlastních publikací ze skladu do prodeje.
Důvodem rozdílu oproti rozpočtu je skutečnost, že do konce roku 2014 nebyla vydána jedna odborná
publikace - periodikum Acta musealia 2011-2012, kterou jsme plánovali v roce 2014 vydat. Na účet
508 byly zúčtovány pouze mzdy včetně odvodů související s přípravou této publikace. Publikace bude
vydána v 1. čtvrtletí 2015.
Uvedená skutečnost nemá vliv na výsledek hospodaření, neboť o odpovídající částku rozdílu je
vykázána úspora rozpočtu u nákladové položky 518 0869 – Ediční činnost (náklady na tisk publikace).
V roce 2014 byly vydány tyto publikace:
Odborný přírodovědný časopis Acta Carpathica Occidentalis – 4. vydání
Informační brožura „Hrad Malenovice“
Propagační leták „Hrad Malenovice“.
-

Opravy a udržování (účet 511)
Schválený rozpočet 2014
405.000 Kč
Úpravy během roku
+480.000 Kč
Upravený rozpočet 2014 885.000 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2014 705.408,80 Kč
% čerpání:
úspora v Kč:

79,71 %
179.591,20 Kč

Úpravy plánu oprav a odpovídající úpravy rozpočtu byly během roku prováděny v souvislosti s těmito
skutečnostmi:
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-

-

dle schválené změny č. 2 Plánu investičního fondu a změny č. 1 odpisového plánu (navýšení
plánu oprav o 4 tis. Kč);
dle 2. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 10. 2. 2014, č. usnesení 0089/R03/14 –
navýšení příspěvku na provoz o 570.000 Kč, z toho 440.000 Kč na realizaci nutných oprav na
hradě Malenovice: Výměna střešní krytiny hradní věže (ORG 15), Výměna oken ve věži (ORG
16), Provedení stavebně statického průzkumu (ORG 17);
navýšení a přesuny v souvislosti s upřesňováním akcí běžných oprav a udržování vzhledem
k aktuálním potřebám a podmínkám.

ROK 2014 v Kč
ROZPOČET
SKUTEČNOST
UPRAVENÝ
A
B
885 000,00
705 408,80

511 Opravy a udržování:
511 0300 Opravy majetku nad 500 tis. Kč
(bez DPH)

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A
-179 591,20

%(B/A)
79,71

0,00

0,00

0,00

x

511 0400 Běžné opravy a údržba
nemovitého majetku

690 000,00

563 291,80

-126 708,20

81,64

511 0500 Běžné opravy a údržba
movitého majetku

195 000,00

142 117,00

-52 883,00

72,88

Nižší čerpání oprav nemovitého majetku oproti rozpočtu (-126.708,20 Kč) zejména z důvodu:
1. Nově nastalých skutečností zjištěných po zahájení realizace akce „Hrad Malenovice – výměna
střešní krytiny hradní věže“.
2. Úspory v čerpání menších částek každoročně alokovaných na tzv. „běžné opravy“ (operativní
zásahy dle aktuálně vzniklé situace) na objektech v Otrokovicích, Luhačovicích, Lhotce a Ploštině.
Nižší čerpání oprav movitého majetku oproti rozpočtu (celkem o 52.883 Kč) zejm. z důvodů nižších
nákladů na opravy VZT v Otrokovicích, opravy a servis EZS, EPS, opravy vozů, strojů a zařízení.
Rozdíly byly způsobeny nutností operativně řešit přesuny prostředků v rámci rozpočtu v závislosti na
průběžných změnách při převodu majetkových položek mezi MJVM a 14/15 BI.
Podrobně viz oddíl 6. – Vyhodnocení provedených oprav.
(opravy dle zdrojů krytí, komentář k úpravám rozpočtu, zdůvodnění rozdílu skutečného čerpání oproti
rozpočtu)
-

Cestovné (účet 512)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014

80.000 Kč
+50.000 Kč
130.000 Kč
129.801,00 Kč

% čerpání: 99,85 %
Náklady na cestovné souvisí v případě naší organizace mj. s nutnými cestami zaměstnanců mezi
objekty muzea mimo Zlín (Otrokovice, Luhačovice, Ploština). Jejich četnost se řídí dle potřeby a
potřebu celkových nákladů na tyto cesty nelze v rozpočtu přesně odhadnout. Jedná se zejména o
cesty pracovníků provozního odboru a kurátorů sbírkových fondů za účelem údržby objektů, provedení
inventarizace sbírek, stěhování sbírkových předmětů ze stávajících objektů do depozitáře
v Otrokovicích, ukládání přírůstků apod. V roce 2014 se ve výši čerpání nákladů na cestovné promítlo
také vyklízení objektu č.p. 87 na Ploštině.
Navýšení rozpočtu bylo provedeno v souvislosti s nárůstem cest pracovníků muzea za účelem
instalací námi zapůjčených nebo pronajatých sbírkových předmětů (naše sbírkové předměty jsou
z důvodu jejich ochrany instalovány do výstavy našimi pracovníky v sídle vystavovatele). Tyto náklady
jsou v souladu s dohodami vždy v plné výši hrazeny druhou stranou. Adekvátní částky jsou zúčtovány
do výnosů na účet 602.
Náklady na reprezentaci (účet 513)
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Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

50.000 Kč
+65.000 Kč
115.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2013

105.510,34 Kč

% čerpání: 91,75 %
Náklady na reprezentaci jsou tvořeny náklady na občerstvení a květiny na vernisáže a mimořádné
akce muzea, občerstvení pro sekretariát ředitele, občerstvení a květiny pro V.I.P. návštěvy expozice
koordinované Zlínským krajem (prezident, velvyslanci, ministři,…), výdej publikací ze skladu
k reprezentaci. V roce 2014 zahrnují náklady na reprezentaci také občerstvení účastníků mezinárodní
konference Obuv v historii.
-

Ostatní služby (účet 518)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

1.935.000 Kč
+142.000 Kč
2.077.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

2.024.443,61 Kč

% čerpání:
úspora v Kč:

97,47 %
52.556,39 Kč

Úpravy rozpočtu byly provedeny v souvislosti se schválenými změnami - navýšením příspěvku na
provoz.
Rozdíl oproti rozpočtu zejména z důvodu nižšího čerpání nákladů na ediční činnost - předtisková
příprava a tisk publikací. Do konce roku nebyla vydána publikace - periodikum Acta musealia 20112012, kterou jsme plánovali v roce 2014 vydat a náklady na její vydání jsme zahrnuli a ponechali v
rozpočtu. Publikace bude vydána v 1. čtvrtletí 2015.
Uvedená skutečnost nemá vliv na celkový výsledek hospodaření, neboť výše úspory se projevila
s opačným dopadem na účtu 508 – Změna stavu zásob vlastních publikací.
Na účet 518 – Ostatní služby byly v roce 2014 zúčtovány tyto náklady:

Účet

Název

518 0310,
0320, 0330

Telefony, internet,
poplatky TV, rozhlas,
poštovné

518 0410

Poradenské služby

518 0420

Revize

518 0440
518 0510

Zpracování ek. agend
Bankovní poplatky

518 0605

TZ nehm. majetku do 60
tis. Kč

518 0708,
0709

Nájemné

Skutečnost
k 31. 12. 2014 v
Kč
128.787,00

27.360,00

263.968,60

6.400,00
10.208,50
1.027,00
43.099,00

518 0820

Odvoz a likvidace
odpadů
Úklid

243.913,65

518 0830

Údržba software

87.915,39

518 0800

komentář
Telefony, internet, vedení domény, poplatky
TV, rozhlas, poštovné
PO a BOZP 24 tis. Kč, ostatní poradenství 3
tis. Kč
Povinné revize zařízení a na objektech ve
správě MJVM – elektrospotřebiče,
elektroinstalace, EZS, EPS, VZT, požární
uzávěry, komíny, hromosvody, tlakové nádoby,
kotel, hasící přístroje aj.
Přiznání k dani z příjmů za rok 2013.
TZ vstupenkového systému na hradě
Malenovice – podíl hl. činnosti - rozšíření o
program na prodej.
Krátkodobé a dlouhodobé nájmy movitých a
nemovitých věcí – viz oddíl 16 a tabulka č. 19

23.307,00
Knihovní katalog Clavius – nová verze, update,
systémová podpora Helios, instalace programu
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Účet

Název

518 0840

Účastnické poplatky

518 0866,
0867

Služby pro výstavy,
propagace

518 0869

Ediční činnost

518 090X

Komplexní prohlídka a
servis VZT v depozitáři v
Otrokovicích
Vyklizení sklípku hájenky
u hradu Malenovice
Tlumočnické a technické
služby pro konferenci
Obuv v historii
Sečení trávy, údržba
pozemků
Licence NFA za užití
filmů
Výstřižková služba

518

-

Skutečnost
k 31. 12. 2014 v
Kč

3.250,00

457.013,70

49.464,00

pro evidenci majetku GORDIC EMA,
webhosting, roční poplatek GORDIC,
systémová podpora GORDIC, ostatní služby
IT.
Účast pracovníků muzea na konferencích a
seminářích.
Služby související s přípravou výstav v roce
2014 – výtvarné řešení a instalace výstav,
zhotovení fotografií, grafické zpracování a tisk
výstavních panelů, PR k akcím na hradě
Malenovice, inzerce.
Předtisková příprava a tisk publikací vydaných
v roce 2014: přírodovědný časopis Acta
Carpathica Occidentalis, informační brožura
„Hrad Malenovice“.

119.064,00
64.711,00
52.611,00

19.661,00
20.000,00

Pokos trávy, vysekání křovin, terénní úpravy,
kácení a ořez stromů - pozemky u objektů hrad
Malenovice, Otrokovice
Roční poplatek za užití baťovských filmů
v expozici „Princip Baťa“

25.451,00

Ostatní služby

88.411,10

Přeprava

50.494,67

Přednášky, předvádění,
vystoupení, vedení
workshopů

112.239,00

Služby k EZS a EPS

126.087,00

SLUŽBY CELKEM

komentář

Kopírování, znalecké posudky, drobné služby
a technické práce aj.
Přeprava sbírkových předmětů – pro účely
výstav, ze stávajících objektů do nového
depozitáře v Otrokovicích, doprava účastníků
konference Obuv v historii
Přednášející – „Muzejní čtvrtky“, předvádění
řemesel při akcích muzea, lektorská činnost –
workshop filmové animace, vystoupení na
akcích pořádaných na hradě Malenovice.

2.024.443,61

MZDOVÉ NÁKLADY (účet 521)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014

10.095.000 Kč
+935.000 Kč
11.030.000 Kč
11.030.675,00 Kč

z toho kryto:
- příspěvkem zřizovatele (ÚZ 999) 11.021.720,00 Kč
- příspěvkem Úřadu práce (ÚZ 13234)
8.955,00 Kč
% čerpání: 100,01 %
Syntetický účet 521 – Mzdové náklady zahrnuje:
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-

Ostatní osobní náklady – dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

270.000 Kč
+80.000 Kč
350.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

350.000,00 Kč

% čerpání: 100,00 %
Schválený limit na ostatní osobní náklady byl v roce 2014 dodržen.
-

Prostředky na platy – schválený závazný limit

Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

9.800.000 Kč
+850.000 Kč
10.650.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

10.650.000,00 Kč

% čerpání: 100,00 %
Schválený limit pro čerpání prostředků na platy byl v roce 2014 dodržen.
-

Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

25.000 Kč
+5.000 Kč
30.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

30.675,00 Kč

% čerpání: 102,25 %
Podrobněji viz oddíl 5. – Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

-

Odvody na sociální a zdravotní pojištění (účet 524)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

3.398.000 Kč
+290.045 Kč
3.688.045 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

3.675.287,00 Kč

z toho kryto:
- příspěvkem zřizovatele (ÚZ 999) 3.672.242,00 Kč
- příspěvkem Úřadu práce (ÚZ 13234)
3.045,00 Kč
% čerpání: 99,65 %
Zákonné odvody z prostředků na platy a z mezd vyplacených na základě dohod o pracovní činnosti
(průvodkyně) v souladu s platnou legislativou.
Rozpočet byl během roku 2014 upravován v souvislosti se schválenými změnami limitu prostředků
na platy.
-

Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525), zákonné sociální náklady (účet 527)
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ROK 2014
Rozpočet
Skutečnost
upravený
A
B
525 Zákonné pojištění odpovědnosti

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A

%(B/A)

30 000

29 292,00

-708,00

97,64

527 Zákonné sociální náklady

403 800

383 179,67

-20 620,33

94,89

5270300 Příděl FKSP (1% z prostř. na platy)
5270400 Příspěvek na stravování
5270410 Ochranné pomůcky
5270420 Preventivní prohlídky
5270430 Školení, vzdělávání

106 800
250 000
27 000
5 000
15 000

106 804,06
234 163,00
33 541,60
500,00
8 171,01

4,06
-15 837,00
6 541,60
-4 500,00
-6 828,99

100,00
93,67
124,23
10,00
54,47

Příspěvek na stravování poskytován v částce 23,- Kč na stravenku, tj. v rámci zákonného limitu.

-

Odpisy dlouhodobého majetku – hlavní činnost (účet 551)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

1.977.000 Kč
- 19.000 Kč
1.958.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

1.958.557,00 Kč

% čerpání: 100,03 %
v tom:
1. Odpisy stávajícího dlouhodobého majetku (AÚ 551 0500)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

1.956.000 Kč
- 21.000 Kč
1.935.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

1.935.646,00 Kč

% čerpání: 100,03 %
Úpravy rozpočtu a odpisového plánu prováděny v návaznosti na schválené změny Plánu tvorby a
použití investičního fondu v roce 2014 (změna č. 2 a změna č. 5):
Snížení plánu odpisů o 4 tis. Kč: úpravy zbytkových hodnot v odpisovém plánu, schválení
použití investičního fondu na pořízení venkovních horizontálních žaluzií do objektu
v Otrokovicích;
Snížení plánu odpisů o 17 tis. Kč v návaznosti na schválený převod vybraných položek
dlouhodobého hmotného majetku na servisní organizaci 14|15 Baťův institut, p.o.
2. Odpisy nově pořízeného dlouhodobého majetku (AÚ 551 0600)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

21.000 Kč
+ 2.000 Kč
23.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

22.911,00 Kč

% čerpání: 99,61 %
Úprava rozpočtu odpisů nově pořízeného majetku byla provedena dle schváleného Dodatku č. 1
k investičnímu záměru akce „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“ a dle schválené
změny č. 3 Plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2014.
Finanční krytí odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2014
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Z celkové částky odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2014 ve výši 1.958.557,00 Kč je:
částka 1.336.557,00 Kč (tj. 68 %) finančně kryta (příspěvkem na provoz a vlastními výnosy),
částka 622.000,00 Kč (tj. 32 %) bez finančního krytí. Snížení investičního fondu o částku
nekrytých odpisů bylo výsledkově proúčtováno na účtu 649 0500 – proúčtování (snížení)
nepokrytého investičního fondu na základě vyhlášky č. 410/2009. Finančně nekryté odpisy
byly zahrnuty již v rozpočtu organizace, a to v částce 1.066.000 Kč (upravený rozpočet
k 31. 12. 2014). Organizaci se tedy podařilo zajistit zdroje krytí odpisů oproti rozpočtu
o 444.000 Kč vyšší.

-

Pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

207.620 Kč
+ 21.000 Kč
228.620 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

225.642,65 Kč

% čerpání: 98,70 %
1. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (AÚ 558 0300)
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání:
99,68 %

218.620,00 Kč
217.928,90 Kč

V tom:
-

Plastové palety (118 ks) na ukládání sbírkových předmětů
v depozitáři v Otrokovicích ………………………………………….
Koberec do nových výstavních prostor v objektu hájenka
(rozšíření výstavních prostor etnografické expozice) – volně
ložený, nelepený k podlaze …………………………………………
Křovinořez – náhrada za nefunkční, neopravitelný ……………..
Fotoaparát pro dokumentaci ………………………………………..
Ostatní – položky do 5 tis. Kč: mobilní telefony, informační
cedule, navigace, stojany na odpadkové pytle (k akcím na hradě
Malenovice), lékárnička, zařízení pro konzervátory – žehlička,
kompresor, stříkací pistole, gravírovací pero aj. …...……………..

113.815,00 Kč
29.887,00 Kč
13.600,00 Kč
6.009,00 Kč

54.617,90 Kč

2. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (AÚ 558 0600)
Rozpočet 2014 (nebyl upravován)
Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání:
77,14 %

10.000,00 Kč
7.713,75 Kč

Jedná se o pořízení software pro evidenci majetku GORDIC EMA.

-

Ostatní provozní náklady hlavní činnosti (účty 538, 549, 563)

-

Daně a poplatky (účet 538 0300)
Schválený rozpočet 2014 (bez úprav)

5.000 Kč
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Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání:
75,00 %

3.750,00 Kč

Jedná se o nákup dálničních známek.
-

Ostatní náklady (účet 549)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání:
97,53 %

-

85.000 Kč
+18.000 Kč
103.000 Kč
100.459,95 Kč

Pojištění (AÚ 549 0400)

9.590,00 Kč

- Technické zhodnocení dlouhodob.
hm. majetku do 40 tis. Kč (AÚ 549
0510)

-

-

Ostatní náklady z činnosti ostatní (AÚ 549 600)

-

Odvod za neplnění povinného
podílu zaměstnání ZTP (AÚ 549
0610)

44.883,00 Kč

37.983,95

Autopojištění jen za 01-08/2014
v souvislosti
se
schváleným převedením vozového
parku na servisní organizaci od 1. 9.
2014
Úprava systému měření a regulace
VZT v depozitáři v Otrokovicích:
22.131 Kč
Pořízení 3 handsfree sad do vozů:
16.525 Kč
Instalace ochranné fólie do oken –
rozšíření výstavních prostor na
hájence: 3.565 Kč
Bezpečnostní pásky na schody –
hrad Malenovice: 2.662 Kč
Členské příspěvky (AMG, Česká
národopisná společnost), servisní
poplatky, CCS, poplatky za nápojové
automaty na hradě Malenovice,
ohlášení stavby aj.

8.003,00

Kurzové ztráty (AÚ 563 0300)
Skutečnost k 31. 12. 2014

4.692,83 Kč

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti
VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM
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Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

20.589.000,00 Kč
+1.776.460,00 Kč
22.365.460,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014
% plnění:
98,08 %

21.936.095,93 Kč

Úpravy rozpočtu výnosů hlavní činnosti v průběhu roku 2014 souvisely především:
se schválenými změnami závazných ukazatelů rozpočtu,
se schválenými změnami Plánu tvorby a použití investičního fondu (zejm. navýšení příspěvku
na provoz na finanční krytí odpisů k použití na schválenou investiční akci „Depozitáře
Otrokovice – regálový systém – 1. etapa),
s upřesněním dle nastalých skutečností a dle vývoje skutečnosti a předpokladu vývoje do
konce roku.
Rozdíl plnění výnosů hlavní činnosti oproti rozpočtu (-429.364,07 Kč) je způsoben pozitivní
skutečností, neboť důvodem je nenaplnění rozpočtu zúčtování částky nekrytých odpisů do výnosů.
Organizaci se podařilo zabezpečit zdroje krytí odpisů o 444 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu.
Částka, o kterou byl výsledkově snížen nekrytý investiční fond, je ve skutečnosti 622.000 Kč namísto
plánovaných 1.066.000 Kč.
V ostatních výnosových položkách vykazujeme naplnění nebo mírné překročení rozpočtu.
ROK 2014

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků publikací

Rozpočet
upravený

Skutečnost

A

B

Rozdíl
B-A

podíl v %
% plnění
na
rozpočtu výnosech
celkem
%(B/A)
%(B/A)

30 000

30 466,00

466,00

101,55

0,14

602 Výnosy z prodeje služeb

2 309 460

2 321 830,00

12 370,00

100,54

10,58

v tom: tržby za vstupné (AÚ 602 0700)

2 117 000

2 128 401,00

11 401,00

100,54

9,70

výnosy z prodeje služeb ostatní
(AÚ 602 0302, 0303, 0330)

192 460

193 429,00

969,00

100,50

0,88

25 000

27 341,56

2 341,56

109,37

0,12

162 000

161 452,00

-548,00

99,66

0,74

34 000

33 452,00

-548,00

98,39

0,15

128 000

128 000,00

0,00

100,00

0,58

609 Jiné výnosy z vl. výkonů konferenční poplatky
648 Čerpání fondů
v tom: Rezervní fond ze zlepš. VH 413
(AÚ 648 0306)
Rezervní fond 414 - peněžní
dary (AÚ 648 0315)
649 Ostatní výnosy z činnosti

1 078 000

634 003,16 -443 996,84

58,81

2,89

v tom: proúčtování nepokrytého
investičního fondu dle vyhlášky
410/2009 (AÚ 649 0500)

1 066 000

622 000,00 -444 000,00

58,35

2,84

ostatní výnosy z činnosti ostatní (AÚ 649 0900)

12 000

3,16

100,03

0,05

VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM

3 604 460

3 175 092,72 -429 367,28

88,09

14,47

12 003,16

662 Úroky

0

3,21

3,21

0,00

FINANČNÍ VÝNOSY CELKEM

0

3,21

3,21

0,00

12 000

12 000,00

0,00

672 0301 Přijaté transfery ze SR příspěvek Úřadu práce

100,00

0,05
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ROK 2014
Rozpočet
upravený

Skutečnost

A

B

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků publikací

30 466,00

466,00

101,55

0,14

2 309 460

2 321 830,00

12 370,00

100,54

10,58

18 719 000

18 719 000,00

0,00

100,00

85,33

672 0600 Přijaté transfery od obcí

-

B-A

30 000

602 Výnosy z prodeje služeb
672 0500 Příspěvek na provoz od
zřizovatele

Rozdíl

podíl v %
% plnění
na
rozpočtu výnosech
celkem
%(B/A)
%(B/A)

30 000

30 000,00

0,00

100,00

0,14

VÝNOSY Z TRANSFERŮ CELKEM

18 761 000

18 761 000,00

0,00

100,00

85,53

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM

22 365 460

21 936 095,93 -429 364,07

98,08

100,00

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

80.000 Kč
- 50.000 Kč
30.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

30.466,00 Kč

% plnění: 101,55 %
Jedná se o výnosy ve výši prodejních cen prodaných vlastních publikací. Náklady ve výši skladových
cen jsou promítnuty na straně MD účtu 508 – Změna stavu zásob vlastní výroby.
Prodej publikací probíhá na pokladnách objektů: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, hrad Malenovice, Muzeum
luhačovického Zálesí. Dále jsou publikace prodávány obchodním oddělením muzea dle objednávek
zájemců (nejčastěji zasíláním na dobírku).

-

Výnosy z prodeje služeb (účet 602)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

2.025.000 Kč
+284.460 Kč
2.309.460 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

2.321.830,00 Kč

% plnění: 100,54 %
V tom:
- Tržby za vstupné – skutečnost k 31. 12. 2014: 2.128.401,00 Kč.
Podrobněji viz oddíl 18 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční srovnání).
-

-

Ostatní výnosy z prodeje služeb – skutečnost k 31. 12. 2014: 193 429,00 Kč.
Jedná se o příjmy za služby z titulu spolupráce muzea s jinými subjekty, převážně muzei, při
pořádání výstav a kulturních akcí – refundace nákladů v souvislosti s instalacemi výstav
(námi zapůjčených nebo pronajatých sbírkových předmětů našimi pracovníky u jiných
vystavovatelů), zajištění programu na hradě Malenovice pro hosty filmového festivalu, apod.

Jiné výnosy z vlastních výkonů – konferenční poplatky (účet 609)
Schválený rozpočet 2014

16.000 Kč

32

Úprava během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014

+9.000 Kč
25.000 Kč
27.341,56 Kč

% plnění: 109,37 %
Jedná se o přijaté účastnické poplatky v souvislosti s námi pořádanými semináři a konferencemi:
workshop klasické filmové animace „Aby věci ožily“ (březen 2014), mezinárodní konference „Obuv
v historii“ (říjen 2014).

-

Čerpání fondů (účet 648)

1. Čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) na rozvoj
hlavní činnosti organizace (účet 648 0306):
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

50.000 Kč
-16.000 Kč
34.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

33.452,00 Kč

% plnění: 98,39 %
V roce 2014 byl rezervní fond (413) použit k finančnímu krytí nákladů souvisejících s rozšířením
výstavních prostor na objektu hájenka u hradu Malenovice. Nové výstavní prostory byly otevřeny
v srpnu 2014 etnografickou výstavou „Kouzlo dřevořezby“, která bude návštěvníkům k dispozici také
v sezóně 2015. Rovněž následné výstavy budou tematicky navazovat na stálou etnografickou expozici
na hájence „Dřevo, proutí, sláma“.
Z rezervního fondu 413 byly hrazeny konkrétně tyto náklady:
AÚ 558 0300 Zátěžový koberec PRIMAVERA ložený, nelepený
29.887,00 Kč
AÚ 549 0510 Instalace ochranných fólií do oken
3.565,00 Kč
33.452,00 Kč
2. Čerpání rezervního fondu (414) – použití peněžních darů (účet 648 0315):
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

120.000 Kč
8.000 Kč
128.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

128.000,00 Kč

% plnění: 100,00 %
V roce 2014 byl čerpán rezervní fond tvořený z peněžních darů poskytnutých dárci na podporu
předmětné činnosti muzea v celkové částce 128.000 Kč. Prostředky fondu v uvedené výši byly v roce
2014 použity na krytí nákladů na přípravu výstav muzea zúčtovaných na účet 518 0866 – služby pro
výstavy.

-

Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)
1. Proúčtování nepokrytého investičního fondu dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649 0500)
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Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014

1.811.000 Kč
-745.000 Kč
1.066.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014

622.000,00 Kč

% plnění:

58,35 %

Ve schváleném rozpočtu organizace byly zahrnuty finančně nekryté odpisy, a to ve výši
1.811.000 Kč (cca 90 % odpisů hlavní činnosti). Tato částka byla v rozpočtu zahrnuta do výnosů
na účet 649 0500 jako snížení investičního fondu o částku nekrytých odpisů.
Úpravy rozpočtu na účtu 649 0500 byly prováděny zejména v návaznosti na schválení navýšení
příspěvku na provoz na finanční krytí odpisů v souvislosti s realizací schválené investiční akce
„Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“, IZ č. 1010/3/090/060/02/14. V únoru
2014 byl příspěvek na provoz navýšen o částku 600.000 Kč (schválení IZ) a v červenci o částku
130.000 Kč (schválení dodatku č. 1 IZ). S navýšením finančního krytí odpisů byla adekvátně
snížena částka rozpočtu na proúčtování nepokrytého investičního fondu.
Na základě skutečně dosažených výsledků hospodaření k 31. 12. 2014 bylo výsledkově
proúčtováno snížení investičního fondu o částku nekrytých odpisů ve výši 622.000 Kč, tj. o
částku o 444 tis. nižší oproti rozpočtu. Podíl finančně nekrytých odpisů představuje 32 %
z celkových odpisů hlavní činnosti.
2. Ostatní výnosy z činnosti - ostatní (AÚ 649 0900)
Skutečnost k 31. 12. 2014
% plnění rozpočtu:

12.000,00 Kč

100,03 %

Jedná se o příjem od Asociace muzeí a galerií České republiky za organizační zabezpečení
semináře Zoologické komise AMG – Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody 2014.

-

VÝNOSY Z TRANSFERŮ (účet 672)
Schválený rozpočet 2014………………………………………….

16.377.000,00 Kč

= schválený příspěvek zřizovatele na provoz

Úpravy během roku …………………………………………………

+2.384.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2014 …………………………………………

18.761.000,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2014 ……………………………………….

18.761.000,00 Kč

% plnění: 100,00 %
Úpravy rozpočtu souvisely:
Se schválenými změnami závazných ukazatelů rozpočtu:
- navýšení příspěvku na provoz: celkem o 2.342.000 Kč;
- příspěvek Úřadu práce na vyhrazení spol. účelného pracovního místa: 12.000 Kč;
Se získáním dotace Statutárního města Zlína z Kulturního fondu města Zlína v částce
30.000 Kč na výstavu „Velká válka 1914 – 1918“.

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x
V roce 2014 bylo účtováno na účtech:
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Aktivních:
381 – náklady příštích období

stav k 31. 12. 2014:

5.520,00 Kč

Na účtu 388 – dohadné účty aktivní nebylo v roce 2014 účtováno.
Pasívních:
384 – výnosy příštích období
389 – dohadné účty pasívní

stav k 31. 12. 2014:
stav k 31. 12. 2014:

počáteční
stav 1. 1.
2014

účet

obrat MD

0
268.188,58 Kč

obrat DAL

381

Náklady příštích
období

0,00

5 520,00

0,00

384

Výnosy příštích
období

0,00

18 719 000,00

18 719 000,00

-250 010,79

272 304,09

264 383,48

0,00

0,00

26 098,40

Dohadné účty
pasívní - energie

389

Dohadné účty
pasívní - ostatní

zůstatek k
31.12. 2014

popis

pronájem poštovní
5 520,00 přihrádky na rok 2015,
fakturace ve 12/2014
zúčtování schválené výše
příspěvku na provoz a
měsíční zúčtování
0,00
přijatých plateb příspěvku
na provoz od zřizovatele
do schválené výše
V průběhu roku v rámci
měsíčních účetních
závěrek zúčtování reálné
výše spotřeby za dané
období dle odečtů
měřidel. Při roční účetní
-242 090,18
závěrce kvalifikovaný
odhad spotřeby energií
roku 2014 (elektrika,
teplo, voda), která bude
dodavateli fakturována v
roce 2015.
- dohad daně z příjmů za
rok 2014: 1.310 Kč
- připojení EPS k pultu
centrální ochrany objekty Otrokovice,
Malenovice - faktura za
-26 098,40
rok 2014 vystavená v
lednu 2015: 24.000 Kč
- čerpání pohonných
hmot ve 12/2014 zahrnuté
do faktury CCS za leden
2015: 788,40 Kč

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti
Tabulka č. 3
1. Prodej zboží
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V rámci doplňkové činnosti prováděla organizace v roce 2014 maloobchodní prodej doplňkového
zboží – publikací vlastních a publikací vydaných jinými subjekty, 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 bylo zboží převzato).
V jednom případě se jednalo o prodej publikace za provizi (Zlínský kraj – publikace „Putování časem
Zlínským krajem).
Prodejní místa byla na objektech MJVM: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, hrad Malenovice, Muzeum
luhačovického Zálesí, Ploština.
2. Pronájmy
-

Pronájmy krátkodobé

Pronájmy prostor k pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. V roce 2014: hrad
Malenovice – svatby, hájenka – edukační místnost pro vzdělávací semináře Energetické agentury
Zlínského kraje.
Dále byl v roce 2014 ve dvou případech realizován pronájem předmětů ze sbírky historické obuvi
komerčním subjektům k výstavním účelům.
-

Pronájmy dlouhodobé:

Hrad Malenovice - pronájem bytu kastelánovi.
Ploština, objekt č.p. 87 – pronájem Obci Drnovice.
Podrobněji viz oddíl 16 – Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
3. Reklamní činnost:
Organizace poskytuje reklamu partnerům dle podmínek příslušných smluv o reklamě. Reklamy
partnerů jsou uváděny na propagačních tiskových materiálech muzea, na poutačích, v publikacích
vydávaných muzeem, na webových stránkách muzea a dalšími dohodnutými způsoby.
Kromě výše uvedeného byla v roce 2014 realizována reklamní činnost v souvislosti s prezentací
obuvnických firem v rámci výstavy „Baťa, Svit a pokračovatelé“, která se konala v období od září do
listopadu 2014 v prostorách foyeru budovy 14.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ
K 31. 12. 2014
PRODEJ ZBOŽÍ

PRONÁJMY

REKLAMNÍ
ČINNOST

DČ CELKEM

NÁKLADY K 31. 12. 2014:
501 - Spotřeba materiálu (materiál na
ošetření hist. obuvi poskytnuté k pronájmu)
502 - Spotřeba el. energie
503 - Spotřeba vody
504 - Náklady na prodané zboží

8 727,96
397,00
189,00
229 266,94

518 0100 - Služby (úklid, služby k výstavě
„Baťa, Svit a pokračovatelé“)
518 0105 - Služby (rozšíření software o
program na prodej zboží - hrad Malenovice)
521,524,527 - Mzdové náklady, odvody
SP,ZP, příděl FKSP

8 727,96
397,00
189,00
229 266,94

605,00
10 383,50
27 427,00
3 356,00
2 794,00
3 203,00

19 883,00
3 356,00
2 794,00
3 203,00

16 202,00

16 807,00

3 356,00
2 794,00
3 203,00

10 383,50
47 310,00
10 068,00
8 382,00
9 609,00
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PRODEJ ZBOŽÍ

REKLAMNÍ
ČINNOST

PRONÁJMY

9 655,00
660,00
229,00
3 694,00
558,00
551 - Odpisy (hrad Malenovice-pronájem
bytu kastelána)

34 296,00

NÁKLADY DČ CELKEM

276 430,44

DČ CELKEM
9 655,00
660,00
229,00
3 694,00
558,00
34 296,00

73 450,96

40 351,00

390 232,40

189 000,00

295 853,00
373 327,00
189 000,00

VÝNOSY K 31. 12. 2014:
602, 604 - Výnosy z prodaného zboží
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z reklamní činnosti

295 853,00

VÝNOSY DČ CELKEM

295 853,00

373 327,00

189 000,00

858 180,00

19 422,56

299 876,04

148 649,00

467 947,60

373 327,00

ROZDÍL - HV Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
(před zúčtováním dohadu daně z příjmů)

Výpočet předpokládané výše daně z příjmů za rok 2014 pro účely
stanovení dohadu daně z příjmů k 31. 12. 2014
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění

Kč
Příjmy = výnosy z doplňkové činnosti k 31. 12. 2014

858 180,00

Výdaje = náklady z doplňkové činnosti k 31. 12. 2014

390 232,40

Rozdíl příjmy - výdaje = výsledek hospodaření z doplňkové činnosti

467 947,60

Základ daně z příjmů dle §20 odst. 1

467 947,60

Snížení základu daně dle §20 odst. 7

-300 000,00

Snížený základ daně

167 947,60

Základ daně snížený a zaokrouhlený dle §20 odst. 11 (na celé tisíce dolů)

167 947,00

Sazba daně v % dle §21 odst. 1

19,00

Daň z příjmů

31 909,93

sleva na dani dle § 35 - zaměstnanci ZTP:
průměrný přepočtený počet zaměstnanců ZTP v roce 2014:

1,70

částka na 1,0 úvazku ZTP dle §35 odst. 1a)

18 000,00

Sleva na dani

-30 600,00

Daň z příjmu po slevě

1 309,93

Dohad na daň z příjmů za rok 2014

1 310,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI K 31. 12. 2014
Druh doplňkové činnosti

Náklady

Prodej zboží

276 430,44

Výnosy
295 853,00

Výsledek
hospodaření
19 422,56
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Pronájmy

73 450,96

373 327,00

299 876,04

Reklamní činnost

40 351,00

189 000,00

148 649,00

390 232,40

858 180,00

467 947,60

Výsledek před zdaněním
Daň z příjmů - zúčtování dohadu
Výsledek celkem vč. daně z příjmů

1 310,00
391 542,40

-1 310,00
858 180,00

466 637,60

Organizace vykazuje k 31. 12. 2014 zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti
v částce 466.637,60 Kč.

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2014 za hlavní a
doplňkovou činnost
Tabulka č. 4
Skutečnost k 31. 12. 2014 v Kč
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Náklady
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem před zdaněním
daň z příjmu - předpoklad
Celkem po zdanění

Výnosy

Výsledek
hospodaření

22 401 948,72

21 936 095,93

-465 852,79

390 232,40

858 180,00

467 947,60

22 792 181,12

22 794 275,93

2 094,81

22 794 275,93

784,81

1 310,00
22 793 491,12

Organizace vykázala za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 784,81 Kč.
Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014:
Příděl celé částky 784,81 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH.
Rozdělení viz. tabulka č. 4.

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů
Tabulky č. 5 a 6
Rekapitulace mezd 2014
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MZDOVÉ NÁKLADY
Mzdové náklady - hlavní činnost
Ostatní osobní náklady
5210410 Dohody o provedení práce
5210420 Dohody o pracovní činnosti
Prostředky na platy - limit
5210510
5210520
5210530
5210550
5210570
5210580
5210590
5210600

Tarifní plat
Osobní příplatek
Příplatek za vedení
Odměny
Příplatek za práci v noci
Příplatek za práci v So a Ne
Plat za práci přesčas *)
Plat za práci ve svátek

5210620 Náhrady mzdy (dovolená)
5210624 Náhrada mzdy (práce ve
ztíženém prostředí) *)
5210700 Náhrady mzdydoč.pr.nesch.
Mzdové náklady - doplňková činnost
Mzdové náklady celkem (HČ+DČ)

ROK 2014
ROZPOČET
SKUTEČNOST
UPRAVENÝ
A
B

Rozdíl

% čerpání
rozpočtu

B-A

%(B/A)

11 030 000

11 030 675

675,00

100,01

350 000
270 000
80 000

350 000,00
270 593,00
79 407,00

0,00
593,00
-593,00

100,00
100,22
99,26

10 650 000

10 650 000

0,00

100,00

7 830 000
892 000
340 000

7 695 550,00
839 764,00
359 177,00

310 000
3 000
130 000
0
30 000

474 337,00
1 591,00
145 283,00
-7 937,00
22 359,00

-134 450,00
-52 236,00
19 177,00
164 337,00
-1 409,00
15 283,00
-7 937,00
-7 641,00

98,28
94,14
105,64
153,01
53,03
111,76
x
74,53

1 115 000

1 119 514,00

4 514,00

100,40

0

362,00

362,00

30 000

30 675,00

675,00

102,25

20 000

66 531,00

46 531,00

332,66

11 050 000

11 097 206

47 206,00

100,43

x

*) Zúčtování oprav nedostatků minulých období zjištěných veřejnoprávní kontrolou.
Organizace v roce 2014 dodržela závazně stanovené limity prostředků na platy a OON.


Ostatní osobní náklady

K 31. 12. 2014 zúčtováno celkem 350.000,00 Kč.
v tom:
1. Dohody o provedení práce: k 31. 12. 2014 v částce 270.593,00 Kč:
- kulturní program, hudební produkce
- průvodcovská činnost - 14|15 BI, hrad Malenovice, Luhačovice
- předvádění výroby řemesel při akcích muzea
- přednášky - 14|15 BI, Luhačovice
- zajištění a příprava (konzervace) exponátů na výstavu
- pomocné práce v technickém oddělení
- zpracování grafických podkladů propag. tiskovin - hrad Malenovice
- jazykové korektury textů
- konzultace v oblasti personalistiky a odměňování
- zpracování výkresové dokumentace k umístění sochy u hradu Malenovice

8 628,00
177 475,00
19 816,00
10 704,00
4 500,00
20 000,00
14 706,00
4 588,00
9 000,00
1 176,00

2. Dohody o pracovní činnosti: k 31. 12. 2014 v částce 79.407,00 Kč:


průvodkyně v expozici „Princip Baťa“

Ukončené pracovní poměry v roce 2014: 3
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z toho:
1 x ukončení pracovního poměru dohodou:
kurátor sb. fondů – geolog, úvazek 0,5, ukončení k 13. 3. 2014
2 x ukončení pracovního poměru na dobu určitou:
ředitel, úvazek 1,0, ukončení k 31. 3. 2014
koordinační, projektový a programový pracovník, úvazek 0,5, ukončení k 31. 12. 2014
-

Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 2014: 4

z toho:
1 programový a kulturně vých. prac. ( lektor) – úvazek 0,5 nástup 1.1 .2014
1 kurátor sb. fondů – geolog, úvazek 0,5, nástup 17. 3. 2014
1 ředitel – úvazek 1,0, nástup 1. 4. 2014
1 průvodkyně – Luhačovice, úvazek 0,5, nástup 1. 7. 2014
starobních důchodců:
7
se zkráceným pracovním úvazkem: 17 pracovníků
osoby se zdravotním postižením: 3, přepočtený stav 1,70
Průměrný evidenční počet zaměstnanců – fyzické osoby: 52
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 – fyzické osoby: 53
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014 – přepočtené úvazky: 45,25
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený:

Fluktuace:

5,77 %

Nemocnost:

2,08 %

rozpočet upravený
skutečnost
rozdíl

44,96
44,96
0

V průběhu roku 2014 došlo postupně k navýšení úvazků na 45,25, což je plánovaný stav ve vazbě na
personální aspekty projektu 14|15 BI. Jde o opatření respektující dohodnuté rozdělení navýšených úvazků
(+25,0) organizací zasídlených ve 14|15 BI. Tím došlo k navýšení o 2,58 úvazku oproti roku 2013, což je cca
6%. Průměrný přepočtený stav úvazků za rok 2014 je 44,96. V rámci dalších plánovaných změn od 1.1.2015
připravuje MJVM všechny potřebné kroky, které naopak povedou ke snížení stavu o 3 pracovníky s plným
úvazkem a tím klesne počet zaměstnanců i pod úroveň roku 2013.
Vývoj průměrných mezd v jednotlivých kategoriích
U kategorie THP vzrostla průměrná mzda ve srovnání s rokem 2013 o 1,6 % na průměrných 20 094 Kč/měs.
U odborných pracovníků pak nárůst na 19 469 Kč/měs. znamená 3% navýšení oproti roku 2013. Průměrná
mzda MJVM jako celku pak činí 19 740 Kč/měs., což je ve srovnání s rokem 2013 o 2,4% více. Na tento
meziroční nárůst měly největší vliv mzdy stanovené zřizovatelem. Pokud provedeme redukci tohoto vlivu, činí
reálný meziroční nárůst cca 1%. Při jeho další analýze zjistíme, že polovina tohoto nárůstu je způsobena
hlavně „mzdovým automatem“ tj. nárůstem mezd v souladu s dosažením vyšší praxe a s tím souvisejícími
pohyby v platových stupních a druhá polovina tohoto nárůstu je zase důsledkem legislativního zvýšení tarifů
v posledních dvou měsících roku.
V roce 2014 byla nemocnost 2,08%, přičemž takto ušetřené mzdové prostředky byly využity k výplatě
mimořádných odměn zaměstnancům.
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6. Vyhodnocení provedených oprav
Tabulka č.7
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NÁZEV POLOŽKY

ORG

Skutečnost
k 31.12. 2014

UR 2014

Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH )

Rozdíl

%
čerpání

0

0,00

0,00

690 000

563 291,80

-126 708,20

81,64

7

45 000

44 500,00

-500,00

98,89

8

110 000

110 000,00

0,00

100,00

9

40 000

39 319,00

-681,00

98,30

10

30 000

26 177,00

-3 823,00

87,26

11

5 000

500,00

-4 500,00

10,00

Luhačovice - běžné opravy

12

10 000

0,00

-10 000,00

0,00

Lhotka - běžné opravy

13

5 000

0,00

-5 000,00

0,00

Ploština - běžné opravy

14

5 000

0,00

-5 000,00

0,00

15

243 000

152 841,30

-90 158,70

62,90

16

140 000

137 454,50

-2 545,50

98,18

17

57 000

52 500,00

-4 500,00

92,11

195 000

142 117,00

-52 883,00

72,88

Běžné opravy a údržba nemovitého majetku
(AÚ 511 0400)
Hrad Malenovice - oprava sochy sv. Vendelína
včetně podstavce - dokončení akce
Hrad Malenovice - pravidelný nátěr šindelové
krytiny
Hrad Malenovice, hájenka - běžné opravy a údržba
Depozitáře Otrokovice - oprava výměníkové
stanice
Depozitáře Otrokovice - běžné opravy a údržba

Hrad Malenovice - výměna střešní krytiny hradní
věže (vč. TDS a KOO BOZP)
Hrad Malenovice - výměna oken ve věži (vč. TDS a
KOO BOZP)
Hrad Malenovice - trhliny v klenbách a ve zdech provedení stavebně statického průzkumu (vč. TDS
a KOO BOZP)
Běžné opravy a údržba movitého majetku (AÚ
511 0500)
Opravy VZT Otrokovice

34

40 000

25 110,00

-14 890,00

62,78

Servis EZS, EPS

35

50 000

39 007,00

-10 993,00

78,01

Hasící přístroje

36

5 000

4 200,00

-800,00

84,00

Opravy a údržba vozů, strojů a zařízení

37

65 000

46 587,00

-18 413,00

71,67

Kancelářská technika

38

35 000

27 213,00

-7 787,00

77,75

0

0,00

0,00

885 000

705 408,80

-179 591,20

Ostatní
CELKEM

79,71

Všechny akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku realizované v roce 2014 byly finančně
kryty provozními zdroji organizace (UZ 999 – čerpání příspěvku na provoz) v souladu s rozpočtem.
U každé z akcí bylo dodrženo čerpání dle rozpočtu, žádná akce rozpočet nepřekročila.
ZMĚNY PLÁNU OPRAV BĚHEM ROKU 2014 (celkem 3 změny):
Změna č. 1 – ČERVEN
Navýšení plánu oprav dle aktuálních potřeb a upřesnění:
- navýšení plánu oprav o 4 tis. Kč (na ORG 37) v souvislosti s úpravou rozpočtu v 06/2014 z
titulu schválené změny č. 2 Plánu investičního fondu a změny č. 1 odpisového plánu
- navýšení plánu oprav o 36 tis. Kč na ORG 37
Název akce

ORG

Zdůvodnění změny
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Opravy a údržba vozů, strojů a
zařízení

Zvýšení dle aktualizace potřeb v souvislosti s
dosud neprovedeným převodem vozového
parku na servisní organizaci. Dle předpokladu
mělo být realizováno do 30. 6. 2014, tehdejší
dohoda ředitelů řešila převod vozového parku
až k 1. 1. 2015.
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Změna č. 2– ČERVENEC
Dle 2. změny závazných ukazatelů rozpočtu, RZK dne 10. 2. 2014, č. usnesení
0089/R03/14 – navýšení příspěvku na provoz o 570.000 Kč, z toho 440.000 Kč na realizaci
nutných oprav na hradě Malenovice: Výměna střešní krytiny hradní věže (ORG 15), Výměna
oken ve věži (ORG 16), Provedení stavebně statického průzkumu (ORG 17).
Změna č. 3– ŘÍJEN
Přesuny v rámci plánu oprav beze změny celkové částky:
Název akce
Hrad Malenovice, hájenka - běžné opravy a
údržba
Depozitáře Otrokovice - běžné opravy a
údržba

I.

ORG Zdůvodnění změny
9

Zvýšení + 10 tis. Kč dle aktualizace potřeb.

11

Snížení - 10 tis. Kč dle aktualizace potřeb.

Hrad Malenovice - výměna střešní krytiny
hradní věže

15

Hrad Malenovice - výměna oken ve věži

16

Hrad Malenovice - trhliny v klenbách a ve
zdech - provedení stavebně statického
průzkumu

17

Zvýšení + 43tis. Kč dle upřesnění ceny
jednotlivých částí akce, celkové skutečné ceny
díla v SOD s vybraným dodavatelem a ceny za
činnost TDS a KOO BOZP.
Snížení - 50 tis. Kč dle skutečné ceny díla v SOD
s vybraným dodavatelem a ceny za činnost TDS
a KOO BOZP.
Zvýšení + 7 tis. Kč dle skutečné ceny díla a ceny
za činnost TDS a KOO BOZP.

OPRAVY MAJETKU NAD 500 TIS. KČ (účet 511 0300)

V roce 2014 nebyla v této kategorii realizována žádná akce.

II.

BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0400)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání UR:

250.000 Kč
+440.000 Kč
690.000 Kč
563.291,80 Kč
81,64 %

Plně hrazeno z provozních prostředků UZ 999.
Realizace akcí údržby a oprav na objektech muzea hrad Malenovice, hájenka, Otrokovice dle
schváleného plánu oprav na rok 2014.
Nižší čerpání oprav nemovitého majetku oproti rozpočtu (-126.708,20 Kč) zejména z důvodu:
1. Nově nastalých skutečností zjištěných po zahájení realizace akce „Hrad Malenovice –
výměna střešní krytiny hradní věže“.

44

Při zahájení prací (konec listopadu 2014) bylo zjištěno, že stav konstrukce ramenátů a záklopu
na střeše hradní věže je výrazně horší, než se předpokládalo při přípravě záměru. Skutečný
rozsah poškození bylo možno zjistit až po odkrytí shora (odebráním šindelové krytiny a záklopu).
Dle vyjádření odborníka jsou všechny ramenáty i záklop na hranici únosnosti a materiálové
soudržnosti.
V této situaci z pohledu památkové ochrany kulturní památky nelze pokračovat ve výměně
šindelů, ale je nutno předtím staticky zajistit konstrukčně všech 8 ks ramenátů nesoucí záklop, a
také ten vyměnit.
Zástupci státní památkové péče doporučili provést zajišťující práce na již rozebrané krytině tak,
aby práce mohly být po dobu zimy přerušeny a střecha byla zajištěna proti zatékání a mohla plnit
svou funkci po zimní období před zahájením dalších prací.
Vzhledem k výše uvedenému fakturoval zhotovitel odsouhlasenou částku za skutečně
provedené práce a vícepráce související se zastavením realizace díla.
NPÚ doporučuje vypracovat nový projekt na opravu střešní krytiny vč. její nosné konstrukce a
zachycení dříve nezjistitelných skutečností. Potřebné kroky vedoucí k tomuto nového záměru
jsme zahájili ihned na počátku roku 2015. V současné době je zadáno zpracování předběžného
rozpočtu nového projektu pro zjištění předpokládané ceny akce.
2. Úspory (24.500 Kč) v čerpání menších částek každoročně alokovaných na tzv. „běžné opravy“
(operativní zásahy dle aktuálně vzniklé situace) na objektech v Otrokovicích, Luhačovicích, Lhotce
a Ploštině.

III.

BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA MOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0500)
Schválený rozpočet 2014
Úpravy během roku
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014
% čerpání UR:

155.000 Kč
+ 40.000 Kč
195.000 Kč
142.117,00 Kč
72,88 %

Plně hrazeno z provozních prostředků UZ 999.
V tom: oprava vzduchotechnického systému v depozitáři v Otrokovicích, opravy a servis EZS a EPS
na objektech, servis hasících přístrojů, oprava kopírky v dokumentaci, opravy a údržba vozů, strojů a
zařízení.
Nižší čerpání oproti rozpočtu (celkem o 52.883 Kč) zejm. z důvodů nižších nákladů na opravy VZT
v Otrokovicích (což je pozitivní, že nedošlo k další události vyžadující zásah), opravy a servis EZS,
EPS, opravy vozů, strojů a zařízení. Na opravy vozů byla plánována vyšší částka, neboť nebyla
známa skutečnost o definitivním termínu převodu vozového parku na servisní organizaci 14|15 Baťův
institut, p.o. K předání došlo na základě rozhodnutí zřizovatele ke dni 31. 8. 2014, tzn. náklady na
opravy a servis vozů od 09/2014 zajišťovala a hradila servisní organizace.
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace
Tabulky č. 8 – 13

INVESTIČNÍ FOND
Tvorba a použití investičního fondu v roce 2014
Tabulky č. 8 a 9
Schválený plán tvorby a použití investičního fondu na rok 2014 zahrnoval:
-

Počáteční stav k 1. 1. 2014:

-

Zdroje celkem ve výši
-

Odpisy dle odpisového plánu:
o stávajícího majetku
o majetku pořízeného v roce 2014:

1.084 tis. Kč
2.012 tis. Kč, v tom:
1.991 tis. Kč
21 tis. Kč

majetek pořízený v rámci akce „Depozitáře
Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“ dle
schváleného IZ

-

Použití celkem ve výši
-

Použití na akci „Depozitáře Otrokovice
– regálový systém – 1. etapa“
v souladu se schváleným IZ:

2.943 tis. Kč, v tom:

1.732 tis. Kč

Investiční nákupy – stroje a zařízení

-

Snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb.

1.211 tis. Kč

Finančně nekrytá část odpisů. Částka je již snížena o
navýšení příspěvku na provoz o 600 tis. Kč na finanční
krytí odpisů k použití na financování akce „Depozitáře
Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“ dle
schváleného IZ.

-

Stav fondu k 31. 12. 2014:

153 tis. Kč

Organizace neměla v roce 2014 žádný investiční transfer.
Schválené změny v roce 2014:
-

-

-

-

Schválení použití investičního fondu na nákup sbírkových předmětů v celkové výši: 91 tis. Kč.
Upřesnění – snížení odpisů stávajícího majetku o 4 tis. Kč.
Schválení použití investičního fondu na pořízení horizontálních venkovních žaluzií do objektu
depozitáře v Otrokovicích – pracoviště konzervátorů (technické zhodnocení budovy) v částce:
55 tis. Kč.
V návaznosti na schválení Dodatku č. 1 k IZ „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1.
etapa“:
- navýšení odpisů z nově pořízeného majetku o 2 tis. Kč,
- z důvodu navýšení příspěvku na provoz o 130 tis. Kč na financování akce z odpisů
snížení částky nekrytého investičního fondu o 128 tis. Kč (navýšení odpisů z nově
pořízeného majetku zůstalo finančně nekryto).
V návaznosti na schválení převodu vybraných položek dlouhodobého hmotného majetku
na servisní organizaci 14|15 Baťův institut, p.o. k 31. 8. 2014:
- snížení odpisů stávajícího majetku o 17 tis. Kč a současně
- snížení částky nekrytého investičního fondu o 17 tis. Kč.
V návaznosti na výši skutečných nákladů akce „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1.
etapa“ dle předložené Závěrečné zprávy o realizace akce bylo provedeno snížení použití čerpání
investičního fondu na tuto akci (investiční nákupy – stroje a zařízení) dle skutečnosti: o 44 tis. Kč.
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INVESTIČNÍ FOND 2014

UR dle
schválené
6.změny plánu
IF
A

Skutečnost

Rozdíl

%
plnění/čerpání

B

B-A

%(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2014

1 084 000

1 084 119,63

119,63

100,01

TVORBA CELKEM

1 993 000

1 992 853,00

-147,00

99,99

z toho:
- odpisy stávajícího DH majetku

1 970 000

1 969 942,00

-58,00

100,00

23 000

22 911,00

-89,00

99,61

3 030 000

2 582 655,00

-447 345,00

85,24

- technické zhodnocení - Depozitáře
Otrokovice - venkovní horizontální
žaluzie (9 ks)

55 000

54 062,00

-938,00

98,29

- investiční nákupy - stroje a
zařízení: pořízení 5 regálových polí v
rámci akce "Depozitáře Otrokovice regálový systém - 1. etapa", IZ č.
1010/3/090/060/02/14 - 01/06/14

1 818 000

1 817 294,00

-706,00

99,96

- snížení fondu na základě vyhlášky
410/2009 Sb.

1 066 000

622 000,00

-444 000,00

58,35

- nákup sbírkových předmětů

91 000

89 299,00

-1 701,00

98,13

Stav fondu k 31. 12. 2014

47 000

494 317,63

447 317,63

1 051,74

- odpisy majetku pořízeného v r.
2014
POUŽITÍ CELKEM
z toho:

Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2014 je na straně zdrojů i na straně použití investičního fondu
v souladu se schváleným plánem.
Rozdíl oproti plánu vykazuje pouze skutečná částka snížení investičního fondu o nekrytou část odpisů.
Organizaci se podařilo zabezpečit zdroje krytí odpisů o 444.000 Kč vyšší oproti plánu. Snížení fondu
v částce 622.000 Kč odpovídá rozdílu, o který skutečné náklady k 31. 12. 2014 převyšují skutečné
výnosy. Rozpočet předpokládal nekryté odpisy v částce 1.066.000 Kč.
Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2014 v částce 494.317,63 Kč je v plné výši kryt finančními
prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0400 – prostředky investičního fondu
k 31. 12. 2014 činí 494.317,63 Kč.
Zůstatek investičního fondu plánujeme použít v roce 2015 na akci „Hrad Malenovice – oprava střechy
věže“ v návaznosti na nový projekt opravy (viz komentář k akci v oddíle 6 – Vyhodnocení provedených
oprav), a to za předpokladu schválení tohoto použití zřizovatelem.
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (413)
Tvorba a užití rezervního fondu 413 k 31. 12. 2014
Tabulka č. 10
Schválený
rozpočet

Úpravy
během roku

Kč

Upravený
rozpočet
A

Skutečnost

Rozdíl

% plnění

B

B-A

%(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2014

51 000,00

0,00

51 000,00

51 484,02

484,02

TVORBA CELKEM

74 000,00

0,00

74 000,00

73 935,47

-64,53

99,91

74 000,00

0,00

74 000,00

73 935,47

-64,53

99,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

-16 000,00

34 000,00

33 452,00

-548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- další rozvoj hlavní
činnosti organizace

50 000,00

-16 000,00

34 000,00

33 452,00

-548,00

Stav fondu k 31. 12. 2014

75 000,00

16 000,00

91 000,00

91 967,49

967,49

z toho:
- příděl zlepšeného
výsledku hospodaření roku
2013 na základě schválení
zřizovatelem
- ostatní tvorba
POUŽITÍ CELKEM
z toho:
- převod do investičního
fondu se souhlasem
zřizovatele

98,39

98,39

Zůstatek rezervního fondu (413) k 31. 12. 2014 v částce 91.967,49 Kč je v plné výši kryt
finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0210 – prostředky rezervního
fondu (413) k 31. 12. 2014 činí 91.967,49 Kč.
Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2014 tvorby a použití rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného
výsledku hospodaření je v souladu s rozpočtem.
V roce 2014 byl rezervní fond (413) použit k finančnímu krytí nákladů souvisejících s rozšířením
výstavních prostor na objektu hájenka u hradu Malenovice, a to v celkové částce 33.452 Kč. Nové
výstavní prostory byly otevřeny v srpnu 2014 etnografickou výstavou „Kouzlo dřevořezby“, která bude
návštěvníkům k dispozici také v sezóně 2015. Rovněž následné výstavy budou tematicky navazovat
na stálou etnografickou expozici na hájence „Dřevo, proutí, sláma“.
Z rezervního fondu 413 byly hrazeny konkrétně tyto náklady:
AÚ 558 0300 Zátěžový koberec PRIMAVERA ložený, nelepený
29.887,00 Kč
AÚ 549 0510 Instalace ochranných fólií do oken
3.565,00 Kč
33.452,00 Kč

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ Z OSTATNÍCH TITULŮ (414)
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Tvorba a užití rezervního fondu 414 k 31. 12. 2014
Tabulka č. 11
Schválený
rozpočet

Úpravy
během roku

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

% plnění

A

B

B-A

%(B/A)

Kč
0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

78 000,00

198 000,00

198 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

120 000,00

28 000,00

148 000,00

148 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

8 000,00

128 000,00

128 000,00

0,00

- převod peněžních darů do
výnosů

120 000,00

8 000,00

128 000,00

128 000,00

0,00

Stav fondu k 31. 12. 2014 nevyčerpané peněžní dary

0,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Stav fondu k 1. 1. 2014
TVORBA CELKEM
z toho:
- peněžní dary na podporu
předmětné činnosti účelové
- peněžní dary na podporu
předmětné činnosti neúčelové
- ostatní tvorba
POUŽITÍ CELKEM
z toho:

100,00

100,00

Plán fondu byl během roku upraven na základě:
upřesnění očekávaných příjmů z peněžních darů a upřesnění dle podmínek darovacích smluv,
získání finančního ocenění 70.000 Kč v roce 2014 od Ministerstva kultury v souvislosti
s udělením Ceny Gloria musaealis v kategorii „Muzejní výstava roku 2013“ Muzeu
jihovýchodní Moravy ve Zlíně za stálou expozici „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 15. května 2014.
Přijaté peněžní dary byly v plné výši uhrazeny v roce 2014 převodem finančních prostředků
na bankovní účet organizace, příp. uhrazeny v hotovosti v pokladně muzea.
Prostředky z přijatých peněžních darů na podporu předmětné činnosti byly v částce 128.000 Kč
použity v souladu s podmínkami darovacích smluv na úhradu nákladů na přípravu výstav muzea
pořádaných v roce 2014.
Nevyčerpané peněžní dary k 31. 12. 2014 v částce 70.000 Kč představují finanční ocenění Gloria
musaealis a jsou ponechány v rezervním fondu pro budoucí použití.
Zůstatek rezervního fondu (414) k 31. 12. 2014 v částce 70.000,00 Kč je v plné výši kryt
finančními prostředky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0220 – prostředky rezervního
fondu (414) k 31. 12. 2014 činí 70.000,00 Kč.

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (412)
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Tvorba a užití FKSP v roce 2014
Tabulka č. 12
Rozpočet v
Kč
A

Skutečnost v
Kč

Rozdíl

% plnění

B

B-A

%(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2014

145 000

145 139,77

139,77

TVORBA CELKEM

107 000

107 472,06

0,00

100,44

107 000

107 472,06

472,06

100,44

0

0,00

POUŽITÍ CELKEM

164 000

155 022,00

0,00

94,53

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

164 000

155 022,00

-8 978,00

94,53

- příspěvek na stravování zaměstnanců (v
roce 2013 částka 15,- Kč na stravenku)

150 000

150 105,00

105,00

100,07

3 000
3 000
8 000

0,00
0,00
4 917,00

-3 000,00
-3 000,00
-3 083,00

0,00
0,00
61,46

88 000

97 589,83

9 589,83

z toho:
- základní příděl 1 % ze skutečně
vyplacených prostředků na platy
- ostatní tvorba

- rekreace
- kultura, tělovýchova a sport
- dary a odměny
Stav fondu k 31. 12. 2014

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2014 v souladu s platnou legislativou
a v souladu s rozpočtem.
Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014 v částce 97.589,83 Kč je kryt
finančními prostředky na běžném účtu k FKSP v částce 29.547,06 Kč (= stav účtu 243 0400 –
Běžný účet FKSP).
Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2014 v částce 68.042,77
Kč představuje převody mezi běžným účtem a účtem FKSP nerealizované do konce roku 2014
(základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, splátky půjček, bankovní poplatky, připsaný úrok).

FOND ODMĚN (411)
Tabulka č. 13
V roce 2014 bez pohybu.
Stav fondu odměn k 1. 1. 2014
Stav fondu odměn k 31. 12. 2014

5.516,00 Kč
5.516,00 Kč

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2014 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.
2014 činí 5.516,00 Kč.

8. Stav bankovních účtů
Tabulka č. 14
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Bankovní účet

Stav k 31. 12. 2014

4137661/0100 - Běžný účet

2 354 091,52

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

29 547,06
2 383 638,58

Organizace má k 31. 12. 2014 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. 2014:

2.354.091,52 Kč

Prostředky na běžném účtu jsou určeny na úhradu provozních výdajů hlavní a doplňkové činnosti a
finančně kryjí zůstatky fondů organizace: rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření,
rezervního fondu z ostatních titulů, fondu odměn, investičního fondu. Všechny uvedené fondy byly
k 31. 12. 2014 kryty finančními prostředky na běžném účtu v plné výši zůstatku.


Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2014:

Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2014:

29.547,06 Kč
97.283,06 Kč

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2014 v částce 68.042,77
Kč představuje převody mezi běžným účtem a účtem FKSP nerealizované do konce roku 2014
(základní příděl do FKSP, čerpání FKSP, splátky půjček, bankovní poplatky, připsaný úrok).
Podrobněji viz tabulka č. 14

9. Stav pohledávek
Tabulky č.15a, 15b.
Pohledávky celkem k 31. 12. 2014:
-

-

Pohledávky dlouhodobé:
stav k 31. 12. 2014:
v tom:
stálé zálohy – CCS
Pohledávky krátkodobé:
stav k 31. 12. 2014:
v tom:

311 - pohledávky za odběrateli
314 - zálohy na energie (elektrika)
335 - pohledávky za zaměstnanci
348 – přijatý transfer – Statutární město
Zlín

377 – ostatní krátkodob. pohledávky

238.607,50 Kč, z toho:
15.020,00 Kč
15.020,00 Kč
223.587,50 Kč
60.000,00 Kč, po lhůtě splatnosti 60.000, z toho do 1 roku
60.000,00 Kč, nad 1 rok 0 Kč
48.340,00 Kč
62.129,00 Kč – půjčky FKSP, vyúčtování spotřeby vody a
palivového dříví kastelánovi hradu Malenovice
30.000,00 Kč – dotace z Kulturního fondu města Zlína na
výstavu „Velká válka“, vyúčtování
předáno ve stanovené lhůtě do 31. 12. 2014,
úhrada očekávána v 1. čtvrtletí 2015
17.598,50 Kč - část tržeb za vstupné 14|15 BI za 12/2014,
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381 – náklady příštích období

převedené na účet MJVM v 01/2015
5.520,00 Kč – pronájem poštovní přihrádky na rok 2015.

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem k 31. 12. 2014 činí 60.000,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti
nad 1 měsíc a do 1 roku 60.000,00 Kč. Jedná se o pohledávku vůči Obci Drnovice za nájemné za
období říjen až prosinec 2014 (měsíční nájemné činí 20.000 Kč) z titulu uzavřené Smlouvy o nájmu
nemovitosti p.č. st. 239 se stavbou č.p. 87 (objekt na Ploštině) ze dne 25. 6. 2014.
Tento stav neměl negativní dopad do cash flow organizace.
Situace bude řešena v součinnosti se zřizovatelem v 1. čtvrtletí 2015.
Organizace neeviduje ke dni 31. 12. 2014 žádné pohledávky po lhůtě splatnosti nad 1 rok.
Odpis pohledávek
V roce 2014 nebyly odepsány žádné pohledávky.

10. Stav závazků a jejich finanční krytí
Tabulka č. 16
Organizace vykazuje ke dni 31. 12. 2014 pouze krátkodobé závazky.
Závazky celkem k 31. 12. 2014:
2.873.198,04 Kč, z toho:
- do lhůty splatnosti
2.850.858,04 Kč
- po lhůtě splatnosti
22.340,00 Kč. Jedná se o závazky vůči dodavatelům (účet
321) splatné v závěru roku 2014, které byly uhrazeny v prvních dnech měsíce ledna 2015.
Závazky vedené na ostatních účtech k 31. 12. 2014 jsou všechny do lhůty splatnosti.
321 - Závazky vůči dodavatelům:
324 – Přijaté zálohy
Závazky z titulu zúčtování mezd
za měsíc prosinec 2014:
331 - Zaměstnanci
336 – Sociální zabezpečení
336 – Zdravotní pojištění
342 - Zúčtování vůči FÚ
378 – Ostatní krátkodobé závazky

389 - Dohadné účty pasívní

469.876,46 Kč
15.000,00 Kč
nájem bytu kastelána hradu
Malenovice,
zálohy na energie
869.871,00 Kč nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2014
701.446,00 Kč
304.117,00 Kč
196.847,00 Kč
47.852,00 Kč nevyúčtovaný komisní prodej k úhradě
(39.470 Kč), důchodové spoření
zaměstnanců (4.052 Kč), kastelán hradu –
platba měs. nájemného předem (4.330 Kč)
268.188,58 Kč

v tom:
242.090,18 Kč – kvalifikovaný odhad nákladů na spotřebu energií v roce
2014 (elektrická energie,
teplo, voda), která bude dodavateli fakturována v roce 2015
24.000,00 Kč - připojení EPS k pultu centrální ochrany – objekty Otrokovice, Malenovice – faktura za
rok 2014 vystavena v lednu 2015
1.310,00 Kč - dohad daně z příjmů za rok 2014
788,40 Kč - čerpání pohonných hmot ve 12/2014, fakturace v 01/2015.

Závazky organizace evidované k 31. 12. 2014 jsou kryty:
- finančními prostředky na běžném účtu a pokladní hotovostí v částce:

2.379.671,52 Kč,
tj. 82,82 %

Stav bankovního účtu č. 4137661/0100 k 31. 12. 2014: 2.354.091,52 Kč
Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2014:
25.580,00 Kč

-

ostatními oběžnými aktivy v částce:

493.526,52 Kč
tj. 17,18 %
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11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku
Organizace nevykazuje k 31. 12. 2014 nedokončený dlouhodobý majetek. Stavy na účtech 041 a 042
jsou nulové.

12. Stavy zásob
Organizace oceňuje zásoby:
nakoupené pořizovací cenou,
zásoby vlastní výroby – publikace vydané muzeem - skladovou cenou dle kalkulace nákladů
souvisejících s jejich vydáním.
číslo účtu název účtu
111

Pořízení materiálu

počáteční
stav 1. 1.
2014

obrat MD

obrat DAL

zůstatek k
31.12. 2014

přírůstek(+) /
úbytek(-)

0,00

56 041,00

56 041,00

0,00

0,00

89 053,73

74 619,50

59 708,51

103 964,72

14 910,99

18 487,00

7 758,00

6 755,00

19 490,00

1 003,00

1 028 437,71

60 219,02

88 041,83

1 000 614,90

-27 822,81

0,00

46 803,00

46 803,00

0,00

0,00

133 772,12

27 803,00

86 407,51

75 167,61

-58 604,51

500,00

30 296,00

0,00

30 796,00

30 296,00

1 270 250,56

303 539,52

343 756,85

1 230 033,23

-40 217,33

Materiál na skladě 112

121

123

kanc.potřeby, ochranné
pomůcky, mat. pro údržbu,
tiskoviny, šindele na opravu

Nedokončená výroba vlastní publikace

Výrobky - vlastní
publikace

131

Pořízení zboží

132

Zboží na skladě

139

Ostatní zásoby (služební
pes, palivové dříví)

Zásoby celkem

číslo účtu

název účtu

263 0100

Ceniny - pošt.
známky

263 0200
263

počáteční
stav 1. 1.
2014

obrat MD

obrat DAL

zůstatek k
31.12. 2014

přírůstek(+) /
úbytek(-)

274,00

3 940,00

3 893,00

321,00

47,00

Ceniny - stravenky

19 740,00

600 000,00

610 860,00

8 880,00

-10 860,00

Ceniny celkem

20 014,00

603 940,00

614 753,00

9 201,00

-10 813,00

Organizace vykazuje přibližně vyrovnané obraty (poměr příjmy : výdeje) zásob s celkovým úbytkem
stavu zásob -40.217,33 Kč.
Vlastní dříve vydané publikace se v roce 2014 průběžně prodávaly. K 31. 12. 2014 byly vyřazeny
zastaralé a neprodejné publikace, mapy a pohlednice v hodnotě 4.462 Kč.
Na účet nedokončené výroby byly zúčtovány náklady roku 2014 na přípravu vlastních publikací, které
budou vydány v roce 2015 (periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis).
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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.
Organizace nevykazuje k 31. 12. 2014 žádné obraty na výše uvedených vybraných nákladových
účtech.

14. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)
Tabulka č.17
Organizace nerealizovala v roce 2014 žádný projekt podporovaný EU, EHP/Norsko.

15. Přehled investičních záměrů
Tabulka č.18

Organizace realizovala v roce 2014 jednu akci reprodukce majetku:


„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – regálový systém –
1. etapa“, IZ č. 1010/3/090/060/02/14.

Akce řešila dodávku posuvných regálů pro ukládání sbírkových předmětů do 3 sekcí nově
vybudovaného depozitáře MJVM v Otrokovicích. V původním IZ bylo řešeno doplnění pojízdných
policových regálů v rozsahu 3 sekcí pro cca 270 m2 (1. NP: jedna sekce-archeologie, 2. NP: jedna
sekce - historická obuv, 3. NP: jedna sekce-etnografie). Úspora nákladů dosažená díky vysoutěženým
cenám umožnila rozšířit akci (na základě schváleného Dodatku č. 1 IZ) o další dvě regálová pole (2.
NP: jedna sekce - historická obuv, 3.NP: jedna sekce - etnografie). Celkem tak bylo v rámci akce
pořízeno 5 regálových polí (z celkových 9) pro ukládání sbírkových předmětů. Dodávaná kapacita
regálů se zvýšila z 270 m2 na 450 m2.
Schválení IZ v 02/2014, zpracování projektové dokumentace v 03/2014, podepsání smlouvy na
dodávku v rozsahu 3 regálových polí dle IZ v 05/2014, protokolární předání/převzetí dodávky
v 07/2014, schválení dodatku č. 1 IZ v 07/2014, podepsání smlouvy na dodávku v rozsahu 2
regálových polí dle dodatku č. 1 IZ v 08/2014, protokolární předání/převzetí dodávky a dokončení
akce v 09/2014.
Akce probíhala v souladu s:
- investičním záměrem akce ev. č. 1010/3/090/060/02/14 a Dodatkem č. 1 IZ ev.č.
1010/3/090/060/02/14-01/06/14.
- závaznými ukazateli a podmínkami uvedenými v Evidenční kartě k IZ.
Akce byla realizována v souladu s Harmonogramy postupu dodávky a montáže dle smluv
s dodavatelem.
Celkové schválené náklady akce dle IZ:
Skutečné náklady akce:
Rozdíl – úspora celkem

1.862.000 Kč
1.817.294 Kč
44.706 Kč

Veškeré náklady akce byly investičního charakteru a byly hrazeny v plném rozsahu z investičních
zdrojů organizace vytvořených z odpisů.
Skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce proběhlo v souladu se schváleným IZ.
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16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace
Tabulka č. 19


PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ ZA ROK 2014 CELKEM:
v tom:

1. PŘÍJMY Z KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ:
1.1. Pronájem nemovitého majetku:
-

-

pronájem Malovaného sálu a nádvoří hradu Malenovice
pro svatební obřady v období květen až říjen 2014 (vždy
jedna sobota v měsíci)
pronájem edukační místnosti na hájence Energetické
agentuře Zlínského kraje pro pořádání vzdělávacích
seminářů (celkem 5 termínů mimo otevírací dobu hájenky
CELKEM
1.2. Pronájem movitého majetku:

-

pronájem sbírkových předmětů – historické obuvi komerčním
subjektům pro výstavní účely

2. PŘÍJMY Z DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ:
2.1.Pronájem nemovitého majetku:
-

pronájem bytových prostor předhradí hradu Malenovice
kastelánovi k bydlení (nájemné 4.200,- Kč/měs.)
pronájem nemovitosti na Ploštině p.č. st. 239 se stavbou č.p. 87
Obci Drnovice k užívání pro aktivity spojené s chodem a využíváním
NKP Ploština (nájemné 20.000,-/měs. od 10 do 12/2014)
2.2. Pronájem movitého majetku:

-

pronájem vybavení bytu v předhradí hradu Malenovice
kastelánovi k užívání (sporák, ohřívač TUV, nájemné 130,- Kč//měs.)

373.327,- Kč
261.367,- Kč
54.000,- Kč

29.000,- Kč
25.000,- Kč
54.000,- Kč
207.367,- Kč
207.367,- Kč
111.960,- Kč
110.400,- Kč
50.400,- Kč
60.000,- Kč
1.560,- Kč
1.560,- Kč

Ceny jednotlivých akcí jsou stanoveny dle směrnice MJVM č. 24 – Směrnice o doplňkové činnosti,
nebo na základě smluv schválených RZK a existují o nich účetní záznamy.


VÝDAJE NA NÁJMY ZA ROK 2014 CELKEM:
v tom:

3. VÝDAJE NA KRÁTKODOBÉ NÁJMY:

43.099,- Kč
2.638,- Kč

III.1.
Nájem nemovitého majetku:
Organizace v roce 2014 krátkodobě nenajímala žádný
nemovitý majetek.
III.2.
-

Nájem movitého majetku:

Nájem reklamních nosičů na zadních sedadlech linkových
autobusů v období letní sezóny pro účely propagace hradu
Malenovice

0

2.638,- Kč

2.638,- Kč
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4. VÝDAJE NA DLOUHODOBÉ NÁJMY:

40.461,- Kč

4.1. Nájem nemovitého majetku:

3.895,- Kč

-

Pozemkový fond ČR – pozemky v blízkosti hradu Malenovice
Město Luhačovice – pronájem prostor Městského domu
kultury Elektra pro Muzeum luhačovického Zálesí
Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. - nájem hrobového místa
za účelem péče o hrob Adolfa Šišky
CELKEM
4.2. Nájem movitého majetku:
Česká pošta - poštovní přihrádka
propagační vitríny – 2 vitríny v centru Zlína pro propagaci
výstav a akcí muzea
- pronájem zařízení EZS
- pronájem exponátů (letecký motor, letecké pneu) do expozice
„Princip Baťa“
CELKEM
-

1.474,- Kč
100,- Kč
2.321,- Kč
3.895,- Kč
36.566,- Kč
5.520,- Kč
2.420,- Kč
9.876,- Kč
18.750,- Kč
36.566,- Kč

Podrobněji viz tabulka č. 19.

17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky
Tabulka č.20
V roce 2014 byly v organizaci provedeny dvě kontroly, a to:
1. Namátková kontrola hospodaření za roky 2011 až 2013 včetně prověrky přiměřenosti a
účinnosti vnitřního kontrolního systému
Kontrolní orgán:
Datum kontroly:
Výsledek kontroly:

Opatření k nápravě:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor Kancelář ředitele
7. 7. – 5. 8. 2014
Uveden v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č.
76/2014/KŘ č.j. KUZL 34302/2014, který organizace převzala dne 22. 8. 2014.
Kontrolou byla zjištěna porušení obecně závazných právních předpisů
uvedených v Závěru protokolu. Nebyla zjištěna závažná zjištění ve smyslu
ustanovení §22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Organizace podala ve stanovené lhůtě kontrolnímu orgánů písemnou Zprávu
o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou včetně termínů a uvedení osob
odpovědných za odstranění nedostatků.

2. Plánovaná kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti. Kontrolované období od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2014.
Kontrolní orgán:
Datum kontroly:
Výsledek kontroly:

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
30. 4. a 2. 5. 2014
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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18. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)
Tabulka č. 21
Z hlediska hodnocení dosažených tržeb za vstupné a vykázané návštěvnosti, srovnání těchto
ukazatelů s předchozími roky pokládáme za nezbytné uvést, že rok 2014 byl prvním rokem „plného“
celoročního provozu expozic a výstav ve 14. budově. Od roku 2012 docházelo k postupnému
utlumování návštěvnického provozu expozic a výstav na bývalých objektech (zámek Zlín, Obuvnické
muzeum). V nových prostorách 14. budovy jsme uvítali návštěvníky v květnu 2013 slavnostním
otevřením expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“ a nabídkou krátkodobých výstav.
Tyto skutečnosti zde uvádíme proto, že mají vliv na posuzování výsledků dále uváděného meziročního
srovnání návštěvnosti a tržeb.

NÁVŠTĚVNOST LEDEN -PROSINEC 2014 - dle objektů
počet návštěvníků celkem

rozdíl
%

Zámek - Ob. muzeum - 14|15 BI
Muzeum Luhačovice
Hrad Malenovice
Hájenka
NKP Ploština
CELKEM

2011

2012

2013

38 940
5 136
10 143
2 681
1 660
58 560

30 639
4 552
10 074
1 455
1 756
48 476

52 777
4 867
12 764
1 822
1 089
73 319

2014
80 920
4 376
17 052
2 643
1 244
106 235

2014 - 2013
28 143
-491
4 288
821
155
32 916

207,81
85,20
168,12
98,58
74,94
181,41

Pozn.: Roky 2011 až 2013: Rok 2011 byl poslední rok s běžným provozem. Od roku 2012 se v
návštěvnosti projevuje postupný pokles z důvodu příprav na stěhování a stěhování expozic a výstav z
Obuvnického muzea a ze zlínského zámku. Nové expozice v budově 14 otevřeny 1. 5. 2013.
Návštěvnost všech objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2014 činí celkem
rekordních 106.235 návštěvníků. Je to o 32.916 návštěvníků více než v roce 2013 s připomenutím
toho, že rok 2013 má „handicap“ prvních čtyřech měsíců roku bez návštěvnického provozu.ve 14.
budově. Nicméně jsme velmi hrdi, že číslo návštěvnosti překročilo poprvé v historii muzea
hranici sta tisíc.
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Jednoznačně největší podíl na celkové návštěvnosti připadá na expozice a výstavy ve 14.
budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU s 80.920 návštěvníky. Zde je nejvíce navštěvovaná expozice
„Princip Baťa: – Dnes fantazie, zítra skutečnost“. V roce 2014 tato unikátní expozice přivítala 39.000!
tuzemských i zahraničních návštěvníků všech kategorií (jednotlivci, rodiny, školní skupiny, zájezdy
apod.).
Návštěvnost krátkodobých výstav byla významně ovlivněna velmi silně navštěvovanou „Výstavou
panenek“, která proběhla v 15. budově v období letních práznin. Jen za tyto dva měsíce, tj. červenec a
srpen 2014 byla návštěvnost krátkodobých výstav (tj. výstavy muzea v 1.NP a Výstava panenek)
vykázána číslem 10.300!
Pozn. ke zde použité metodice počítání návštěvnosti expozic a výstav muzea ve 14|15 BI v roce 2014::
Návštěvníci se vstupenkou opravňující ke vstupu do expozic a krátkodobých výstav počítání dvakrát včetně
neplatících. Výjímkou jsou školní skupiny v expozici „Princip Baťa“, které se počítají jednou. Návštěvníci se
vstupenkou na krátkodobé výstavy počítáni jednou bez ohledu na počet výstav v 1. NP.

Přibližně před rokem jsme velmi rádi konstatovali, že na hradě Malenovice byla v sezóně 2013
historicky největší návštěvnost v celkovém počtu přesahujícím 14 tisíc lidí. Nyní hlásíme opětovné
překonání tohoto historického rekordu. Na hrad Malenovice a hájenku zavítalo v roce 2014
celkem 19.695 návštěvníků.
Tohoto krásného čísla návštěvnosti bylo dosaženo díky spojení více okolností – rozšiřování nabídky
pro návštěvníky (naposledy otevřením zoologické expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ v roce 2013),
zkvalitňování služeb, pečlivě udržované okolí hradu, rostoucí povědomí veřejnosti o možnostech
vyžití, které hrad Malenovice skýtá, úspěšnost pořádaných mimořádných akcí, kvalitní profesionálně
vedený PR atd.atd.
Velmi nás těší, že lidé nacházejí cestu na hrad čím dál více, přicházejí s rodinami opakovaně,
mimozlínští návštěvníci, kterých je také čím dál více, odcházejí spokojení a píší pochvalné věty do
návštěvnické knihy.
Celkový počet návštěvníků hradu Malenovice zahrnuje jednat návštěvníky „klasických“ prohlídkových
okruhů (tj. prohlídky přístupných interiérů hradu a expozic, zoologické expozice a etnografické
expozice na hájence v různých kombinacích), tak také návštěvníky četných mimořádných akcí, z nichž
zde uvádíme:
 Zahájení sezóny 5. 4. 2014, celkem 800 návštěvníků, z toho 574 přes pokladnu na prohlídku
hradu a hájenky, 226 neplatících na program na nádvoří.
 Dětský den na hradě 14. 6. celkem 550 návštěvníků, z toho 413 přes pokladnu na prohlídku hradu
a hájenky, 137 neplatících na program před hradem
 Noční prohlídka 19. 7. 2014: Celkem 713 návštěvníků, z toho platící: 613, z toho 453 dospělých a
160 dětí, neplatící, tj. děti do 6 let: 100.
 Noční prohlídka 16. 8. 2014: Celkem 700, z toho platící: 495, z toho 356 dospělých a 139 dětí,
neplatící, tj. děti do 6 let: 205.
 Hradní pouť ke sv. Vendelínovi 18. 10.: 700 návštěvníků, 171 platících (prohlídky hradu a hájenky)
 Vánoční jarmark 6.12. (bez přístupu do hradu, jen jarmark před hradem a prohlídky výstavy
betlémů na hájence: celkem 1.730 návštěvníků, z toho 702 platící (betlémy na hájence), 1.028
neplatící.
Dále nám bylo velkou ctí, že v roce 2014 si vybrali hrad Malenovice pořadatelé Mezinárodního
filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně jako cíl tzv. „Výletu do neznáma“. Hrad tak počátkem
června přivítal dvě stovky V.I.P. festivalových hostů a lidé z muzea předvedli, co umí zorganizovat a
provést, a to v té nejvyšší možné kvalitě.
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Vývoj návštěvnosti objektů muzea v období 2011 – 2014 znázorňuje následující graf:

TRŽBY ZA VSTUPNÉ

ZÁMEK-OM-14|15 BI
MUZEUM LUHAČOVICE
HRAD MALENOVICE
PLOŠTINA
CELKEM

2011

leden -prosinec
2012
2013

661 750

601 835 1 226 627 1 621 355

2014

rozdíl
2014-2013
394 728

80 720

96 105

94 026

86 890

-7 136

286 877

252 585

317 292

406 571

89 279

18 310

20 195

12 905

13 585

680

970 720 1 650 850 2 128 401

680 130

1 047 657

TRŽBY ZA VSTUPNÉ LEDEN - PROSINEC 2014

59

Výše popsané příznivé skutečnosti v oblasti návštěvnost se pozitivně odrážejí i v ukazateli tržeb za
vstupné. Celkové tržby za vstupné byly v roce 2014 vykázány v částce 2.128.401 Kč, což je ve
srovnání s předchozím rokem o 680 tis. Kč více.
Výše tržeb byla ovlivněna jednak návštěvností jednotlivých objektů, jednak výší vstupného.
Vstupné do objektů MJVM bylo zachováno tak, jak bylo nastaveno v roce 2013 včetně nabídky
zvýhodněných prohlídkových okruhů, které jsou návštěvníky velmi využívány.

19. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí uskutečněných v organizaci
Tabulka č. 22
Přehled výstav ve 14|15 BI – návštěvnost, náklady, výnosy
Vedení MJVM se snaží postupně zavádět monitorovací a controllingové prvky mezi své řídící
postupy. V této souvislosti do určité míry chápeme i požadavek na sledování ekonomiky akcí
pořádaných MJVM. Na druhou stranu je v této fázi z řady důvodů velmi problematické takové
vyhodnocování bez jednotné metodiky. Protože různá „pravidla hry“ mohou poskytovat velmi
zavádějící informace, a to včetně ekonomických a daňových aspektů. Je nezbytné si uvědomit, že jak
naše muzeum, tak i ostatní kulturní instituce není možno vnímat jako podnikatelské subjekty, protože
jejich hlavním posláním je poskytnout kulturní, vzdělávací a zážitkové služby široké veřejnosti
s důrazem na mladou generaci. V této souvislosti je třeba vnímat, že jednotlivé akce a programy jsme
doposud nepořádali se zaměřením na jejich okamžitou ekonomickou rentabilnost. Problémem může
být i ekonomika jednotlivých akcí, jichž se v MJVM za rok realizuje více než 150, a to akcí různého
rozsahu (viz informace v odborné části této výroční zprávy). Ne vždy je možno zcela jednoznačně
alokovat jednotlivé typy nákladů ke konkrétní akci, nemluvě již o poměru efektivnosti dosažení takové
informace a jejího reálného využití.
Pro upřesnění uvádíme některé příklady či důvody, proč
bez určení „pravidel hry“, bude
problematické interpretovat efektivním a reálným způsobem ekonomické aspekty jednotlivých akcí:
- Výnosy ze vstupného se nedají ve vazbě na stávající systém ve většině případů přesně
přiřadit k jednotlivým výstavám resp. dalším akcím.
- Ne všechny jednorázové akce mají zvláštní vstupné a jsou vedeny jako samostatná
kategorie. Tyto akce slouží k podpoře návštěvnosti muzea i jednotlivých výstav
(komentované prohlídky, besedy, workshopy, dílny…).
- Některé typy nákladů se nedají vztáhnout k jednotlivým akcím. U účtu 518, AU 518 0866 a
518 0867 je uvedena částka 457 000 jako služby pro výstavy a propagace. Tyto náklady
v řadě případů (např. etnografické výstavy doplňující expozici na hájence, výstavy ve foyeru
14 budovy, mediální propagace muzea jako takového, propagační tiskové materiály) nelze
vztáhnout k některé konkrétní z více než 150 akcí pořádaných v roce 2014 přímo MJVM
nebo s přispěním jeho pracovníků. Proto suma z účtu 518 nikdy nebude korespondovat
s controllingem nákladů na pořádané akce. S ohledem na tuto skutečnost je v tabulce č. 22
a v souvisejícím textu výroční zprávy uveden výčet pouze hlavních relativně „ohraničených“
aktivit a přímých nákladů, které s nimi prokazatelně souvisí a jsme schopni je k nim přiřadit.

14|15 BAŤŮV INSTITUT – ZLÍN, 14. BUDOVA
1. Krátkodobé výstavy pořádané v roce 2014 – Zlín, 14. budova, 1. NP
Podrobný přehled krátkodobých výstav, návštěvnosti, nákladů a výnosů dle jednotlivých výstav je
uveden v tabulce č. 22. Přehled byl sestaven na základě měsíčních uzávěrek ze systému Colosseum.
Zde uvádíme souhrnné údaje za všechny krátkodobé výstavy, které proběhly v roce 2014:
Počet návštěvníků celkem:

40.720
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v tom návštěvníci:
- platící
- neplatící

26.747
13.973

Celkový počet neplatících návštěvníků 13.973 osob zahrnuje:
5.980 návštěvníků Galerijní a muzejní noci ve Zlíně dne 16. 5. 2014
1.255 návštěvníků Dne kraje dne 4. 10. 2014
6.738 ostatních kategorií neplatících návštěvníků - ZTP, děti do 6 let, AMG ČR, V.I.P, hosté,
doprovod
V počtu návštěvníků jsou zahrnuti jak návštěvníci se vstupenkou pouze na krátkodobé výstavy, tak
návštěvníci se vstupenkou do expozice „Princip Baťa“, která opravňuje jak ke vstupu do expozice, tak
také ke vstupu na krátkodobé výstavy. Výjimkou jsou školní skupiny v expozici, které do počtu
návštěvníků krátkodobých výstav započítány nejsou.
Celkový počet je součtem návštěvníků všech výstav v 1. NP, za každou výstavu zvlášť i v případě, že
v prostoru probíhaly současně dvě výstavy.
Náklady na výstavy celkem:

254.751 Kč

Jedná se o přímé externí náklady související s výstavami, které byly zúčtovány v roce 2014 (nejčastěji
služby – účet 518 a materiál – účet 501). Nejsou zahrnuty vlastní mzdové a režijní náklady.
Výnosy celkem:
617.333 Kč
v tom:
- výnosy ze vstupného jen na krátkodobé výstavy:
- výnosy ze vstupného do expozice + krátkodobých výstav – 45 %

113.333 Kč
504.000 Kč
617.333 Kč

Vzhledem k tomu, že vstupenka do expozice „Princip Baťa“ opravňuje ke vstupu do krátkodobých
výstav, je k výnosům ze vstupného pouze na krátkodobé výstavy připočítána také poměrná část
výnosů ze vstupného do expozice + krátkodobých výstav. Poměr 45 % je stanoven dle poměru
vstupného na krátkodobé výstavy ku vstupnému do expozice v kategorii „plné vstupné“.
Od roku 2015 je systém Colosseum již nastaven tak, že návštěvníci i poměrná část vstupného
ze společných vstupenek do expozice + krátkodobých výstav je přímo přiřazována k jednotlivým
výstavám.
2. Mimořádné aktivity a akce


Přednášky pro veřejnost – „Muzejní čtvrtky“ – tradiční cestovatelské besedy

Celkem 14 přednášek v období únor – březen a říjen – listopad 2014.
Přednášející – externí nebo odborní pracovníci MJVM.
Náklady:
- přednášející (faktury i dohody o provedení práce)

13.000,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 458 návštěvníků, z toho 427 platících a 31 neplatících.
Vstupné: základní 30 Kč, snížené (senioři, studenti) 20 Kč.
Tržby za vstupné celkem:


10.150,00 Kč

Workshop klasické filmové animace v muzeu „Aby věci ožily“

Dvoudenní workshop v rámci cyklu workshopů a seminářů při konferenci Muzeum a škola probíhající
v prostorách expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“.
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Termín konání: 21. – 22. 3. 2014
Náklady:
- Lektorská činnost, drobný materiál, občerstvení

15.253,00 Kč

Počet účastníků:
Celkem 19 účastníků z muzeí, škol i jiných institucí z celé ČR.
Účastnický poplatek: 800 Kč
Výnosy – příjmy z účastnických poplatků celkem:


15.200,00 Kč

Velikonoční předvádění „Daj, matičko, daj vajíčko…“

Zlín, 14. budova, prostory v 5. NP
Termín konání: 3. 4. 2014
Náklady:
- předvádějící (faktury i dohody o provedení práce)

13.292,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 254 návštěvníků, z toho 118 platících a 131 neplatících.
Vstupné: základní 25 Kč, snížené (děti 6-15 let) 15 Kč, děti do 6 let a pedagogický doprovod zdarma.
Tržby za vstupné celkem:



2.200,00 Kč

Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody 2014

Seminář zoologické komise AMG, 17. – 19. 9. 2014, Chřiby, Ranch Rovná, Jankovice.
Náklady:
- Autobusová doprava účastníků, cestovné zaměstnanců
MJVM zajišťujících organizaci, spotřeba vlastních
publikací – publikace pro účastníky semináře
Počet účastníků:
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Výnosy – příjem od AMG za organizační zajištění semináře:


15.725,00 Kč

12.000,00 Kč

Mezinárodní konference „OBUV V HISTORII 2014“

Termín konání: 7. – 9. 10. 2014
Zlín, zasedací místnost KÚZK 16 etáž, fakultativní exkurze (poslední den konference)
Náklady:
- tlumočnické a technické služby, překlady, občerstvení,
autobusová doprava, drobný materiál a služby

98.293,00 Kč

Počet účastníků:
Celkem 75 účastníků, z toho 14 platících, na exkurzi 3. den 30 účastníků.
Účastnický poplatek: přednášející 0,- Kč, tuzemští účastníci bez přednášky 500,- Kč, zahraniční
účastníci bez přednášky 20 EUR.
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Výnosy – příjmy z účastnických poplatků celkem:


12.142,00 Kč

Ševcovská pouť

Zlín, 14. budova
Termín konání: 24. 10. 2014
Náklady:
- Vystoupení – tematická scénka ve výstavě „K štěstí klíček
je střevíček Baťa“ (faktura), ukázky výroby obuvi – pouštění
a obsluha výrobní linky v expozici (DPP)

5.000,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 223 návštěvníků, z toho 184 platících a 39 neplatících.
Vstupné: plné 40 Kč, zvýhodněné studenti, senioři a děti 6 -15 let 20 Kč, děti do 6 let a ZTP vstup
zdarma.
Tržby za vstupné celkem:


4.760,00 Kč

Den řemesel

Zlín, 14. budova, prostory 3. a 5. NP
Termín konání: 11. 11. 2014
Náklady:
12.084,00 Kč
- Aranžerské práce – úprava prostor, předvádějící, obsluha
výrobní linky v expozici (faktury a dohody o provedení práce)
Návštěvnost:
Celkem 824 návštěvníků, z toho 595 platících a 229 neplatících.
Vstupné: základní 40 Kč, snížené (děti 6-15 let) 20 Kč, děti do 6 let a pedagogický doprovod zdarma.
Tržby za vstupné celkem:

14.480,00 Kč

HRAD MALENOVICE


Probouzení hradu Malenovice – zahájení sezóny 2014

Termín konání: 5. 4. 2014
Přímé externí náklady:
- vystoupení – pěvecký sbor Magna Mysteria

5.000,00 Kč
5.000,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 800 návštěvníků, z toho 574 přes pokladnu na prohlídku hradu a hájenky, 226 neplatících na
program na nádvoří.
Tržba za vstupné celkem:


16.580,00 Kč

Dětský den na hradě

Termín konání: 14. 6. 2014
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Přímé externí náklady:
- ukázky sokolnictví

3.700,00 Kč
3.700,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 550 návštěvníků, z toho 413 přes pokladnu na prohlídku hradu a hájenky,137 neplatících na
program před hradem.
Tržba za vstupné celkem:


11.140,00Kč

Noční prohlídky hradu Malenovice s programem

Termín konání: 19. 7. a 16. 8. 2014 vždy od 20 do 23 hodin
Přímé externí náklady:
- vystoupení – historický šerm, dobový tanec:
- vystoupení – ohnivá show
- vystoupení – orientální tanec

15.400,00 Kč
6.000,00 Kč
8.400,00 Kč
1.000,00 Kč

Vstupné: základní 60 Kč, děti 6 – 15 let snížené 30 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma.
Návštěvnost:
Noční prohlídka 19. 7. 2014: Celkem 713, z toho platící: 613, z toho 453 dospělých a 160 dětí,
neplatící, tj. děti do 6 let: 100.
Noční prohlídka 16. 8. 2014: Celkem 700, z toho platící: 495, z toho 356 dospělích a 139 dětí,
neplatící, tj. děti do 6 let: 205.
Tržba za vstupné celkem:


57.510,00 Kč

Koncert na hradě Malenovice (malovaný sál)

Termín konání: 20. 9. 2014
Přímé externí náklady:
- vystoupení – komorní koncert
- vystoupení – pěvecký sbor Cantica Laetitia

4.180,00 Kč
3.180,00 Kč
1.000,00 Kč

Vstupné: jednotné 100 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma.
Návštěvnost:
53 návštěvníků
Tržba za vstupné celkem:


5.300,00 Kč

Hradní pouť ke sv. Vendelínovi

Termín konání: 18. 10. 2014
Přímé externí náklady:
- Montáž a demontáž party-stanů, přesun nábytku

2.541,00 Kč
2.541,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 700 návštěvníků, z toho 171 platících (prohlídky hradu a hájenky), ostatní – program před
hradem
Tržba za vstupné celkem:

6.485,00 Kč
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Vánoční jarmark na hradě Malenovice

Termín konání: 6. 12. 2014
Přímé externí náklady:
- Instalace výstavy betlémů na hájence

1.500,00 Kč
1.500,00 Kč

Vstupné: na jarmark bez vstupného, výstava betlémů na hájence: jednotné 10 Kč, děti do 6 let a ZTP
zdarma.
Návštěvnost:
Celkem 1.730 návštěvníků, z toho 702 platící (betlémy na hájence), 1.028 neplatící – jarmark a
neplatící.
Tržba za vstupné celkem:

7.020,00 Kč

MUZEUM LUHAČOVICKÉHO ZÁLESÍ
V Muzeu luhačovického Zálesí jsou v rámci jednoho výstavního prostoru umístěny: stálá expozice
„Známé i neznámé Luhačovice“ a krátkodobé výstavy. Každý návštěvník muzea je započítáván jednou
a výnos ze vstupenky je celý započítáván do tržeb za vstupné objektu bez dalšího členění.
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.

V roce 2014 probíhaly v Muzeu luhačovického Zálesí dvě krátkodobé výstavy:



Lázeňské menu, Hotel na hlavní ulici

Výstava o historii pohostinství a kuchařského umění v Luhačovicích doplněná výstavou k 75. výročí
hotelu Alexandria.
Od 26. října 2013 do 19. října 2014
Náklady na výstavu v celkové výši 21.087,00 Kč byly z větší části (16.987,00 Kč) zúčtovány v roce
2013 v souvislosti s přípravou výstavy. Jedná se o grafické zpracování a tisk výstavních panelů,
výtvarné řešení a instalaci výstavy, drobný materiál. V roce 2014 vznikly náklady na překlady
informačního materiálu k výstavě v částce 4.100,00 Kč.
Návštěvnost muzea za období leden až říjen 2014:
Celkem 3.865 návštěvníků, z toho 657 neplatících, z toho 59 ZTP.
Tržby za vstupné za období leden až říjen 2014:



75.505,00 Kč

Uvádění ve známost aneb Luhačovice v reklamě

Výstava plakátů, pohlednic, propagačních materiálů a lázeňských pohárků představuje historii
propagace luhačovických lázní.
Od 30. října 2014 do 18. října 2015
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Náklady na výstavu činí v roce 2014 částku 26.275,00 Kč. Jedná se o grafické zpracování a tisk
výstavních panelů, výtvarné řešení a instalaci výstavy, drobný materiál, použití fotografií, skenování.
Návštěvnost muzea za období listopad až prosinec 2014:
Celkem 511návštěvníků, z toho 35 neplatících, z toho 7 ZTP.
Tržby za vstupné za období listopad až prosinec 2014:

11.385,00 Kč

Celkem za rok 2014:
Náklady na výstavy:

30.375,00 Kč

Příjmy z tržeb za vstupné:

86.890,00 Kč

Návštěvnost:
Celkem 4.376 návštěvníků, z toho platících 3.684, neplatících 692, z toho ZTP 66.

NKP PLOŠTINA
Na Ploštině provozuje MJVM v objektu č.p. 23 expozici protifašistického odboje z roku 1986
doplněnou dlouhodobou výstavou z roku 2011 „Pasekářská osada Ploština“.
V přímé souvislosti s těmito expozicemi nevznikly v roce 2014 žádné náklady.
Návštěvnost v roce 2014 (období duben až říjen):
Celkem 1.244 návštěvníků, z toho platících 956, neplatících 288 (děti do 6 let, hosté pietního aktu
k výročí vypálení osady).
Tržby za vstupné v roce 2014:

13.585,00 Kč
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20. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení
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II. ODBORNÁ ČÁST
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORNĚ VZDĚLÁVACÍHO
ODBORU MJVM ZA ROK 2014
Odborně vzdělávací odbor

1)

Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky

Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
1.1.1 Evidence I. stupně
Průběžně evidovány v I. stupni předměty získané sběrem, výzkumem a převodem z ÚAPP
Brno, AÚ AVČR Brno): 34 přírůstků (laboratorní čištění, kompletace údajů, mapové
podklady. Fotodokumentace, uložení v příručním depozitáři v Malenovicích)
1.2.1 Evidence II. stupně
Ve II. stupni bylo zpracováno 126 položek ze starších přírůstků (Lukov), doplněny údaje o
revizích z let 2000-2014 do evidenčních karet
Byly připraveny obrazové podklady k prezentaci sbírky v CES
1.3.1 Inventarizace části sbírkového fondu
Bylo inventarizováno celkem 2074 položek, zpracován revizní protokol
1.4.1 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Průběžně jsou kontrolovány podmínky v depozitářích a expozicích ve spolupráci s
konzervátory, jsou vedeny příslušné záznamy v depozitární knize. Zjištěny nevyhovující
klimatické podmínky pro uložení kovových, zejm. železných předmětů.
1.5.1 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
- zápůjčky pro Nár. památkový ústav v Kroměříži, pro Spolek Přátel hradu Lukova, a pro
Arch. ústav AVČR Brno (77 předmětů); v rámci zápůjčky pro AÚ Brno provedena podrobná
fotodokumentace 21 částí slovan.-avarské opaskové garnitury;
1.6.1 Průběžně získávány sbírkové předměty sběrem a výzkumem, získáno 19 nových
souborů, zejména díky spolupráci s detektoráři
1.6.2 Zajišťování konzervace předmětů z Klášťova
Ke konzervaci předán celý soubor z Klášťova.
1.6.3 Počítačové zpracování digitální fotodokumentace:
Klášťov, Rýsov, Lukov 2014 a Lukov 2000.
Další činnost v péči o sbírky:
- do elektronické podoby přepsána a vytištěna kniha přírůstků pro archeologii 1990-2000
- postupné zpracovávání starších přírůstků do 2. stupně evidence (ve spolupráci
s konzervátorem): třídění materiálu, ukládání v depozitáři v Otrokovicích (Lukov 1995,
Lukov 2004, přírůstky 2009 a 2010);
- aktualizace přírůstkové knihy archeologie na PC;
- aktualizace seznamů archeologické podsbírky na PC (program Access);
příprava seznamu k odpisu předmětů z archeologické podsbírky pro nákupní komisi; příprava souboru 50 předmětů z archeologické podsbírky dle pokynů MK (výběr a
fotodokumentace předmětů + popis)
Oddělení etnografie
1.1.2 Evidence I. stupně
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V I. stupni evidence bylo zaevidováno 83 přírůstkových čísel (doplnění fondu lidového
textilu, vybavení domácnosti a hospodářské usedlosti, hraček, rodinného zvykosloví, fondu
Františka Bartoše, včetně zapsání neevidovaných předmětů ze staršího fondu)
1.2.3 Evidence II. stupně
Ve II. stupni bylo zpracováno 1438 inventárních čísel pro výše uvedené fondy a pro osbní
fondy (Metoděj Bakala a František Mrlík).
Byly připraveny a zpracovány obrazové podklady k prezentaci podsbírky etnografie a
lidového textilu v CES
1.3.2 Inventarizace části sbírkového fondu
Inventarizace etnografického fondu vybavení hospodářské usedlosti probíhala přednostně v
souvislosti se stěhováním fondu z Ploštiny a jeho ukládáním. Celkem bylo zrevidováno 1060
položek (vybavení hospodářské usedlosti, fotografie, etn. ikonografie), byly zpracovány
revizní protokoly. V průběhu revizí byly zároveň doplňovány a aktualizovány starší nepřesné
a neúplné evidenční záznamy. Inventarizace podsbírky lidového textilu probíhala rovněž
průběžně s jejím stěhováním z Malenovic a ukládáním v Otrokovicích (revidováno 762
položek).
1.4.2 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Průběžně jsou kontrolovány podmínky v depozitářích a expozicích ve spolupráci s
konzervátory, jsou vedeny příslušné záznamy v depozitární knize. K přednostnímu
konzervátorskému ošetření bylo předáno 200 předmětů z podsbírky lidové textilu a
přednostně byla konzervátorsky ošetřena část podsbírky etnografie (vybavení hospodářské
usedlosti) nově přestěhované z Ploštiny do otrokovického depozitáře (viz zpráva
konzervátorského pracoviště).
1.5.2 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Zapůjčen jeden předmět z fondu hudebních nástrojů pro Slovácké muzeum v Uh. Hradišti a
250 předmětů z fondu hraček pro Muzeum Novojičínska, tatáž kolekce zapůjčena Městskému
muzeu v Litoměřicích, 5 předmětů Domu kultury Elektra v Luhačovicích, 85 předmětů Domu
kultury ve Vizovicích (celkem 591 předmětů pro výstavní účely).
Vypůjčena k výstavě byla kolekce hraček sběratelky Aleny Pleslové.
1.6.2 Počítačové zpracování digitální fotodokumentace
Do fotoarchivu zpracováno 120 položek
Oddělení historie
1.1.3 Evidence přírůstků v I. stupni
V I. stupni bylo zaevidováno 209 přírůstkových čísel z podsbírky historie a podsbírky obuvi a
podsbírky orientačního běhu (doplnění fondu životního stylu, vybavení domácnosti, k historii
firmy Baťa, zlínskému filmovému studiu, písemnosti k 1. světové válce, orientační běh, obuv
a oděvní doplňky)
1.2.3 Evidence II. stupně
V II. stupni bylo zpracováno 2567 inventárních čísel pro výše uvedené fondy
Pro podsbírky historie, obuvi a orientačního běhu byly zpracovány obrazové podklady k jejich
prezentaci v CES
1.3.3 Inventarizace části sbírkového fondu
Byly provedeny revize fondů skla, keramiky a porcelánu, vybavení domácnosti a technického
vybavení, fotoalb, filmů, negativů, písemného materiálu a zpracovány protokoly; provedena
revize fondu písemností (1628 položek) a učebnic (174 položek), provedena revize 1859
položek podsbírky orientačního běhu, revize 163 položek osobního fondu J. Chrastina, revize
969 předmětů podsbírky obuvi (kolekce Buchlov, výběr pro výstavy).
Revize fondů historického textilu, plastik a obrazů přesunuty na rok 2015 – po jejich
definitivním přestěhování.
1.4.3 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
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Do depozitáře v Otrokovicích jsou postupně stěhovány části historické podsbírky z Malenovic
(fondy historie a militárií).
Průběžně jsou kontrolovány podmínky v depozitářích (v Otrokovicích a ve Zlíně) a v
expozicích ve spolupráci s konzervátory, jsou vedeny příslušné záznamy v depozitární knize.
1.5.3 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Z podsbírky obuvi bylo zapůjčeno celkem 937 předmětů pro výstavní účely (NM Praha,
Muzeum silnic a dálnic Vikýřovice, Bratislava, Košice, KÚ Zlínského kraje, Technické
muzeum Brno, Praha-Chodov, Muzeum Novojičínska), z fondu institucí a osob zapůjčeny 4
soubory ke studijním účelům.
Vypůjčeno bylo 50 položek obuvi od Bata Shoe Organization Toronto pro expozici Princip
Baťa, kolekce školních předmětů z Muzea Komenského v Přerově a kolekce uniforem a
dobových hraček pro výstavu V zákopech a zázemí.
1.6.3 Počítačové zpracování digitální fotodokumentace
Do fotoarchivu Bach zpracováno 991 položek
Archiv H+Z
1.1.4 Evidence přírůstků v I. stupni
V I. stupni bylo zaevidována 4 přírůstková čísla
1.3.1 Digitalizace fotoarchivu H+Z - zpracováno 114 ks negativů.
1.4.4 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Bylo zajištěno stěhování fondu mezi depozitáři Lhotka a Otrokovice, průběžně jsou
kontrolovány podmínky v depozitáři Lhotka a v expozici ve spolupráci s konzervátory, jsou
vedeny příslušné záznamy v depozitární knize.
1.5.4 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Z podsbírky H+Z bylo realizováno 9 zápůjček a výpůjček: zapůjčeno celkem 518 předmětů (z
toho 300 negativů) pro výstavní a publikační účely
Další činnost:
Uskutečnilo se jednání s hejtmanem krajského úřadu, radním pro kulturu, zástupci investičního,
finančního a strategického odboru o prostorách pro uložení a prezentaci sbírky Mnislava Zeleného,
kterou chce darovat

Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
1.1.6 Evidence I. stupně nových přírůstků
Nebyly evidovány žádné přírůstky do botanických či mykologických sbírek.
1.2.6 Evidence II. Stupně
Nebyly evidovány žádné přírůstky do botanických či mykologických sbírek. Průběžně
prováděno zpřesnění a doplnění dat do databáze Bach (oprava revidovaných herbářových
položek, doplnění dat sběru apod.)
1.3.6 Inventarizace části sbírkového fondu
Provedena inventarizace 2 815 položek botanické podsbírky v částech vyšší rostliny a
mechorosty.
1.4.6 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Byla prováděna pravidelná kontrola depozitáře ve 14. Budově, kde je vedena depozitární
kniha, ve kterých jsou zachyceny údaje o badatelských návštěvách, o preventivním ošetřování
insekticidními prostředky, jsou zaznamenávány údaje o teplotě a vlhkosti. Ochrana
botanických sbírek v depozitáři 4x ročně pomocí chemických prostředků – březen, červen,
září, prosinec. Nové sběry a vrácené herbářové výpůjčky desinfikovány mražením.
1.5.6 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Byly realizovány tyto výpůjčky herbářových položek: Jihočeská Univerzita – dvě výpůjčky,
Univerzita Palackého – jedna výpůjčka.
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1.6. Získávání přírůstků vlastním sběrem a jeho zpracování
Sběr botanického materiálu pro muzejní sbírky v návaznosti na vědeckovýzkumnou činnost,
jeho preparace, konzervace. Sběr materiálu pro výukové účely – plody, semena.
Oddělení zoologie
1.1.6 Evidence I. stupně nových přírůstků
Sbírky byly obohaceny o vycpaninu bobra evropského (Castor fiber), který byl odchycen a
usmrcen v rámci výjimky vydané Krajským úřadem ve Zlíně č. j. KUZL 63576/2012.
Kadáver byl předán muzeu k preparaci. Ve sbírkách je jeho dermoplastický preparát
(vycpanina) evidován pod přírůstkovým číslem 214/2014.
1.2.6 Evidence II. stupně
Dermoplastický preparát bobra evropského (Castor fiber) – přírůstkové číslo 214/2014 byl
zaevidován pod inventárním číslem ZM 41321230/01.
Zaevidováno bylo přírůstkové číslo 461/2012 (dar z roku 2012: A. Gottwald – sbírka motýlů
z pozůstalosti A. Titze). Jednotlivé druhy jsou evidovány pod inventárními čísly EL Titz 1 až
EL Titz 22.
1.3.6 Inventarizace části sbírkového fondu
V zoologických sbírkách byla provedena inventarizace hlístů, chapadlovců a kapalinových
preparátů hmyzu – celkem 29 položek. V entomologických sbírkách byly inventarizovány
následující taxonomické skupiny evidované ve 2. stupni: pavouci, ploštice, polokřídlí,
kudlanky, švábi a vážky – celkem 267 položek. O inventarizaci byl zpracován protokol.
1.4.6 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
V dubnu byla provedena údržba vystavených sbírkových předmětů v expozici Zvířata na
Zemi – vysátí prachu. Průběžně byla prováděna pravidelná kontrola depozitářů ve 14. budově
i na hradě v Malenovicích. V zoologickém a entomologickém depozitáři jsou vedené
depozitární knihy, ve kterých jsou zachyceny údaje o badatelských návštěvách, o
preventivním ošetřování insekticidními prostředky, jsou zaznamenávány údaje o teplotě a
vlhkosti. V zoologickém depozitáři v Malenovicích byl ve spolupráci s konzervátorským
oddělením průběžně prováděn zásah proti plísním pomocí lihu (peří a podstavce preparátů),
roztoku molantinu (srst savců) a lignofixu (dřevěné úložné police). Byla prohlédnuta část
kapalinových preparátů a vybrány ty, které potřebují doplnit fixační tekutinu (líh nebo
formalín).
1.5.6 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
V průběhu roku 2014 byly realizovány výpůjčky pro Muzeum Kroměřížska (výstava Zvířata
ve městě), pro Muzeum regionu Valašsko (výstava Karpatské dědictví – příroda, lidé a
kultura) a pro Expo-servis Chvalčov (expozice Příroda Hostýnských vrchů).
1.6.6 Získávání přírůstků vlastním sběrem a jeho zpracování
Byl sbírán dokladový materiál (především vodní brouci) v regionu JV Moravy a bohaté sběry
byly prováděny v průběhu expedice zoologů do Albánie (viz bod 2.2). Materiál bude postupně
preparován, determinován a řazen do systematické sbírky.
Byla podána žádost (14.10.2014) na Odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského
kraje k udělení výjimky ke sběru, preparaci a držení uhynulých exemplářů zvláště chráněných
druhů živočichů. Žádosti bylo vyhověno a MJVM byla výjimka udělena rozhodnutím
Krajského úřadu Zlínského kraje (číslo jednací KUZL 61297/2014).
Oddělení geologie/paleontologie
1.1.6 Evidence I. stupně nových přírůstků
Do sbírek bylo zaevidováno 11 vzorků, z toho jeden vzorek do podsbírky petrografické: pikrit
pod přírůstkovým číslem 185/2014 a 10 vzorků do podsbírky mineralogické: pazourek z ostrova
Rujana - přír. č. 186/2014, menilit z Dřevohostic – 187/2014, dřevohostická geoda 188/2014,
laumontit z Bučníku – 203/2014, ametyst z Bučníku – 204/2014, asfalt z Bučníku – 205/2014,
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limonitové konkrece z l. Mali i Zepes – 206/2014, kalcit ze Štramberku – 207/2014, rudnina Cu
s malachitem z Ludvíkova – 208/2014 a limonitové konkrece z Chvalovic u Znojma – 209/2014.
1.2.6 Evidence II. stupně
Vzorek pikritu s přírůstkovým číslem 185/2014 byl zařazen do sbírky pod evidenčním číslem P
1060, vzorky ze sběru T. Proisla s přírůstkovými čísly 582-586/2013 byly zaevidovány pod
evidenčními čísly P 961 – P 966.
1.3.6 Inventarizace části sbírkového fondu
Byla provedena inventarizace a přečíslování vzorků z petrografické podsbírky, přepis starších
karet II. stupně do PC a umísťování popisků s uložením v depozitáři. O inventarizaci byl
vypracován protokol. Dále pokračují revize zápisů v BACH a korekce pravopisných chyb.
1.4.6 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Pravidelně jsou prováděny kontroly depozitáře na hradě Malenovice, je vedena depozitární kniha.
Depozitární nábytek je ve špatném stavu a není vhodný pro uložení sbírek. Několik minerálů,
zejména se jedná o skupinu sulfidů, vyžaduje konzervaci, v jiném případě hrozí jejich nevratné
poškození.
1.5.6 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček předmětů.
V daném období nebyla realizována žádná zápůjčka ani výpůjčka sbírkových předmětů.
1.6.6 Vlastní sběr materiálu
Byl prováděn sběr dokumentačního materiálu v oblasti jihovýchodní Moravy, zejména z lokality
Bučník (laumontit-př. č. 203/2014, ametyst-př. č. 204/2014 a asfalt-př. č. 205/2014), z oblasti
Dřevohostic (menilit-př. č. 187/2014 a dřevohostická geoda-př. č. 188/201) a Dolních Těšic
(pikrit-př. č. 185/2014, ev. č. P1060). Dále byly sbírány břidlice v oblasti Nízkého Jeseníku pro
doprovodný program k výstavě Kamenný herbář.
Knihovna
1.1.8 Knihovna
Do sbírkových fondů bylo doplněno celkem 16 titulů.
Do podsbírky starých tisků se podařilo identifikovat výklad starého zákona od Františka Poláška
vydaný v Brně r. 1792 a vzácný exemplář Mikroskopische Gemüths- und Augen-Ergötzung:
Bestehend, in Ein Hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben erleuchteten
Kupfertafeln, sammt deren Erklärung autora Martina Frobenia Ledermüllera. Jedná se o část
jednoho z prvních tisků o mikroskopování, vydaného kolem roku 1760 v Norimberku.
Fond individualizovaných výtisků a regionálií byl obohacen o 14 titulů. Jsou to např. 2 obrazové
národopisné publikace, které věnoval Josef Čižmář své vnučce k svatbě nebo kniha Ocelové srdce
průmyslového světa a recyklace kovu, kterou její autor věnoval ing. Miroslavu Zikmundovi. Do
sbírky bartošovských tisků přibylo 10 publikací.
V depozitáři v Otrokovicích byl uspořádán fond tisků 16. a 17. století. Tyto nejstarší publikace
jsou umístěny ve speciálních krabicích a opatřeny štítky se základními bibliografickými údaji.
Stejné štítky se zpracovávají i pro další tisky 18. a 19. století. V depozitáři byl rovněž uložen fond
tisků z let 1800-1860, které jsou evidovány v CES.
Oddělení dokumentační
Technická spolupráce na zajištění databáze BACH - zálohy dat, CESÍK, odeslány aktuální data z
CES (centrální evidence sbírek) na ministerstvo, zálohování dat. Zkušební provoz nové verze
sbírkového programu Bach v síťové verzi možnosti práce i přes www rozhraní. Zkušební verze se
testuje.
Celkový stav fotokaret 51 830 ks, celkový počet naskenovaných a popsaných pozitivů 3118 ks,
počet záznamů ve fotoarchivu BACH 13222.
Zpracovávání nových přírůstků fotoarchivu (digitalizace). Fotoarchiv naskenovaných pozitivů,
negativů a digitálních fotografií zapsaných do databáze BACH - celkový počet po aktualizaci dat
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ze všech pracovišť v centrálním fotoarchivu 13222 záznamů. Přidělovaní přírůstkových čísel a
správa fotoarchivu.
Audiozáznamů 165, počet video a dvd filmových záznamů 872 kazet nebo DVD (1055 záznamů),
jsou zde zapsány i audio a video záznamy Archivu H+Z.
Pravidelná spolupráce s oddělením Archivu H+Z
Technická podpora nákupní komise – zápisy - množení protokolů NK, pozvánky, rukopisy
Konzervátorské oddělení
1.4.7. Spolupráce s kurátory při periodické péči o sbírkové fondy v depozitářích.
Stěhování sbírek dle harmonogramu:
-Objekt I. stodola etnografie – vybavení
zemědělských usedlostí -stěhování dokončeno, přestěhováno cca
2150 kusů
- Hrad dep. textil – pokračování ve stěhování textilních sbírek -přestěhováno cca 900 kusů sbírkového textilu (fěrtochy,
opléčka, rukávce, obřadní textil)
Všechny sbírky stěhované do nových prostor prošly základním
konzervátorským zásahem. Většinou bylo nutné kombinované
čištění předmětů od nečistot, které vznikly předchozím
nevhodným uložením sbírek. Sbírky ze dřeva byly následně
ošetřeny přípravky proti dřevokaznému hmyzu.
Periodická péče o depozitáře/ sbírkové fondy, plynování,
zajištění úklidu:
-v depozitářích se provádí čtvrtletní úklid
v případě stěhování je úklid prováděn dle potřeby. K dezinfekci
vybraných depozitářů (textil, sláma) bylo užito dýmovnic na
základě zjištění přítomnosti škůdců na feromonových lapačích
(textil). Při podzimní invazi hlodavců byly rozmístěny otrávené
nástrahy v prostorech otrokovických depozitářů.
1.6.7. Evidence návštěv a pohybu v depozitářích - vedeny depozitární knihy
1.7.7 Základní ošetření a restaurování - Provádění základního ošetření přírůstků ze všech
oborů – vedení jejich evidence na PC - Konzervace Ploština: cca 2150 kusů
- Konzervace ostatní: 1556 kusů

Sumarizace:
I.1 Akvizice sbírek
Do evidence I. stupně zapsáno celkem 404 položek získaných koupí, darem, sběrem a
výzkumem.
I.2 Evidence sbírek
Do evidence II. stupně zapsáno celkem 4275 ks sbírkových předmětů.
I.3 Inventarizace sbírek
Zrevidováno bylo celkem 16 375 ks sbírkových předmětů (tj. 6,73 % sbírkového
fondu). O všech jednotlivých dílčích inventarizacích byly vyhotoveny inventarizační
zápisy se všemi náležitostmi.
I.4 Zajištění účinné ochrany sbírkových fondů v depozitářích a expozicích
Depozitáře jsou vybaveny EZS a EPS. Průběžně jsou kontrolovány klimatické
podmínky v depozitářích a expozicích (ve spolupráci s konzervátory). Jsou vedeny
příslušné záznamy v depozitářích knihách, které jsou ke konci roku předkládány ke
kontrole řediteli muzea. Ve spolupráci s konzervátory jsou vybírány k přednostníku
konzervátorskému ošetření (viz zpráva konzervátorského pracoviště).
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1.5 Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček
Pro výstavní, prezentační a studijní účely bylo jiným subjektům v průběhu roku
zapůjčeno v 28 zápůjčkách ze sbírek MJVM celkem 1817 sbírkových předmětů a
vypůjčeno od jiných subjektů bylo v 17 výpůjčkách pro výstavní účely vypůjčeno
celkem 694 sbírkových předmětů. Pro všechny zápůjčky a výpůjčky byly realizovány
na základě řádně sjednaných smluv.

2) Vědecko-výzkumná činnost
Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
2.1.1 Vlastní odborné aktivity
Záchranný archeologický výzkum (ve spolupráci s T. Chmelou a dobrovolníky) na Klášťově
u Vys. Pole
2.1.3 Zpracování Zpráv o archeologické akci (ZAA) za rok 2013 (do archivu AÚ Brno
odeslány 4 zprávy)
2.1.4 Zpracování nálezových zpráv pro archiv AÚ AVČR (Lukov 2000, 2002, 2004,
Tečovice 2004, Klášťov 2011)
Mimo plánovanou činnost:
- zjišťovací sondážní výzkum v Trnavě – trati Janůvky, v Lukovečku, zjišťovací sondážní a
detektorový průzkum na kat. Horní Lhoty.
Oddělení etnografie
2.2.1 Vlastní odborné aktivity
Studium archivních materiálů a shromažďování podkladů k studii o historii okrašlovacího
spolku Luhačovice (příspěvek pro Lázeňské listy) – B. Petráková
Studium archivních materiálů a shromažďování podkladů k studii o židovských obyvatelích
Luhačovic (příspěvek na konferenci v Muzeu Kroměřížska) – B. Petráková
Studium archivních materiálů a shromažďování podkladů k výstavě Uvádění ve známost – B.
Petráková
Studium archivních materiálů a shromažďování podkladů pro vytvoření badatelského Centra
pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče v Luhačovicích – B. Petráková
Práce na tematické studii pro zápis Luhačovic do seznamu UNESCO – B. Petráková
Archivní studium pro krojové rekonstrukce lidového kroje na Valašskokloboucku – B.
Petráková
Shromažďování podkladů k výstavě dřevořezby v Malenovicích – A. Prudká
Dokumentace proměn tradičního zvykoslovného projevu – terénní dokumentace
masopustních obchůzek na Podhostýnsku, Bojkovsku, ve Zlíně – A. Prudká, B. Petráková, K.
Czinegová
2.2.2 Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Účast v práci Komise pro lidové stavitelství Zlínského kraje (A. Prudká)
Práce v poradních sborech pro sbírkotvornou činnost – Hodonín, Strážnice, Rožnov p. R. (B.
Petráková, A. Prudká)
Průběžná spolupráce s badateli – poskytování informací, podkladů, konzultace – osobní, emailové, telefonické (všichni odborní pracovníci)
2.2.3 Vědecké konference, semináře vlastní
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Organizační práce na workshopu Muzeum a škola (B. Petráková)
Obuv v historii – příspěvek (B. Petráková), účast (A. Prudká)
2.2.3 Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Architektura nás spája (Skalica) (B. Petráková)
Sympózium Ludový kroj – NÚLK Strážnice (B. Petráková)
Musaionfilm – Uherský Brod (B. Petráková)
Kreativní Evropa – Olomouc (B. Petráková)
Valné shromáždění ČNS a konference Válka pohledem etnologie v Západočeském muzeu
v Plzni (A. Prudká)
Seminář k jubileu Ludvíka Kunze – Muzeum Kroměřížska (A. Prudká)
Po stopách zdraví a nemocí člověka a zvířat – Technické muzeum Brno (příspěvek B.
Petráková)
Seminář etnografické komise AMG – Uherské Hradiště (účast B. Petráková, A. Prudká)
Oddělení historie
2.3.1 Vlastní odborné aktivity
Pokračování ve studiu baťovských pramenů (příprava podkladů k doplňování materiálů k
expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost) – spolupráce s firmou INFONES
(kurátorky expozice)
Pokračování ve studiu baťovských pramenů, mj. k přípravě podkladů a doplňujících
materiálů, pro scénář a korektury pořadu ČT Šumné stopy (Brazílie), pro seminář
v Otrokovicích (H. Kuslová)
Výzkum směřovaný k 100. výročí propuknutí 1. světové války, ovlivnění života ve Zlíně a
v regionu, zmapovány památníky padlým v 1. světové válce na území bývalého okresu Zlín –
pro výstavu Velká válka (Y. Činčová)
2.3.2 Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Práce v poradních sborech pro sbírkotvornou činnost – Hodonín (M. Štýbrová)
Práce v redakční radě periodika ZVUK (H. Kuslová)
Práce v Historické sekci AMG (odborní pracovníci)
Průběžná spolupráce s badateli – poskytování informací, podkladů, konzultace – osobní, emailové, telefonické (všichni odborní pracovníci)
Spolupráce s UTB – výuka, vedení bakalářských a diplomních prací (M. Štýbrová)
2.3.3 Vědecké konference, semináře vlastní
Příprava a organizace VII. mezinárodní konference Obuv v historii - organizační záležitosti,
příprava odborné náplně konference, zpracování vlastního příspěvku (M. Štýbrová)
2.3.4 Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Prezentace příspěvku na Mezinárodním veletrhu muzeí a galerií v Třebíči (H. Kuslová)
Prezentace příspěvku na semináři Baťa – obuvník či génius? v Otrokovicích (H. Kuslová)
Jednání komise regionální historie Moravy a Slezska AMG – spolupráce při organizaci (M.
Štýbrová)
Konference Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus – TU Liberec (M. Štýbrová)
Archiv H+Z
2.4.1 Vlastní odborné aktivity
Příprava převzetí sbírky M. Zeleného – Atapany
Spolupráce při rozšiřování interaktivních programů ve stálé expozici Princip Baťa
Příprava materiálů pro vydání DVD s filmy H+Z z Cejlonu a Indonésie
Příprava materiálů pro vydání DVD s filmy E. Ingriše
2.4.2 Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Průběžná spolupráce s badateli a vysokými školami – poskytování informací, podkladů,
vedení a konzultace 1 diplomní a 3 bakalářských prací
2.4.3 Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
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Mezinárodní veletrh muzeí a galerií – Třebíč
Musaionfilm – Uherský Brod

Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
2.1. Vlastní odborné aktivity
Botanický a fytocenologický výzkum zaměřený především na luční společenstva
Hostýnských vrchů. Byl sledován výskyt vzácných a ohrožených rostlin, prováděn sběr
botanického materiálu, pořizování fotodokumentace, fytocenologické snímkování.
2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Spolupráce s odborem ŽP MěÚ Bystřice pod Hostýnem při botanickém výzkumu
v Hostýnských vrších.
Oddělení zoologie
2.1. Vlastní odborné aktivity
Faunistický průzkum Zlínského kraje se zaměřením na vodní brouky.
2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Taxonomická revize brouků čeledi Georissidae z Austrálie společně s Mgr. M. Fikáčkem
z Národního muzea v Praze – další studium dodaného materiálu spojená s preparací vnitřních
orgánů důležitých k diagnostice rozlišovacích znaků.
Pokračuje spolupráce s přírodovědným oddělením Muzea regionu Valašsko při přípravě
časopisu Acta Carpathica Occidentalis – průběžné mailové konzultace zaslaných příspěvků
v redakční radě, komunikace s autory a recenzenty, příprava 5. čísla k vydání v prosinci 2015.
Účast na třetí přírodovědné expedici pořádané Společností Zoogeos Bohemia, která je
součástí projektu zaměřeného na výzkum přírody málo známých balkánských zemí. Výprava
se uskutečnila v termínu 31.5. – 15.6., sběr materiálu probíhal na různých lokalitách Kosova,
Albánie a Makedonie.
2.4. Vědecké konference, semináře
Příprava semináře zoologů AMG a státní ochrany přírody – zajištění ubytování, oslovení
potencionálních účastníků, příprava programu. Seminář se uskutečnil v termínu 17. - 19. září
2014 na Ranči Rovná. Viz bod 3.4.4.
Oddělení geologie/paleontologie
2.1. Vlastní odborné aktivity
Geologický průzkum v oblasti jihovýchodní Moravy.
2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty
Spolupráce s Archeologickým centrem v Olomouci na výzkumu halštatské studny u Pravčic a
místními sběrateli Petrem Perničkou a Jaroslavem Bednaříkem.

Oddělení muzejní pedagogiky
2.3
Vědecké konference, semináře – vlastní (naše)
- Pořádání workshopu ke konferenci Muzeum a škola (21. - 22. 3. 2014) – Tvorba klasické
filmové animace a její využití v muzejním a galerijním prostředí. (Jedním z lektorů a garantem
workshopu Mgr. Adéla Šimová)
- Pomoc s organizačním zajištěním konference Obuv v historii - ve dnech 7. - 9. 10. (Mgr.
Adéla Šimová)
2.4
Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými
- Od září 2013 do května 2014 byl navštěvován kurz Základy muzejní pedagogiky pořádaným
Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. Kurz byl
finančně podpořen Ministerstvem kultury. Zakončen obhajobou závěrečné písemné v září
2014. (Hana Lepková)
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- Ve dnech 23. – 24. 4. 2014 účast na dvoudenní konferenci Vzdělávací obsah v muzejní
edukaci pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci. (Mgr. Bořutová, Ing. Hrabina, Mgr.
Marušák, Mgr. Šimová)
- Dne 23. 5. 2014 účast na Veletrhu muzeí v Třebíči – příspěvek na téma k „Expozice Princip
Baťa Využití interaktivních prvků“ (Mgr. Ivona Bořutová)
- Dne 26. 5. 2014 účast na workshopu…Jak a proč…který se zabýval didaktickou analýzou
příkladů muzejních edukačních programů. Workshop proběhl pod záštitou Metodického
centra muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. Vedla Mgr. Kateřina
Tomešková (Mgr. Bořutová, Ing. Hrabina, Mgr. Marušák, Mgr. Šimová)
- Dne 29. 5. 2014 účast na Mezinárodní vědecké konferenci - Výchova, vzdělávání a
pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického
pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství. (Mgr. Ivona Bořutová)
- Ve dnech 17. - 19. 9. účast na Semináři zoologů muzeí a ochranářů přírody – prezentování
příspěvku (Ing. Petr Hrabina)
- Dne 15. 9. účast na semináři Muzejní edukace v přírodovědných expozicích a na
industriálních památkách - prezentování příspěvku (Ing. Petr Hrabina)
- Dne 29. 10. účast na jednání Krajské sekce AMG pod patronací Muzea regionu Valašsko.
Tématem setkání byla Muzejní edukační činnost. (Mgr. Ivona Bořutová, Mgr. Ivo Marušák)
- Dne 11. 11. 2014 účast na III. Vědecké konferenci v Uherském Hradišti – na pozvání p.
Přílučíkové z 7. ZŠ Kvítková – přednesení realizovaného projektu dětmi 4. tř., součástí
projektu byla také návštěva programu v MJVM, navázání užší spolupráce (Mgr. Ivona
Bořutová, Mgr. Ivo Marušák, Mgr. Adéla Šimová)
- Dne 13. 11. 2014 aktivní účast na konferenci Environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty – vystoupení s příspěvkem v rámci přednáškové části konferenci (Mgr. Bořutová),
realizace dvou dílen - Přírodovědná zastavení v rámci programu „Pátrání po místě“ (Mgr.
Bořutová, Ing. Hrabina) a program „Na stopě fantaskních zvířat“. (Mgr. Marušák, Mgr.
Šimová)
Knihovna
2.4. Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
38. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR, Frýdek-Místek, Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek, 2. – 4. září 2014 (Balajková)
Seminář MARC21- základní přehled, Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše, 13. listopadu 2014
(Balajková, Rosíková)
Seminář účastníků Souborného katalogu ČR, Praha, Městská knihovna, 1. prosince 2014 (Balajková)
Webinář: Novela zákona o archivní a spisové službě, Zlín, 10. září 2014
Oddělení dokumentační
2.1
Vlastní odborné aktivity
Dokumentace průběhu akcí v 14|15 BAŤOVĚ INSTITU ve Zlíně a na odloučených pracovištích.
Provozování kompletního video archivu na novém diskovém poli. Funkční DVD téka v programu
BACH. Video je dostupné k prohlížení po síti. Příprava pro převod ostrých dat nové verze.
Úpravy fotografií a obrázků pro tisk podle požadavků odborných pracovníků.

Sumarizace:
2.1 Vlastní odborné aktivity
Odborná oddělení řešila celkem 12 výzkumných úkolů z jednotlivých oborů.
¨
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2.2 Spoluráce s badateli a jinými subjekty
Probíhala spolupráce s 36 muzei a dalšími institucemi (z toho 3 zahraniční), metodická
spolupráce s 20 subjekty
2.3 Vědecké konferance, semináře – vlastní
Byla uspořádána 1 mezinárodní konference (Obuv v historii), 1 celostátní seminář (Seminář
zoologů ČR) a 1 workshop (Tvorba klasické filmové animace a její využití v muzejním a
galerijním prostředí).
2.4 Vědecké konference, semináře – účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Odorní pracovníci se účastnili celkem 26 seminářů a konferencí, přednesli na nich 11
příspěvků.

3) Metodická a edukační činnost
Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
3.2.1 Spolupráce s vysokými školami
Poskytování konzultací a podkladů studentům VŠ a doktorandům (MU Brno, UK Praha, UP
Olomouc) – 12 badatelských návštěv
3.4.1 Medodika vůči jiným subjektům
- spolupráce s 6. ZŠ na projektu k historii Zlína
- beseda o archeologii pro letní dětské tábory ve Fryštáku a na Tesáku
- prohlídka Klášťova s výkladem pro ČST
3.4.2 Spolupráce se Spolkem hradu Lukova – dětský Archeotábor
Prohlídka expozice Hrady jv. Moravy s besedou, účast na programu o pravěku na lukovském
hradě
3.4.3 Spolupráce s archeology amatéry
Průběžně plněno: 43 badatelských návštěv (z toho jedna zahraniční) a zpracovaných emailových dotazů
Oddělení etnografie
3.2.1 Spolupráce se základními, středními a vysokými školami
Spolupráce na přípravě a realizaci výchovných programů v luhačovickém muzeu při
výstavách Lázeňské menu, Hotel na hlavní ulici a Uvádění ve známost
Spolupráce se středními školami při programu Slavnost ptačích budek v Luhačovicích
Přednášky pro Klub aktivních seniorů, pro Akademii 3. věku v Uh. Hradišti, KPVUK Zlín
Průběžné poskytování konzultací a podkladů studentům
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3.2.2 Medodika vůči jiným subjektům
Probíhá průběžně dle aktuálních požadavků
Oddělení historie
3.3.1 Spolupráce se základními, středními a vysokými školami
Spolupráce s lektory na přípravě edukačních programů k výstavě Firma Baťa v Brazílii
Spolupráce s lektory na doplňování interaktivních programů pro exozici Princip Baťa
Průběžné poskytování konzultací a podkladů studentům
Vedení bakalářských a diplomních prací
3.3.2 Medodika vůči jiným subjektům
Probíhá průběžně dle aktuálních požadavků
Archiv H+Z
3.4.1 Spolupráce se základními, středními a vysokými školami
Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení diplomních a doktorandských
prací) – 1 bakalářská práce, 3 diplomové práce
3.4.2 Medodika vůči jiným subjektům
Probíhá průběžně dle aktuálních požadavků: UTB Zlín, MZM Brno, Muzeum J.A.
Komenského v Uh. Brodě;
Pomoc jiným subjektům: Filmexport Praha, MZV ČR, ZOO Plzeň, Technické muzeum Brno,
Piranha Film, Magistrát města Plzně, Piranha Film, Muzejní a galerijní centrum Valašské
Meziříčí

Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
3.1. Spolupráce se základními školami/děti předškolního věku
Programy k výstavě Všichni jsme příbuzní. Účast na přípravě a realizaci programů pro ZŠ a
MŠ ve spolupráci s lektorským oddělením. Celkově se programů zúčastnilo 1173 dětí.
Biologické olympiády. Příprava praktických poznávacích částí v oboru botanika pro
biologické olympiády. Účast na těchto soutěžích jako odborný garant a porotce.
V následujícím přehledu je uvedeno datum, místo a typ soutěže:
26. 3. 2014, Gymnázium TGM ve Zlíně, okresní kolo biologické olympiády kategorie C.
8. 4. 2014, Základní škola v Malenovicích, okresní kolo biologické olympiády kategorie D.
16. 5. 2014, ZOO Zlín, krajské kolo biologické olympiády kategorie C.
21. 5. 2014, Základní škola ve Štípě, krajské kolo ekologické olympiády.
Barvířská dílna 19. 6. – program pro školy o barvířských rostlinách. Příprava a realizace ve
spolupráci s lektorským oddělením.
Program Přírodní kuchyně - spolupráce na přípravě a realizaci doprovodném programu pro
školy k výstavě Lázeňské menu, sběr a příprava rostlinného materiálu, odborný výklad.
25. 9., 2. 10., 14. 10.
3.2. Spolupráce se středními a vysokými školami
Biologické olympiády. Příprava praktických poznávacích částí v oboru botanika
biologických olympiád (botanická poznávací soutěž) pro střední školy (kategorie A, B),
krajská kola.
Účast na těchto soutěžích jako odborný garant a porotce. V následujícím přehledu je uvedeno
datum, místo a typ soutěže:
4. 4. 2014, Technologická fakulty UTB, krajské kolo biologické olympiády kategorie A.
11. 4. 2014, Technologická fakulty UTB, krajské kolo biologické olympiády kategorie B.
Přednášky pro SŠ v rámci doprovodného programu k výstavě Všichni jsme příbuzní“
realizované ve spolupráci s D. Hanákem.
Medicínové kolo indiánů kmene Černonožců – 19. 4.
Posvátná místa a příběhy indiánského kmene Černonožců – 10. 4.
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3.3. Spolupráce se seniory a širokou veřejností
Komentovaná prohlídka výstavy Všichni jsme příbuzní pro Univerzitu 3. věku ve Zlíně - 16.
4. 2014
Barvířská dílna 11. 10. – tvořivá dílna pro veřejnost o barvířských rostlinách. Příprava a
realizace ve spolupráci s lektorským oddělením - 25 účastníků.
3.4.1. Metodika a spolupráce se subjekty s odbornou náplní činnosti v regionu
Odborné konzultace s Mgr. Janou Tkáčíkovou – přírodovědné oddělení Muzea regionu
Valašsko.
3.4.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
3.5.2. Školení a kurzy
Oddělení zoologie
3.1. Spolupráce se základními školami/děti předškolního věku
Biologické olympiády. Příprava praktických poznávacích částí v oboru zoologie pro
biologické a ekologické olympiády. Účast na těchto soutěžích jako odborný garant a porotce.
V následujícím přehledu je uveden datum, místo a typ soutěže:
26. 3. 2014, Gymnázium TGM ve Zlíně, okresní kolo biologické olympiády kategorie C.
8. 4. 2014, Základní škola v Malenovicích, okresní kolo biologické olympiády kategorie D.
16. 5. 2014, ZOO Zlín, krajské kolo biologické olympiády kategorie C.
21. 5. 2014, Základní škola ve Štípě, krajské kolo ekologické olympiády.
Přednáška Svět hmyzu v rámci doprovodných programů k výstavě Okouzlen brouky a jinou
havětí – 2 přednášky pro žáky 7. třídy ve dnech 26. 5. a 16. 6.
3.2. Spolupráce se středními a vysokými školami
Biologické olympiády. Příprava praktických poznávacích částí v oboru zoologie pro krajská
kola biologické olympiády kategorií A, B (střední školy). Účast na těchto soutěžích jako
odborný garant a porotce. V následujícím přehledu je uveden datum, místo a typ soutěže:
4. 4. 2014, Technologická fakulty UTB, krajské kolo biologické olympiády kategorie A.
11. 4. 2014, Technologická fakulty UTB, krajské kolo biologické olympiády kategorie B.
3.3. Spolupráce se seniory
3.3.2. Přednášky pro Akademii třetího věku v Uherském Hradišti
Zvířata na Zemi aneb proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii?, 13. března 2014, 60
posluchačů.
Zvířata v mýtech a náboženstvích, 1. část, 17. dubna 2014, 50 posluchačů.
Zvířata v mýtech a náboženstvích, 2. část, 15. května 2014, 50 posluchačů.
Exkurze zaměřená na přírodní krásy Hostýnských vrchů – příprava a vedení exkurze, která se
uskutečnila 30. dubna 2014.
3.4.1. Metodika a spolupráce se subjekty s odbornou náplní činnosti v regionu
Člen nákupní komise Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, účast na jednání komise dne 30.10
Spolupráce s přírodovědným oddělením Muzea regionu Valašsko při vydávání společného
časopisu Acta Carpathica Occidentalis – práce v redakční radě, posuzování článků,
komunikace s autory a recenzenty. Většina probíhá prostřednictvím e-mailu, občasné schůzky
s dr. L. Špitzerem z partnerského muzea – viz bod 2.2.
Spolupráce s Východomoravskou pobočkou České společnosti entomologické při výzkumu
regionu jihovýchodní Moravy – pravidelné schůzky, výzkum regionu, tvorba publikačních
příspěvků.
3.4.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty
Jednání s panem L. Hoskovecem, zástupcem Přírodovědné společnosti a šéfredaktorem
internetové domény www.botany.cz zaměřené na botaniku, o možnostech uspořádání jejich
panelové výstavy Kde rostou naše endemity. Pro výstavu se podařilo zajistit prostory na
Krajském úřadě, kde bude instalována v dubnu a květnu 2015.
3.4.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
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Pomoc při zajištění semináře studentů Atelieru architektury Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze (spolupráce s odborným asistentem MgA. Josefem Čančíkem) –
zajištění návštěvy expozice Zvířata na Zemi a člověk na hradě v Malenovicích, přednesení
dvou přednášek a výklad na trase v terénu.
Posouzení entomologických sbírek v ZŠ Slovenská a poskytnutí rad na jejich údržbu.
Pro nakladatelství ACADEMIA byl zpracován recenzní posudek na knihu M. Boukala Brouci
čeledí Haliplidae (plavčíkovití) a Byrrhidae (vyklenulcovití / meravcovité) České a Slovenské
republiky.
Zpracování komentáře k předloženému projektovému záměru Kurovický lom jako nástroj
regionálního vzdělávání a osvěty, jenž předložil Escargot, o.p.s (nezisková organizace, která
realizuje vzdělávací programy v oblasti environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání pro
zlínské základní školy).
3.4.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG apod.)
Organizace semináře zoologů se v roce 2014 ujalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Zoolog muzea – RNDr. Dušan Trávníček – vybral na počátku roku vhodné místo vyhovující
požadavkům na uspořádání akce. V květnu pak po konzultaci s předsedou zoologické komise
AMG panem RNDr. Jiřím Šebestianem, CSc. stanovil termín konání semináře, napsal
pozvánku, kterou následně mailem rozeslal všem potencionálním účastníkům, zoologům
muzeí sdružených v AMG a také těm, kteří působí v institucích AOPK. Následně pak
shromažďoval zaslané přihlášky a na základě nahlášených referátů připravoval program.
Vlastní seminář se konal v termínu 17. září – 19. září 2014 na Ranchi Rovná, Jankovice 8
v Chřibech. Na zabezpečení semináře byl sestaven tým (D. Trávníček, P. Hrabina, H.
Čubanová a R. Ševčík), který se staral o přípravu i samotný hladký průběh semináře.
S předstihem byla naplánována trasa terénních exkurzí a objednán autobus. Na zajištění
přednášek byla na místo konání dopravena projekční technika a PC. Přišedší účastníci po
podepsání prezenční listiny obdrželi balíček s informačními materiály o Muzeu jihovýchodní
Moravy a vybrané publikace z produkce muzea. Následně seminář probíhal podle
připraveného programu. Celkem se semináře zúčastnilo 28 zoologů z celé republiky. Po
předložení zprávy o průběhu semináře a jeho vyúčtování muzeum obdrželo od AMG dotaci
12 tisíc Kč, která pokryla valnou část nákladů na uspořádání této akce.
Oddělení geologie/paleontologie
3.1. Spolupráce se základními školami/děti předškolního věku
Příprava materiálu praktických poznávacích částí v oboru petrografie a mineralogie pro
biologické a ekologické olympiády. Účast na těchto soutěžích jako odborný garant a porotce.
V následujícím přehledu je uvedeno datum, místo a typ soutěže:
16. 5. 2014, ZOO Zlín, krajské kolo biologické olympiády kategorie C.
21. 5. 2014, Základní škola ve Štípě, krajské kolo ekologické olympiády.
3.4.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
Determinace petrografické a mineralogické sbírky ZŠ Slovenská.
3.5.2. Školení a kurzy
Účast na geologickém semináři (26. - 30. 5. 2014) a letní škole projektu Vědou ke vzdělání,
vzděláním k vědě (11. - 15. 8. 2014).

Oddělení muzejní pedagogiky
3.1 Spolupráce se základními školami/děti předškolního věku
- Průběžné rozšiřování adresářů kontaktů pro propagaci a rozesílání naší nabídky, postupně je
rozšiřován i adresář kontaktů pro oslovování konkrétních pedagogů MŠ a 1. a 2. stupně ZŠ.
- Sledování rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů.
- Kompletní nabídka zasílána pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a SOU, ZUŠ, DD a DDM celého
regionu. (Zasíláno probíhá také průběžně dle aktuální nabídky.)
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- Realizace stálých edukačních programů - Zlín - pro tuto věkovou kategorii nabízeno 18
stálých programů + 21 krátkodobých doprovodných programů (14 edukačních programů, 4
dílny, 3 přednášky).
- Realizace stálých edukačních programů - Luhačovice - pro tuto věkovou kategorii nabízeny
4 stálé programy + 3 krátkodobé edukační programy + dílny.
- Inovace stálého programu „Co je to muzeum“, program navíc rozšířen o spolupráci s
Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.
- Do stálé nabídky programů zařazen od nového školního roku 2014/2015 program Dílna
klasické animace a Pátrání po místě - trasa B.
- Inovace stálého programu „Bádání o středověkém Zlíně“ pro mladší věkovou kategorii dětí.
- Inovace programu „S kufříkem do lázní“ – program rozšířen o terénní vycházku kolem
Jurkovičových staveb se zaměřením na osobnost D. Jurkoviče a jeho tvorbu.
- Dne 22. 9. realizace kolokvia pro pedagogy MŠ a ZŠ (představení nabídky, náměty,
spolupráce)

3.1.1 Speciální programy pro školy
- Vytváření programů k vybraným krátkodobým výstavám pro široké
věkové spektrum žáků a studentů.
- Od 16. ledna – 18. dubna 2014 realizace programů k aktuální krátkodobé výstavě Všichni
jsme příbuzní. Připraveny programy pro všechny věkové kategorie dětí, žáků a studentů:
- program „Děti indiánských rodičů“ (MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ),
- program „Týpí je rodina“ (3. – 9. ročník ZŠ),
- program „Kruh v životě indiánů“ (8. a 9. ročník ZŠ a SŠ),
- přednáška „Posvátná místa a příběhy kmene Černonožců“ (8. a 9. ročník ZŠ a SŠ),
- dílna s výrobou tradiční indiánské hračky „Želvy“ (ZŠ)
Programy probíhaly ve spolupráci kurátorkou výstavy s Mgr. Petrou Hanákovou a jejím
manželem Bc. Dušanem Hanákem, Dis.
- Během prázdnin (od 3. 3. – 7. 3.) možnost objednání si všech doprovodných programů k
výstavě Všichni jsme příbuzní. Nabídku využívaly příměstské tábory.
- Dne 5. 3. uspořádána dílna s výrobou tradiční indiánské hračky „Želvy“ k výstavě Všichni
jsme příbuzní – využívaly rodiny s dětmi školního i předškolního věku.
- Dne 8. 3. realizován program „Babi, dědo, pojďme v sobotu za indiány“ pro prarodiče a
jejich děti k výstavě Všichni jsme příbuzní. Programy probíhaly ve spolupráci s kurátorkou
výstavy Mgr. Petrou Hanákovou a jejím manželem Bc. Dušanem Hanákem, Dis.
- Od 6. května do 26. června – nabízeny doprovodné programy k výstavě Máme povinnost
dívat se dopředu anebo J. A. Baťa v Brazílii:
- program „Osadníkem v brazilské džungli“ (4. - 5. tř. ZŠ),
- program „Založ podnik v Brazílii“ (6. - 9. tř. ZŠ
- přednáška k této výstavě (8.- 9. tř. ZŠ) – zajišťovala kurátorka výstavy Mgr. Hana Kuslová.
- Od 12. května – 26. června 2014 realizace programů k výstavě Okouzlen brouky a jinou
havětí:
- program „O kvapníku, slunéčku a brouku hrobaříku“ (MŠ, 1. - 2. tř. ZŠ)
- program „Když se řekne brouk“ (3. - 5. tř. ZŠ)
- program „Život brouků podle Javorka“ (6. - 9. tř. ZŠ)
- přednáška „Svět hmyzu“ (8. a 9. ročník ZŠ a SŠ)
- dílna „Krasec krasavec“ (2. – 9. tř. ZŠ)
V období letních prázdniny možnost objednat program „O kvapníku, slunéčku a brouku
hrobaříku“ tento program byl přizpůsoben prázdninovému režimu dětí a byl určen pro
skupinu min. 10 účastníků
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- Od 22. září – 14. listopadu 2014 – realizace programů k výstavě K štěstí klíček je střevíček –
Baťa:
-program „bačkůrky“ (MŠ a 1. tř. ZŠ)
- program „papučky“ (2. - 3. tř. ZŠ)
- program „střevíčky“ (4. – 5. tř. ZŠ)
- Od 22. září – 21. listopadu 2014 – realizace programů k výstavě V zákopech a v zázemí
(Velká válka 1914-1918 v Evropě i na Zlínsku)
- program „Alfa“ (6. - 7. roč.)
- program „Bravo“ (8. - 9. roč.)
- program „Charlie“ (SŠ)
- Dne 15. 2. realizace mimořádného víkendového programu pro DDM Astra Zlín.
- Dne 19. 6. byla připravena ve spolupráci s Mgr. Petrou Hanákovou na hradě Malenovice
„Barvířská dílna“ s výrobou magnetek či broží pro školy. (od 4. tř. ZŠ)
- Pro děti do 15 let připravena soutěž Hrad jako malovaný – zúčastnily se děti MŠ i ZŠ, práce
dětí vystaveny na hradě Malenovice a ve foyer 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTUA a
dne 18. 10. Proběhlo v rámci pouti svatého Vendelína na hradě Malenovice vyhlašování
vítězů soutěže, ve spolupráci s RNDr. Dušanem Trávníčkem a kastelánem Radkem
Bubeníkem realizace odměny pro účastníky soutěže
- Dne 5. 12. proběhla mikulášská dílna pro školy i veřejnost dílna
Luhačovice
- Od února 2014 realizace programů k výstavě Lázeňské menu a Hotel na hlavní ulici v
Luhačovicích.
- Ve dnech 14. - 20. 4. - Zelený čtvrtek - doprovodný program pro školy i veřejnost s
pekařskou dílnou a velikonoční tématikou.
- Dne 30.4. Vítání ptačího zpěvu – program v Luhačovicích v rámci Evropského dne ptačího
zpěvu.
- Dne 19. 6. 2014 - speciální doprovodný program k výstavě Lázeňské menu - Luhačovice z
dob nedostatku – připomínka vypuknutí první světové války, ochutnávka náhražkových
receptů pro školy.
- Dne 2. 10. a 14. 10. – realizace speciálního programu Přírodní kuchyně k výstavě Lázeňské
menu
- Dne 25. 9. - program Co můžeme ochutnat v lese a na poli a na louce
- Realizace programu Vyšito a prostřeno.
- Ve dnech 20. a 22. 8. realizace vyšívacích dílen Vyšito pro děti i dospělé
3.1.2 Pravidelné programy pro školy (ke stálým expozicím)
- Ke stálým expozicím (Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost, František Bartoš –
pedagog, jazykovědec, etnograf, Zvířata na zemi a člověk) nabízeno celkem 12 edukačních
programů.
- Pedagogové využívají i komentované prohlídky v expozici Princip Baťa (zajišťují
průvodkyně muzea) – děti mohou využít interaktivní prvky určené jejich věkové kategorii:
Prvky pro děti ZŠ (1. i 2. stupeň): expozice Princip Baťa: Desková hra „Jeden den mladého
muže Baťovy školy práce“, Postavte si město Zlín, Vytvořte si reklamní plakát, Oblečte
hrdinu animovaného filmu, Rozpohybujte animaci v zoetropu, Animace s flipbookem,
PEXESO s baťovskými výrobky, Sestavte si baťovský dvojdomek, Mapa první cesty H+Z.
Prvky expozice F. Bartoše: Hádanky, Vytvořte přísloví, Poznejte pranostiky, Loutkové
divadlo, Poznejte nářečí, PEXESO,
Prvky Hrad Malenovice – zoologická expozice: Určete druh zvířete, Poznejte hlasy zvířat,
Víte, kde žijí?
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Prvky pro děti MŠ: expozice Princip Baťa: Postavte si město Zlín, Přiřaďte postavám
správnou obuv, Vytvořte si reklamní plakát, Oblečte hrdinu animovaného filmu, PEXESO s
baťovskými výrobky, Sestavte si baťovský dvojdomek,
Prvky expozice F. Bartoše: Hádanky, Loutkové divadlo, PEXESO
Prvky Hrad Malenovice – zoologická expozice: Poznejte hlasy zvířat

- V Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích nabízeny 4 stálé programy
(Babiččina truhla, S kufříkem do lázní, Příběh vyšívaného šátku, Příběhy
hraběcích lázní).
3.2. Spolupráce se středními a vysokými školami
- Průběžné rozšiřování adresářů kontaktů pro propagaci a rozesílání naší nabídky, postupně je
rozšiřován i adresář kontaktů pro oslovování konkrétních pedagogů SŠ.
- Vytvořena nabídka doprovodných programů i pro tuto věkovou kategorii dětí – zasíláno
pedagogům celého regionu.
- Dne 22. 9. realizace kolokvia i pro pedagogy SŠ (představení nabídky, náměty, spolupráce)

3.2.1 Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ
- Dne 27. 1. byla poskytnuta konzultace Barboře Cekotové, studentce Grafického designu na
UTB ve Zlíně. Představena činnost oddělení muzejní pedagogiky a byly poskytnuty grafické
podklady oddělení – materiál posloužil jako podklad pro vypracování diplomové práce.
- Dne 28. 3. byla poskytnuta konzultace Zuzaně Jandáskové, studentce Univerzity Palackého
v Olomouci - oboru muzejní pedagogika, náslech na programu Týpí je rodina
- Poskytnuty konzultace a navázána spolupráce s Janem Nepovímem, studentem Fakulty
aplikované informatiky UTB ohledně jeho projektu rekonstrukce 3D modelu letadla, v němž
zahynul T. Baťa
- Dne 17. 10. náslech na programu „Bravo“ k výstavě V zákopech a v zázemí a následná
konzultace: Eva Vitoulová, studentka 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci.
- Dne 31. 10. poskytnutí konzultace k diplomové práci Magdaleny Hladké, studentky FMK
UTB ve Zlíně oboru Marketingové komunikace.

3.2.2 Pedagogická činnost
- Realizace doprovodných programů ke krátkodobým výstavám určených
výše uvedené cílové skupině.
- Programy ke krátkodobým výstavám pro SŠ a SOU:
K výstavě Všichni jsme příbuzní
- program „Kruh v životě indiánů“
- přednáška „Posvátná místa a příběhy kmene Černonožců“
Programy probíhaly ve spolupráci kurátorkou výstavy s Mgr. Petrou Hanákovou a jejím
manželem Bc. Dušanem Hanákem, Dis.
K výstavě Máme povinnost dívat se dopředu anebo J. A. Baťa v Brazílii
- program „Založ podnik v Brazílii“
- přednáška k výstavě – zajišťovala kurátorka výstavy Mgr. Hana Kuslová.
K výstavě Okouzlen brouky a jinou havětí
- přednáška „Svět hmyzu“ - zajišťoval kurátor RNDr. Dušan Trávníček
- dílna „Krasec krasavec“
- program k výstavě V zákopech a v zázemí (Velká válka 1914-1918 v Evropě i na Zlínsku)
- program Charlie (SŠ)
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K výstavě Lázeňské menu a Hotel na hlavní ulici v Luhačovicích
- program „Lázeňské menu“
- Byl vytvořen program na míru pro filmovou část expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra
skutečnost pro Gymnázium Lesní čtvrť
- Do stálé nabídky programů zařazen program Dílna klasické animace a Pátrání po místě trasa
B - nabízeno také studentům SŠ
- Dne 19. 6. byla připravena ve spolupráci s Mgr. Petrou Hanákovou na hradě Malenovice
„Barvířská dílna“ s výrobou magnetek či broží.
- Pro volně příchozí studenty (bez programu s lektorem) jsou v expozici Princip Baťa: Dnes
fantazie, zítra skutečnost připraveny tyto interaktivní prvky: Sestavení svršku na kopytě,
Zahraniční společnosti, Desková hra „Jeden den mladého muže Baťovy školy práce“,
Postavte si město Zlín, Vytvořte si reklamní plakát, Rozpohybujte animaci v zoetropu,
Animace s flipbookem, Mapa první cesty H+Z. Pro expozici František Bartoš – pedagog,
jazykovědec, etnograf prvky: Vytvořte přísloví, Poznejte pranostiky, Poznejte nářečí. Prvky
Hrad Malenovice – zoologická expozice: Určete druh zvířete, Poznejte hlasy zvířat, Víte, kde
žijí?

3.3. Spolupráce se seniory (nejen pro seniory)
- Pro dospělé návštěvníky a seniory jsou v expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra
skutečnost k dispozici tyto interaktivní prvky:
Sestavení svršku na kopytě, Zahraniční společnosti, Desková hra „Jeden den mladého muže
Baťovy školy práce“, Postavte si město Zlín, Vytvořte si reklamní plakát, Rozpohybujte
animaci v zoetropu, Animace s flipbookem, Mapa první cesty H+Z, v expozici František
Bartoš – pedagog, jazykovědec, etnograf prvky: Vytvořte přísloví, Poznejte pranostiky,
Loutkové divadlo (dospělí hrají dětem), Poznejte nářečí, Hradě Malenovice – zoologická
expozice: Určete druh zvířete, Poznejte hlasy zvířat, Víte, kde žijí?
- Dne 5. 3. a 15. 4. byly k výstavě Všichni jsme příbuzní uspořádány dílny pro veřejnost s
výrobou tradiční indiánské hračky „Želvy“.
- Dne 4. 3. 2014 realizace Vyšívací dílny pro veřejnost v Luhačovicích - Dne 8. 3. program
Babi, dědo, pojďme v sobotu za indiány - program pro prarodiče a jejich děti, využívali také
rodiče.
- Pravidelné pořádání komentovaných prohlídek s kurátorem výstavy pro veřejnost:
- Ve dnech 4. 2., 4. 3., 1. 4., k výstavě Všichni jsme příbuzní
- Ve dnech 6. 5., 3. 6., 5. 8. k výstavě Máme povinnost dívat se dopředu anebo J. A. Baťa v
Brazílii
- Dne 13. 5., 1. 7. k výstavě Okouzlen brouky a jinou havětí
- Dne 8. 10., 22. 10., 11. 11. (2x), 13. 11. (2x) k výstavě V zákopech a v zázemí
- Dne 4. 11. k výstavě K štěstí klíček je střevíček - Baťa
- Tato cílová skupina využila také všech kulturně-výchovných akcí muzea (viz 4) kulturněvýchovná činnost)
Luhačovice:
Podíl na přípravě akce ve spolupráci s PhDr. Petrákovou nebo přímá realizace akcí pro
veřejnost - zajišťuje H. Lepková:
- Podíl na přípravě doprovodných programů k výstavě Lázeňské menu - ochutnávky,
zážitkové programy, besedy, autorská čtení, přednášky pro veřejnost.
- Dne 25. 2. 2014 přednáška „Kuchyně našich předků“ (Muzejní společnost Světlov)
- Dne 20. 2. 2014 doprovodný program k výstavě Lázeňské menu - „Jak se vaří macesové
knedlíčky“
- Dne 20. 3. 2014 - doprovodný program k výstavě Lázeňské menu - „Kafíčko a vše co je
sladkého“
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- Ve dnech 14. - 20. 4. - „Zelený čtvrtek“ - doprovodný program pro školy i veřejnost s
pekařskou dílnou a velikonoční tematikou
- 17. 4. 2014 – Zelená kuchyně – Přednáška s promítáním a ochutnávkou - jarní bylinky a
velikonoční pokrmy na zelený čtvrtek
- Dne 22. 5. 2014 - přednáška Starý Světlov (R. Vrla a D. Janiš)
- Dne 30. 5. 2014 - Muzejní noc ve stylu prvorepublikové kavárny.
- Dne 21. 6. 2014 - doprovodný program k Roku české hudby - Rodina Bedřicha Smetany a
Luhačovice - beseda se členy rodiny a společnosti B. Smetany.
- Dne 19. 6. 2014 - Luhačovice z dob nedostatku – přednáška s kulturním programem
(Mužáci). Doprovodný program k výstavě Lázeňské menu.

3.4. Metodika vůči jiným subjektům
3.4.1 Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu
- Návštěvy jiných muzeí a galerií, konzultace s pracovníky edukačních oddělení těchto
institucí a navazování kontaktů.
- Dne 10. 3. návštěva Dětského muzea při Moravském zemském muzeu v Brně, konzultace
ohledně lektorské výstavy pro rok 2015. Součástí návštěvy bylo zhlédnutí výstavy Svět
tajemných Baltů.
- Dne 6. 5. návštěva Muzea regionu Valašsko. Náslech edukačního programu k výstavě Chléb
za břichem nechodí, jež se stala inspirací pro naši lektorskou výstavu v roce 2015. Navázání
spolupráce.
- Navázána užší spolupráce s DDM Astra Zlín - pravidelné zajišťování programů pro
příměstské tábory o letních prázdninách.
- Navázána spolupráce se společností Aktivně životem na letní prázdniny - oddělení zajistilo o
letních prázdninách pro tuto organizaci 12 edukačních programů.
- Dětské muzeum – zhlédnutí výstav Ustrňte nad osudem válečných vdov a sirotků v Paláci
šlechtičen, Domov za velké války v Dietrichsteinském paláci s komentovaným slovem
lektorek muzea – představené lektorských programů k výstavě.
- Přípravy výstavy o chlebu, která se měla stát lektorskou výstavou v roce 2015 - služební
cesta do Rožnova pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě - fotodokumentace, sběr
materiálu, návštěva programu o pečení chleba, návštěva depozitáře, konzultace.
Luhačovice
- Příprava a realizace programu Dětský dvůr ve skanzenu MJVM (28. června 2014: Čí to
dívčina byla, co tu košulku šila?)
- Probíhala spolupráce s SOŠ Luhačovice - obor kuchař číšník při realizaci doprovodných
programů k výstavě Lázeňské menu.
- Spolupráce s Muzejní společností Světlov při přípravě přednášky „Kuchyně našich předků.
(Luhačovice)

3.4.3 Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům
- Konzultace a poskytnutí našich materiálů účastníkům workshopu - Tvorba klasické filmové
animace a její využití v muzejním a galerijním prostředí.
- Zúčastnění se dotazníkové šetření - Využití nových technologií v české muzejní a galerijní
edukaci – projekt řešený na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci.
3.4.4 Spolupráce s AMG
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- Probíhá kontakt s Komorou edukačních pracovníků – individuální členství
v KEP.
3.5. Školení a kurzy
- Průběžné sledování nabídky školení a kurzů vhodných pro rozšiřování kompetencí
muzejního pedagoga.
3.5.1 Školení a kurzy vlastní
- Pořádání workshopu Muzeum a škola (21. - 22. 3. 2014) – Tvorba klasické filmové animace
a její využití v muzejním a galerijním prostředí. (Garantem a jedním z lektorů Mgr. Adéla
Šimová)
- Dne 20. 3. proběhl program pro pracovníky ekocentra Líska – představení činnosti oddělení
muzejní pedagogiky + ukázka edukačního programu. (Ing. Petr Hrabina)
3.5.2 Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty (aktivní, pasivní)
- Od září 2013 do května 2014 byl navštěvován kurz Základy muzejní pedagogiky pořádaným
Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. Kurz byl
finančně podpořen Ministerstvem kultury. Zakončen obhajobou závěrečné písemné práce.
(Hana Lepková)
- Dne 26. 5. účast na workshopu…“Jak a proč…“ který se zabýval didaktickou analýzou
příkladů muzejních edukačních programů. Workshop proběhl pod záštitou Metodického
centra muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně. Vedla Mgr. Kateřina
Tomešková. (Mgr. Bořutová, Ing. Hrabina, Mgr. Marušák, Mgr. Šimová)
- Dne 5. 6. účast na X. Krajském veletrhu programů a aktivit v ZOO Lešné u Zlína –
představení naší nabídky programů, propagace MJVM. (Mgr. Bořutová, Ing. Hrabina)
- Dne 18. 3. školení INTRANET a HELPDESK – zúčastnili se všichni pracovníci sídlící v
budovách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
- Dne 21. 2 proběhlo školení s paní Radkou Evjákovou ohledně nové podoby a doplňování
nových informací na portál Zkola. (Mgr. Bořutová, Mgr. Šimová)
Knihovna
3.4.1 Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu
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. V letošním roce si knihovny vzájemně pomáhají s přípravou náročného přechodu na
mezinárodní výměnný formát pro zápis a přenos bibliografických dat MARC21.
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/.
Digitalizace regionálních knihovních fondů a dalších dokumentů v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Zlínském kraji“ pokračovala detailní kontrolou 123 monografií a 133 ročníků
periodik po jejich importu do Krajského digitálního repozitáře
Oddělení dokumentační
3.1.2. Aktualizace pravidelných programů pro školy na webových stránkách, aktualizace celé
záložky Pro školy, nové a další informace ve spolupráci s lektorským oddělením.
3.3.1. Zajištění projekcí prezentačních akcí a školení v 5. patře BAŤOVA INSTITUTU
Zajištění 3 denní konference OBUV V HISTORII
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3.5.2. Účast na školení: školení požárních hlídek, školení bezpečnosti práce při řízení služebních
vozidel, školení bezpečnosti práce.

Sumarizace:
3.1 Spolupráce se školami
3.1.1 Edukační programy byly realizovány pro 58 škol (MŠ, ZŠ, SŠ)
3.1.2 Průběžně poskytovány konzultace ke studentským pracím (bakalářské, diplomní, rigorózní)
3.1.3 Spolupráce při přírodovědných olympiádách (účast pracovníků v roli odborných poradců a
porotců
3.2 Metodika vůči jiným subjektům
3.2.1 Odborní pracovníci jsou členy poradních sborů pro sbírkotvornou činnost v pěti muzeích
(Strážnice, Rožnov p. R., Vsetín, Hodonín, Kyjov) a členy dalších poradních sborů (Strážnice,
Rožnov p. R.)
3.2.2 Probíhá spolupráce s 36 muzei a dalšími institucemi (z toho třemi zahraničními)
3.2.3 Odborná a metodická spolupráce byla poskytnuta 12 subjektům
3.2.4 Odborní pracovníci jsou členy oborových komisí a oborových společností

4) Kulturně-výchovná činnost
Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
4.1.1 Expozice
Přípravné práce na scénáři archeologické expozice Otevři zem, odkryj čas...
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4.1.2 Přednášky pro veřejnost
Ostrov Socotra (muzejní čtvrtek)
Městská knihovna J. Čižmáře ve Vizovicích – přednáška o Klášťově
4.7 Zájmové aktivity:
Zajišťování programu Archeologického klubu při Muzeu jv. Moravy ve Zlíně (příprava
rozesílání pozvánek):
- Zaniklé středověké hrady na východní Moravě (R. Vrla, 9. 4.),
- Archeologie a detektory (J. Langová, 14. 5.) - prezentace, fotodokumentace DK nálezů),
- Starověká Sýrie (J. Langová, 25. 6.) – prezentace,
- prohlídka lukovského hradu s výkladem (J. Langová, 20. 9.) – prezentace, podklady,
- Slované na východní Moravě (J. Langová, 15. 10.) - prezentace
Oddělení etnografie
4.2.2 Výstavy – vlastní
Připravena výstava Uvádění ve známost aneb Luhačovice v reklamě (B. Petráková)
Připraveny krátkodobé výstavy Nástěnné kuchařky našich babiček a Kačení mýdlo aneb
mejdlíčko v luhačovickém muzeu (B. Petráková)
Připravena krátkodobá výstava Muzikanti, hrajte... k Roku české hudby ve vestibulu budovy
č. 14 (A. Prudká)
Připravena výstava Výtvarného klubu 21 Blízké okolí na hájence v Malenovicích (A. Prudká)
Připravena krátkodobá výstava betlémů z vlastních sbírek ve vestibulu budovy č. 14 (A.
Prudká)
Připravena krátkodobá výstava betlémů pro Vánoční jarmáček na hájence v Malenovicích (A.
Prudká)
Připravena autorská výstava z fondu hraček MJVM pro Dům kultury Vizovice (A. Prudká)
Připraveny reprízy autorské výstavy Hračky ze staré půdy v Muzeu Novojičínska a v muzeu
v Litoměřicích (B. Petráková, A. Prudká)
Výstavy zapůjčené
Připravena a realizována sběratelská výstava Hračky dávné i nedávné sběratelky A. Pleslové
(od 27. 11. 2014) – náhrada původně plánované výstavy Stříbrné reminiscence (A. Prudká)
4.2.2 Přednášky pro veřejnost
Doprovodné programy a přednášky při výstavách Lázeňské menu, Hotel na hlavní ulici a
Uvádění ve známost v Muzeu luhačovického Zálesí - průběžně podle požadavků (B.
Petráková)
Doprovodné programy pro školy a veřejnost s velikonoční tematikou (B. Petráková)
Doprovodný program k Roku české hudby Rodina Bedřicha Smetany a Luhačovice (B.
Petráková)
Leoš Janáček a Zápisník zmizelého – beseda k roku české hudby s Janem Mikeskou (B.
Petráková)
Vítání ptačího zpěvu – doprovodný program v luhačovickém muzeu (B. Petráková)
Program k Světovému dni výživy Jarmark chutí a vůní Zálesí (B. Petráková)
Vánoční dílny – Příběhy perníku (B. Petráková)
Komentované prohlídky při výstavách v Muzeu luhačovického Zálesí (B. Petráková)
Přednáška Lidový oděv na Valašskokloboucku – v Městském muzeu Valašské Klobouky (B.
Petráková)
Beseda a komentovaná prohlídka pro KPVU Sběratelství (A. Prudká)
Komentované prohlídky pro veřejnost v expozici Dřevo, proutí, sláma (A. Prudká)
Další kulturně výchovné aktivity:
Účast na programech ke Dni muzeí, Muzejní noci, na programech pro veřejnost na hradě
Malenovice, na hájence v Malenovicích, v Muzeu luhačovického Zálesí (všichni odborní
pracovníci)
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Oddělení historie
4.3.2 Výstavy – vlastní
Příprava a realizace výstavy Firma Baťa v Brazílii (H. Kuslová)
Příprava a realizace výstavy Velká válka v zákopech a v zázemí (Y. Činčová)
Příprava a realizace krátkodobé výstavy Boty a jazz ve vestibulu muzea (M. Štýbrová)
Výstava Za topánkami do AUPARKU, OC AUPARK Bratislava a Košice (M. Štýbrová)
Výstava Shoemánia v OC Chodov Praha (M. Štýbrová)
Výstavy Boty, botky, botičky v Muzeu Novojičínska (M. Štýbrová)
Výstava Baťa, Svit a pokračovatelé, foyer 14. budova (M. Štýbrová)
Výstava Veselá bota, Krajský úřad Zlínského kraje (M. Štýbrová)
Výstavka v obchodním centru CENTRO Zlín – Malenovice (M. Štýbrová)
4.3.3. Komentované prohlídky
V expozici Princip Baťa – komentované prohlídky pro veřejnost podle požadavků (kurátorky
expozice)
Při výstavě Firma Baťa v Brazílii komentované prohlídky pro veřejnost podle požadavků (H.
Kuslová)
Komentované prohlídky při výstavě Velká válka v zákopech a v zázemí (Y. Činčová)
Komentované prohlídky mrakodrapu podle požadavků (M. Štýbrová)
Další kulturně výchovné aktivity:
Zajištění programu na Den muzeí dne (instalace obuvnické dílny ve spolupráci
s konzervátorským oddělením, zajištění provozu průmyslové dílny ve spolupráci s techniky
firmy Svit Machinery Zlín) (M. Štýbrová)
Účast na programech ke Dni muzeí, Muzejní noci, na programech pro veřejnost na hradě
Malenovice (všichni odborní pracovníci)
Příprava a organizace Ševcovské pouti (M. Štýbrová)
Archiv H+Z
4.4.1 Expozice
Doplňování expozice Princip Baťa – zápůjčky nových předmětů, příprava výměny vozu Tatra
87, zajištění výroby stereoskopů se stereosnímky H+Z, příprava podkladů pro QR kódy cestovatelství, hračky
4.4.2 Výstavy - vlastní
Výstava fotografií z Afriky v Dětském muzeu v Brně (M. Preiningerová)
Výstava Fotografie H+Z v prostorách UTB Zlín v Uherském Hradišti a Zlíně (M. Preiningerová)
Výstava z fondu H+Z v ZOO Plzeň (M. Preiningerová)
4.6. Doplňkové a jiné kulturní akce – Tříkrálové koštování, oslava 95. narozenin M.
Zikmunda (M. Preiningerová)
Další kulturně výchovné aktivity:
Účast na programech ke Dni muzeí, Muzejní noci, na programech pro veřejnost na hradě
Malenovice

Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
4.1. Expozice
4.2. Výstavy – vlastní
Příprava a realizace výstavy Všichni jsme příbuzní., vernisáž proběhla 16. ledna 2014.
Příprava a realizace doprovodného programu k výstavě.
21. 2. – Round Dance Night – příprava a realizace hudebního večera.
8. 3. – Babi, dědo, pojďme v sobotu za indiány! – příprava a realizace celodenního programu
pro rodiny s dětmi ve spolupráci s lektorským oddělením (122 návštěvníků).
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Spolupráce s lektorským oddělením na přípravě a realizaci dílny pro děti – výroba indiánské
hračky – „Želvy“- 5. 3. ( 64 návštěvníků).
4.4. Přednášky pro veřejnost
Medicínové kolo indiánů kmene Černonožců – muzejní čtvrtek MJVM, 13. 3., realizované ve
spolupráci s D. Hanákem.
Posvátná místa a příběhy indiánského kmene Černonožců – muzejní čtvrtek MJVM, 13. 2.,
realizované ve spolupráci s D. Hanákem.
4.5. Odborné výklady na výstavách
Komentované prohlídky výstavy Všichni jsme příbuzní:
– pro veřejnost 4. 2., 4. 3., 1. 4. (celkem 67 návštěvníků),
- pro Klub přátel umění a literatury 18. 2.
Oddělení zoologie
4.1. Expozice
Příprava zoologické expozice na novou sezónu – v dubnu ve spolupráci s konzervátorským
oddělením (Pavel Sanytrák) proběhlo vyčištění preparátů (odsátí prachu na vycpaninách a
uvnitř vitrín).
4.2. Výstavy – vlastní
Příprava a realizace výstavy Okouzlen brouky a jinou havětí, vernisáž proběhla 7. května
2014.
4.4. Přednášky pro veřejnost
Vodní brouci Moravského krasu, Východomoravská pobočka České společnosti
entomologické ve Zlíně, 9. ledna 2014, 20 posluchačů.
Proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii?, Klub turistů v Kroměříži, 22. ledna 2014, 50
posluchačů.
Proč tygři nežijí v Africe a lemuři v Austrálii?, muzejní čtvrtek MJVM, 6. února 2014, 15
posluchačů.
Kavárnička – debata s členy Klubu přátel umění a literatury, 25. února 2014, 30 posluchačů.
Zvířata v mýtech a náboženstvích, muzejní čtvrtek MJVM, 6. března 2014, 15 posluchačů.
Zvířata v mýtech a náboženstvích, 1. část, Klub turistů v Kroměříži, 12. března 2014, 40
posluchačů.
Laos I – příroda, lidé a bomby, Klub přátel umění a literatury, 18. března 2014, 30
posluchačů.
Tři tváře rumunských Karpat, Muzeum regionu Valašsko, pracoviště Valašské Meziříčí, 3.
dubna 2014, 30 posluchačů.
Chráněná území Zlínského kraje – CHKO Beskydy, Východomoravská pobočka České
společnosti entomologické ve Zlíně, 10. dubna 2014, 25 posluchačů.
Příroda Indočíny, Klub přátel umění a literatury, 6. května 2014, 35 posluchačů.
Zvířata v mýtech a náboženstvích, 2. část, Klub turistů v Kroměříži, 28. května 2014, 45
posluchačů.
Venezuelou křížem krážem, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 11. září 2014, 60
posluchačů.
Okouzlen brouky a jinou havětí. Nabídka výstavy připravené ke stým narozeninám
popularizátora entomologie Vladimíra Javorka, Seminář zoologů AMG, Ranč Rovná, 17. září
2014, 30 posluchačů.
Chřiby, přírodní zajímavosti regionu na západní výspě Karpat (oblast konání semináře),
Seminář zoologů AMG, Ranč Rovná, 17. září 2014, 30 posluchačů.
Znovu do země orlů. Druhá výprava společnosti Zoogeos v roce 2013 za účelem průzkumu
přírody málo známých balkánských zemí. Seminář zoologů AMG, Ranč Rovná, 18. září 2014,
30 posluchačů.
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Laos – příroda, lidé a bomby. Seminář zoologů AMG, Ranč Rovná, 18. září 2014, 30
posluchačů.
Chráněná území Zlínského kraje, Městská knihovna v Holešově, 23. září 2014, 35
posluchačů.
Do země orlů – expedice zoologů do Albánie, muzejní čtvrtek MJVM, 23. října 2014, 50
posluchačů.
Etiopie - trochu jiná Afrika, I. díl, Klub přátel umění a literatury, 4. listopadu 2014, 40
posluchačů.
Do země orlů – expedice zoologů do Albánie: Klub turistů v Kroměříži, 5. listopadu, 50
posluchačů.
Etiopie země kontrastů, II. díl, Klub přátel umění a literatury, 18. listopadu 2014, 50 posluchačů.
Zoologická expozice na hradě v Malenovicích, hrad Malenovice, seminář studentů architektury VŠUP,
22. listopadu 2014, 20 posluchačů.
Zlín – město v krajině, hrad Malenovice, seminář studentů architektury VŠUP, 22. listopadu 2014, 20
posluchačů.
Chráněná území Zlínského kraje: 1. CHKO Bílé Karpaty, 2. Uherskohradišťsko, Přírodovědné
centrum Trnka při DDM Uherské hradiště, 11. prosince 2014, 20 posluchačů.

4.5. Odborné výklady na výstavách
Komentované prohlídky výstavy Okouzlen brouky a jinou havětí:
1. července 2014, 17:00, 15 návštěvníků.
26. srpna 2014, 17:00, 10 návštěvníků.
Komentované prohlídky expozice Zvířata na Zemi a člověk:
18. října 2014, 15:00, vítězové výtvarné soutěže (děti + rodiče), 30 návštěvníků.
22. října 2014, 10:00, ZŠ Holešov, 7. třída, 24 žáků.
4.8. Spolupráce se zahraničím
Pokračující spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi v rámci udržitelnosti projektu
Západné Karpaty – spoločná hranica – viz bod 6.1.
Oddělení geologie/paleontologie
4.1. Expozice
Teoretická příprava na předpokládanou geologickou expozici.
4.2. Výstavy
Příprava výstavy Kamenný herbář ve spolupráci s Hornonitranským muzeem v Prievidzi,
vernisáž výstavy proběhla 4. 12. 2014.
4.8. Spolupráce se zahraničím
Pokračující spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi v rámci udržitelnosti projektu
Západné Karpaty – společná hranica. Byla realizována zápůjčka výstavy Kamenný herbár
z Hornonitrianského múzea– viz bod 6.1.

Oddělení muzejní pedagogiky
4.6.1 Předvádění výroby (Velikonoční předvádění)
- Proběhlo 3. 4. 2014

4.6.2 Akce k Mezinárodnímu dni muzeí
- Dne 18. 5. 2014 - Spolupráce na interaktivní hře Tajemství muzejní šifry.
Luhačovice - připravena tvořivá dílna inspirovanou stavbami D. Jurkoviče v
Luhačovicích - tvorba broží, tašek, korálů.
4.6.7 Muzejní noc
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- 16. 5. 2014 – zajištění některých interaktivních prvků (14|15 BAŤŮV INSTITUT + Hrad
Malenovice), připravena výtvarná dílna s animačním pásem. Luhačovice – téma
Prvorepublikové kavárny
4.6.8 Ostatní akce muzea – podíl na organizačním zajištění akce
- 6. 1. Tříkrálového koštování.
- 17. 1. Odměňování příznivců muzea - za oddělení muzejní pedagogiky odměněno 8
spolupracujících pedagogů.
- 24. 3. Svěcení sochy sv. Vendelína v Malenovicích
- 5. 4. Otevírání hradu Malenovice
- 3. - 4. 5. Spolupořádání Slavnosti ptačích budek 2014 - Kachní sezona
- 2. 6. Dětský filmový festival na hradě Malenovice
- 14. 6. Dětský dne na hradě Malenovice
- Dne 19. 7. a 16. 8. Noční prohlídky hradu Malenovice
- Dne 16. 8. dílna U Zlatohlávka k výstavě Okouzlen brouky a jinou havětí pro děti a jejich
rodiče
- Ve dnech 20. a 22. 8. realizace vyšívacích dílen „Vyšito“ pro veřejnost
- Dne 11. 10. proběhla barvířská dílna pro veřejnost na hradě Malenovice (ve spolupráci s
Petrou Hanákovou)
- Dne 18. 10. pouť svatého Vendelína na hradě Malenovice - pomoc s organizačním
zajištěním akce, především zajišťování her pro děti, vyhlašování výtvarné soutěže Hrad jako
malovaný

- Dne 18. 10. program pro veřejnost Chutě a vůně Zálesí
- Dne 24. 10. realizace doprovodného programu pro děti v rámci Ševcovské pouti
- Dne 5. 12. proběhla mikulášská dílna pro veřejnost
Knihovna
4.6. Doplňkové kulturní akce
Spolupráce při akcích: Svěcení sochy sv. Vendelína – hrad Malenovice 24.3.2014 (Rosíková),
Velikonoční předvádění – 3.4.2014 (Rosíková), Otvírání hradu Malenovice – 5.4.2014
(Rosíková), Hrad Malenovice (akce v rámci festivalu) 2.6.2014 (Rosíková), Dětský den na hradě
v Malenovicích – 14.6.2014 (Rosíková), Noční prohlídka hradu v Malenovicích – 19.7.2014
(Balajková), Noční prohlídka hradu v Malenovicích – 16.8.2014 (Balajková), Den Zlínského kraje –
4.10.2014 (Balajková), Den řemesel – 11.11.2014 (Balajková, Rosíková)
4.9
Spolupráce s jinými kraji
Pokračuje navázaná spolupráce s Jihomoravskou sekcí komise knihovníků AMG. Muzejní
knihovna spolu s knihovnou Krajské galerie uspořádala páté mezikrajské setkání, které se konalo
27. června v Baťově institutu.
Oddělení dokumentační
4.6.1. Zajištění akcí: Tříkrálové koštování 6.1.2014, Den muzeí 18. 5. 2014, Muzejní noci 16.
5. 2014, akcí na hradě Malenovice – zahájení sezony, svěcení sochy sv. Vendelína, noční
prohlídka. Účast dokumentačního oddělení na zajištění kulturních akcích muzea, Den řemesel,
Ševcovská pouť, vernisáže, doprovodné akce.
Zajištění akcí na hradě Malenovice – noční prohlídky, pouť ke sv. Vendelínovi, večerní koncert
na hradě, vánoční jarmark. Zajištění vernisáží v BI.
30.5. pomoc při zajištění muzejní noci v Luhačovicích.
Pomoc při zajištění akcí v Luhačovicích – vernisáže a přednášky pro veřejnost.
4.6.5 Spolupráce na realizaci výstavního plánu, spolupráce na realizaci výstav, výroba a tisk
pozvánek na výstavy a akce.
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Sumarizace:
4.1 Výstavy vlastní
Bylo uspořádáno celkem 23 výstav vlastních (ve vlastních prostorách i v dalších institucích)
4.2 Výstavy převzaté
Byly uspořádány 2 převzaté výstavy
4.3 Při výstavách byly průběžně realizovány komentované prohlídky a edukační programy

5) Ediční a publikační činnost
Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
5.1.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
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Zpracovány 2 příspěvky do Přehledu výzkumů
Zpracován 1 příspěvek do sborníku věnovanému M. Čižmářovi
Spolupráce na přípravě skládačky pro hrad Malenovice
5.1.2. Novinové a časopisecké články
5.1.3. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích, na serverech jiných organizací
Spolupráce s ČT Brno (nálezy z Klášťova)
5.2.3. Medializace oboru v tisku a dalších médiích:
- nová muzejní skládačka: text a fotografie k malenovickému hradu a expozici o hradech,
- spolupráce při tvorbě videa o nálezu bronzového meče z Újezda,
- spolupráce s ČT Brno při natáčení dílu Záhady Toma Whizzarda (nálezy z Klášťova)
Oddělení etnografie
5.2.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu, NÚLK Strážnice, 2013 (spoluautorství B.
Petráková)
Recenze na cyrilometodějskou výstavu v MJVM pro Slovácko (A. Prudká)
Seriál k dějinám zlínské policie pro Zpravodaj (K. Czinegová)
Spolupráce na přípravě skládačky pro hrad Malenovice (etnografická část, redakce – A.
Prudká)
5.2.2. Novinové a časopisecké články
Publikování článků v Luhačovických novinách a Lázeňských listech a ZVUKU – průběžně
5.2.3. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích, na serverech jiných organizací
Spolupráce s regionálními médii při poskytování podkladů o činnosti muzea
Oddělení historie
5.3.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Příspěvek k výstavě Firma Baťa v Brazílii pro ZVUK (H. Kuslová)
Příspěvek o Společenském domě Otrokovice pro ZVUK (H. Kuslová)
Příspěvek Zlín a první světová válka v periodiku ZVUK (Y. Činčová)
Úvod o historii Zlína do publikace o historii a činnosti SDH zlínského regionu (Y. Činčová)
Příspěvek o baťovském školství pro Acta musealia 2013-2014 (H. Kuslová)
Podklady pro doplnění expozice v rámci spolupráce s fou Infones – předány materiály1. etapy
– Úvodní projekce , 3. etapy Baťovci a 4. etapy Film (H. Kuslová)
5.3.3. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích, na serverech jiných organizací
Spolupráce s ČT Brno, ČRo Brno, TV Nova, slovenská TV, poskytování podkladů a
informací a přímých vstupů k činnosti muzea podle aktuálních potřeb (odborní pracovníci)
Vypracování podkladů o výstavě V zákopech a v zázemí do Okna do kraje (Y. Činčová)
Archiv H+Z
5.4.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Spolupráce při vydání DVD H+Z v Japonsku s firmou Filmexport
5.4.2 Novinové a časopisecké články (oborové) – k výstavám
5.4.3. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích, na serverech jiných organizací
Spolupráce s ČT Brno, ČRo Brno, poskytování podkladů a informací k činnosti muzea podle
aktuálních potřeb
medializace na blogu Klubu H+Z
5.4.4 Medializace na serverech jiných organizací – blog Klubu H+Z
5.4.5 Spolupráce při vydání DVD H+Z na Cejloně a Indonésii s firmou Filmexport Praha
5.4.5 Spolupráce při vydání DVD s filmy E. Ingriše
5.4.7 Zájmové aktivity
- Klub H+Z – výroční schůze, žádost o dotaci z Kulturního fondu Města Zlína, žádost o dotaci MK
ČR, organizace projekce stereosnímků H+Z
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Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
5.2.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
5.2.2. Novinové a časopisecké články
5.2.4. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích, na serverech jiných organizací
Příprava textů a obrazového materiálu pro propagaci a tiskové zprávy k výstavě Všichni jsme
příbuzní.
Vystoupení v rozhlasovém pořadu Rendez-vous, 31. 1., 14 – 15 hod. Rozhovor o výstavě
Všichni jsme příbuzní a Setkání s indiánským kmenem Černonožců. Ve spolupráci s D.
Hanákem.
Oddělení zoologie
5.2.1. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty
Nadále trvá zpracovávání článku, který bude prezentovat výsledky taxonomické revize
brouků čeledi Georissidae z Austrálie (ve spolupráci s Mgr. M. Fikáčkem z Národního muzea
v Praze).
5.2.2. Novinové a časopisecké články
Pro časopis Acta Carpathica Occidentalis byly zpracovány a odevzdány rukopisy
následujících tří článků: Výskyt medúzky sladkovodní (Craspedacusta sowerbii Lankester,
1880) na jihovýchodní Moravě; Vzpomínka na Vladimíra Javorka (1914 – 2000); Odešel
Vladimír Elsner
5.2.4. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích na serverech jiných organizací
Ve sdělovacích prostředcích a na různých webových stránkách je propagována expozice
Zvířata na Zemi a člověk.
Ve sdělovacích prostředcích a na různých webových stránkách je propagována výstava
Okouzlen brouky a jinou havětí.
Muzeum je také propagováno na webových stránkách Východomoravské pobočky České
společnosti entomologické http://www.vmpcse.cz/zajimave-odkazy.html
Oddělení geologie/paleontologie
5.2.2. Novinové a časopisecké články
Zpracování a odevzdání článku Tajemný jantar do časopisu ZVUK Zlínského kraje.
5.2.4. Medializace instituce ve sdělovacích prostředcích na serverech jiných organizací
Ve sdělovacích prostředcích je propagována výstava Kamenný herbář.

Oddělení muzejní pedagogiky
5.2.3 Medializace instituce
- Oddělení muzejní pedagogiky je prezentováno na webových stránkách
MJVM, informace jsou průběžně aktualizovány. Oddělení si samostatně
aktualizuje svoji sekci „Nabídka školám“
- Aktuální informace o nabídce oddělení muzejní pedagogiky jsou průběžně předávány
kompetentnímu oddělení muzea, které zajišťuje zveřejňování v médiích. Propagaci řešena i s
PR pro 14|15 Baťův institut.
- Průběžná inzerce připravovaných akcí oddělení muzejní pedagogiky v Magazínu Zlín.
- Po domluvě jsou všechny informační materiály k aktuálním akcím oddělení muzejní
pedagogiky nově propagovány i Krajskou knihovnou Františka Bartoše.
- Dne 5. 6. účast na X. Krajském veletrhu programů a aktivit v ZOO Lešné u Zlína představení naší nabídky programů, propagace MJVM.
- Dne 22. 9. realizace kolokvia pro pedagogy – propagace nabídky muzea
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5.2.4 Medializace na serverech jiných organizací
- Inzerce na webových stránkách www.14-15.cz, facebook (aktuální informace zajišťuje PR
pro 14|15 BAŤŮV INSTITUT či obchodní oddělení muzea)

- Pravidelná inzerce na Informačním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje
- portál www.zkola.cz. - sekce Pedagogové (pro školní rok) a Rodiče a
veřejnost (na prázdniny či akce pro veřejnost) a kalendář akcí.
- Prozkoumání portálu a RVP www.rvp.cz a případné možnosti prezentace
oddělení muzejní pedagogiky.
Knihovna
5.C.1 Akvizice
Do knihovního fondu bylo doplněno 229 knihovních jednotek. Většina publikací byla získána bez
vynaložení finančních příspěvků (darem, výměnou, sběrem). Ve fondu je k 10.12.2014
zaregistrováno celkem 26248 knihovních jednotek.
Spisový a účetní archiv vychází z činnosti MJVM a jsou v něm průběžně ukládány písemnosti
(směrnice, příkazy ředitele, smlouvy apod.) a tiskoviny (plakáty, pozvánky, lektorské listy apod,
které v muzeu vzniknou. Vzhledem k zastaralosti současného Spisového a skartačního řádu MJVM je
vytvářen nový Spisový a skartační řád.

5.C.2 Evidence
Všechny přírůstky knižního fondu byly zpracovány podle angloamerických katalogizačních
pravidel AACR2 ve formátu UNIMARC pomocí knihovnického systému Clavius. Celkem je
v databázi Clavius evidováno 17016 titulů a 18694 svazků.
V roce 2014 muzeum odebírá celkem 68 titulů periodik (z toho 45 titulů získává výměnou a
darem). Periodika jsou evidována na předepsaných kartách ve studovně a postupně jsou
převáděna na počítačovou evidenci.
Všechny položky spisového a účetního archivu jsou nově zpracovávány a zapisovány do archivní
knihy, která je vedena v elektronické i tištěné podobě. V roce 2014 zde bylo zpracováno a
zaevidováno 145 šanonů a krabic.
5.C.3 Inventarizace
Při rekatalogizaci a opravě záznamů v katalogu bylo revidováno 4110 titulů.
560 svazků vyřazených v roce 2013 bylo protokolárně převedeno Krajské knihovně Františka
Bartoše a 4 svazky Státnímu okresnímu archivu Zlín.
5.C.4 Využívání knihovny
Výpůjčky z centrálního fondu, fondu periodik a ze studovny – 2779 titulů
Meziknihovní výpůjční služba a výpůjčky z KKFB – 23 titulů
V roce 2013 bylo zpracováno 85 faktografických, bibliografických a rešeršních požadavků
pracovníků muzea, návštěvníků studovny a badatelů.
Spisový a účetní archiv je využíván pracovníky MJVM k potřebám jejich pracovní náplně.
5.C.5 Distribuce
Povinné a výměnné výtisky periodika Acta Carpathica Occidentalis 2013
(ISSN 1804-2732)
Povinné a výměnné výtisky Suplementum Acta musealia 2013/1 – Muzeum a škola
(ISBN 978-80-87130-28-5)
5.C.6 Texty v novinách
Ohlasy na činnost muzea v tisku jsou pravidelně sledovány a evidovány
5.C.7 Medializace instituce
Muzejní knihovna poskytuje informace o vlastnictví monografií a periodik a úplné bibliografické
informace o titulech, kde je muzejní knihovna jediným vlastníkem pro Souborný katalog ČR
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Oddělení dokumentační
5) Ediční a publikační činnost
5.1.1 Technická spolupráce na publikační činnosti (vazby, laminování, graf. úprava tiskovin
apod.)
5.2.3 Plakáty, pozvánky – tisk na tiskárně barevné laserové HP 9500 plakátů a pozvánek do
Luhačovic a na akce na hradě Malenovice.

Sumarizace
5.1 Ediční činnost
Byla připravena nová informační skládačka pro hrad Malenovice
Byla vydána Acta Carpatica Occidentalis
5.2 Vlastní publikační činnost
Odborní pracovníci zpracovali 10 odborných článků a statí do odborných a regionálních periodik
Průběžně byly poskytovány informace a materiály médiím
Průběžně byly připravovány informační nabídky s edukačními programy pro školy a veřejnost
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6. Rozvojové aktivity
Oddělení společenskovědní
Oddělení archeologie
6.1.1 Expozice
Příprava archeologické expozice Otevři zem, odkryj čas... - úkol trvá
Oddělení etnografie
6.2.1
Příprava studie pro nominaci Luhačovic do světového kulturního dědictví UNESCO –
spolupráce (B. Petráková)
Práce na dlouhodobém projektu Muzea luhačovického Zálesí Příběhy místa (B. Petráková)
Práce na založení Badatelského centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče (B. Petráková)

Oddělení přírodovědné
Oddělení botaniky
6.1. Zapojení do evropských fondů
6.4. Příprava projektů a koncepcí
Příprava výstavy o chlebu, která bude realizována jako lektorská výstava ve spolupráci
s lektorským a společenskovědním oddělením v roce 2015.
Oddělení zoologie
6.1. Zapojení do evropských fondů
Pokračující spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi v rámci udržitelnosti
projektu Západné Karpaty – spoločná hranica. Zapůjčení výstavy Okouzlen brouky a jinou
havětí do Hornonitrianského múzea v Prievidzi, kde bude prezentována od 15. ledna do 1.
března 2015.
6.4. Příprava projektů a koncepcí
Příprava na instalaci převzaté výstavy Společenský život hmyzu.
Příprava přednášek s přírodovědnou a cestovatelskou tematikou (prezentace vlastních
výzkumů, expozice, výstav a expedic).
Ve spolupráci s občanským sdružením Zoogeos Bohemia logistická příprava dalších
přírodovědeckých expedicí za účelem výzkumu a obohacení muzejních sbírek.
Oddělení geologie /paleontologie
6.1. Zapojení do evropských fondů
Pokračující spolupráce s Hornonitrianskýmmuzeem v Prievidzi v rámci udržitelnosti projektu
Západné Karpaty – společná hranica. Instalace jejich výstavy Kamenný herbář v našich
výstavních prostorách (4. prosince 2014 až 1. března 2015).
6.4. Příprava projektů a koncepcí
Příprava na instalaci převzaté výstavy Kamenný herbář
Spolupráce na projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě.

Oddělení muzejní pedagogiky
6.2. Dotace od jiných subjektů
- Podání žádosti o dotace převzal ekonomicko-obchodní odbor MJVM.

6.4. Příprava projektů a koncepcí
- Plánování krátkodobých i dlouhodobých programů a doprovodných akcí dle aktuální
nabídky výstav
- Příprava Konference Muzeum a škola - program, koncepce, aj.
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- Příprava lektorské výstavy Příběh chleba - koncepce výstavy, sběr materiálu, seznamování
se s tématem, konzultace, načítání literatury, psaní textů na výstavu, příprava sbírkových
předmětů, ve spolupráci s Petrou Hanákovou
- Zahájena spolupráce s Infonesem ohledně QR kodů do expozice Princip Baťa: Dnes
fantazie, zítra
- Setkání p. Pálkou ohledně zapůjčení jeho kreseb muzeu
6.5. Další činnosti
- Zpracování dvou krátkých filmů sloužících jako doprovodný videomateriál do výstavy
Máme povinnost dívat se dopředu aneb J. A. Baťa v Brazílii: proces zpracování kaučuku a
proces vyčinění kůže v koželužnách
- Tvorba animovaných filmů z pásů, které vznikly v rámci workshopu klasické muzejní
animace – filmy jsou umístěny na webových stránkách muzea.
- Jazykové korektury anglického jazyka na grafických podkladech pro Mezinárodní
konferenci Obuv v historii.
- Průběžné řešení oprav či dolaďování interaktivních prvků do expozic Princip Baťa: Dnes
fantazie, zítra skutečnost, František Bartoš – pedagog, jazykovědec, etnograf a Zvířata na
zemi a člověk
- Ve spolupráci s Mgr. Štýbrovou vytvoření podkladu pro vytvoření popisu pro grafika
expozice p. Macháčka k prvku Měřidlo obuvi.
- Samostatné grafické zpracování plakátků, letáčků a všech nabídek doprovodných programů
našeho oddělení
- Příprava a zajištění výtvarné soutěže pro děti „Hrad jako malovaný“, též grafické vytváření
plakátů, jmenovek, příprava cen pro výherce, obesílání výherců výtvarné soutěže Hrad jako
malovaný
- Pořizování fotodokumentace z realizovaných programů, jejich grafická úprava a následní
rozesílání konkrétním pedagogům
- Jazykové korektury anglického jazyka na pozvánku na Konferenci obuv v historii
- Aktualizace a zpřehlednění webových stránek Muzea luhačovického Zálesí
- Archivace propagačních materiálů našeho oddělení za minulý i letošní rok
- Provádění inventarizace majetku
- Příprava interaktivních prvků do krátkodobých výstav
- Nákup materiálu na programy a dílny
- Výroba vzdělávacích pomůcek využívaných při realizaci programů
Zlín
Program a dílny pro veřejnost:
- Sobotní program pro veřejnost Babi, dědo, pojďme do muzea za indiány - 127 účastníků
(počítáno bez dětí do 6 let)
- Dílny pro veřejnost (výroba tradiční indiánské hračky - želvy, Barvířská dílna, Dílna U
Zlatohlávka, Mikulášská dílna) - 122 účastníků
Školy
- Doprovodné edukační programy + dílny pro školy a mimoškolní zařízení za rok 2014:
Leden – červen: 2993 dětí, žáků a studentů + 228 pedagogů
Červenec – prosinec: 2177 dětí, žáků a studentů + 194 pedagogů
Celkem: 5197 dětí, žáků a studentů + 422 pedagogů
Luhačovice
- Doprovodné edukační programy + dílny pro školy a mimoškolní zařízení za rok 2014:
Leden – červen: 530 dětí, žáků a studentů + 34 pedagogů
Červenec – prosinec: 806 dětí, žáků a studentů + 51 pedagogů
Celkem: 1336 dětí, žáků a studentů + 85 pedagogů
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Celkem oddělení muzejní pedagogiky realizovalo edukační programy a dílny pro 6510
dětí, žáků a studentů + 505 pedagogů.

Sumarizace
6.1 Rozvojové aktivity
Pokračující spolupráce s Hornonitrianským múzeom v Nitře v rámci udržitelnosti projektu
Západné Karpaty – spoločná hranica
Příprava archeologické expozice Otevři zem, odkryj čas…
Spolupráce při přípravě studie pro nominaci Luhačovic do světového kulturního dědictví
UNESCO
Práce na dlouhodobém projektu Muzea luhačovického Zálesí Příběhy místa
Práce na založení Badatelského centra pro zpracování odkazu Dušana Jurkoviče
Spolupráce na projektu Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě
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Činnost mimo zadanou strukturu
Oddělení dokumentační
- Dokumentace dění v muzeu - kamera, foto (vernisáže, mimořádné návštěvy apod.)
Servis pro odborná oddělení – kopírování, skenování na scanneru Microtek – přes 5000 scanů,
Tisk na tiskárně HP 9500 - stav počítadla k 20. 1. 2015: černá barva 31036 ks, barevně 118 262
ks celkem 14 9298 ks
- Udržování a optimalizace výpočetní techniky a jejího příslušenství. Výměna a doplňován
originálních tonerů.
- Zajištění servisu a bezproblémového chodu nízkonapěťového vybavení (TV, video, xero,
diaprojektory,..)
- Vazby publikací do spirály 60 ks, termovazby 8 ks.
- Pomoc při stěhování výstav. Odvoz výstav Nový Jičín, Hodonín.
- Kopírování písemností pro odborné pracovníky dle potřeby.
- Spolupráce s odbornými odděleními dle požadavků.
- Spolupráce na strategii rozvoje –řešení koncepce IT pro 14. Budovu spolu s nově vznikající
servisní organizací. Účast na jednaní digitálního úložiště dat zlínského kraje a projektu
digitalizace sbírek. Účast na schůzkách technického řešení vnitřní sítě a serveru 14. a 15. budovy.
- Úložiště dat pro muzeum - datové pole s objemem dat 10 TB běží v bezproblémovém provozu.
- Efektivní zadávání volných míst do systému úřadu práce http://portal.mpsv.cz/.
- Evidence zápůjček videokamera, digitální fotoaparáty pro odborné pracovníky
- Správa webových stránek muzea – www.muzeum-zlin.cz, profilu na Facebooku průběžné
doplňování aktuálních informací o výstavách, vernisážích a dalších provozních informací pro
návštěvníky stránek. Aktualizace informací a fotek k výstavám na www stránkách a další důležité
události. Návštěvnost stránek muzea za rok 2014: unikátní návštěvníci 34 438, počet návštěv 48
772. Návštěvníci přistupující z mobilu 8.5 % a z tabletu 1.2 %
- Odesílání všech tiskových výstupů KÚ ke schválení loga Zlínského kraje.
- Používání systému státní pokladny CSÚIS – odesílaní dat na ministerstvo, zabezpečení přístupů
k účtu a zasílání exportu dat na ministerstvo.
- Pomoc při obsluze datové schránky muzea, její aktualizace pro správný chod schránky, výběru a
zasílání elektronických dokumentů.
- Používání elektronické spisové služby zlínského kraje.
- Zajištění večerních akcí po otevírací době pro VIP návštěvy.
- Instalace PC v Luhačovicích .
- Stěhování z depozitáře na Ploštině do nových prostor v Otrokovicích
- Internet na odloučených pracovištích v řešení, současný stav je zcela nevyhovující. Příprava na
přechod k T-mobile
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- Řešeno měření vlhkosti v budově starého depozitáře v Otrokovicích – systém Transklim je
nefunkční – potřeba zakoupit nový systém, který bude připojen k současnému měření vlhkosti a
teplot.
- Ve spolupráci s IT oddělením servisní organizace je zajištěn základní provoz a řešení požadavků
a závad.
- Účast na výběrových řízení BI servisní organizace při výběru pevných hlasových služeb.
- Účast na jednáních projektu zl. kraje o digitalizaci a dalšího pokračování v podobě vzniku
repozitáře pro data muzeuí a galerií a organizace těchto dat v programu Bach.
Provádění inventur, inventarizační a likvidační komise.
Zpracování knihy jízd pro vozidla Ford Tranzit a VW Transporter.
Služební jízdy Radim Ševčík za rok 2014 celkem 12000km:
* nákupy materiálu
* 3 denní dokumentace památníků z 1. Světové války
* veletrh muzeí a galerií v Třebíči
* 2x stěhování na objektu Ploština
* dokumentace masopustních obchůzek v okolí slavičínska a zlínska
* pomoc při zajištění dílny pro děti v Luhačovicích
* Vikýřovice u Šumperka, Hodonín, Nový Jičín – instalace a deinstalace výstavy
* stěhování předmětů do Luhačovic
* noční prohlídka hrad Malenovice
* sobotní akce v Luhačovicích
* 2x Praha
* Uherské Hradiště – k výstavě veselá bota
* Kroměříž – k výstavě velká válka
* Ploština – servis pokladny
* Otrokovice a Zlín – svoz k výstavě Koželužny
* Klečůvka, Jalubí – svoz k výstavě Velká válka
* Brno – nákup výstavních prvků
Konzervátorské oddělení
- správa nového depozitáře a vzduchotechnické jednotky ve spolupráci s FMIB – snížení
výkonu měničů (snížení provozních nákladů), úprava dálkové správy,
pravidelné týdenní kontroly
- ukládání sbírek v depozitářích
- úprava a kontrola světelných podmínek na 14.b expozice obuvi a filmu
- příprava expozic na návštěvnickou sezónu (Luhačovice, Hrad, hájenka, 14.b obuvnické
stroje a výrobní linka)
- příprava sbírek obuvi pro výstavy v Bratislavě, Košicích a Praze (cca 250 ks), spolupráce při
ostatních výstavách Mgr. M. Štýbrové
- příprava výstav: V zákopech a v zázemí, Uvádění ve známost
- účast na seminářích: - Národní Galerie: Moderní metody čištění a konzervace obrazů
- Národní památkový ústav: Ochrana mobiliárních fondů v zámeckých
knihovnách
- Národní památkový ústav: Studium renesančních a barokních vazeb
v SZ Rájec nad Svitavou
- Komise konzervátorů a restaurátorů při AMG: Seminář konzervace
cechovních památek z textilních materiálů
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V jižní části konzervátorských dílen byly instalovány stínící žaluzie!
Mimo tyto úspěšně zakončené akce zůstalo několik úkolů, které není možné realizovat
z důvodu nedostatku financí:
- Mechanické zabezpečení oken (bezpečnostní fólie, mříže) v přízemí starého objektu (dílny a
depozitář keramiky)
- Zakoupení záložních dílů pro vzduchotechnickou jednotku, které v případě výpadku
systému zkrátí dobu nutnou ke zprovoznění systému: měniče, motory…
- Vybavení dílny restaurování papíru pro odkyselování
- Dokončení posledních čtyř modulů regálových systémů (textil -1, obrazy-1, archeologie-2)

III. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA K 31. 12. 2014
1. Komentář ředitele k účetní závěrce k 31. 12. 2014
Účetní závěrka k 31. 12. 2014 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 2014, pravidla zřizovatele pro odepisování dlouhodobého majetku apod.).
Organizace elektronicky odesílá ve stanovených termínech finanční výkazy do CSÚIS a to: rozvahu,
výkaz zisků a ztráty a přílohu k účetní uzávěrce. Zodpovědnou osobou v organizaci za odeslání
výkazů do CSÚIS je hlavní účetní. 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 2014 byly dodrženy všechny termíny pro odeslání výkazů do CSÚIS (1. až 3. čtvrtletí 2014).
Termín pro odeslání výkazů za 4. čtvrtletí 2014 je 25. 2. 2015. Organizace výkazy odeslala
dne 5. 2. 2015 na základě obdržení pokynu zřizovatele.
Na základě hodnoty aktiv netto k 31. 12. 2013 byla organizace povinna od 1. 1. 2014 účtovat pro účely
předávání Pomocného analytického přehledu a zasílat ve stanovených termínech relevantní výkazy.
V roce 2014 byla tato povinnost organizací plněna.
V roce 2014 byly v organizaci provedeny dvě kontroly, a to:
- Namátková kontrola hospodaření za roky 2011 až 2013 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti
vnitřního kontrolního systému, prováděná pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor
Kancelář ředitele ve dnech 7. 7. – 5. 8. 2014.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 76/2014/KŘ č.j. KUZL 34302/2014 organizace
převzala dne 22. 8. 2014. Kontrolou byla zjištěna porušení obecně závazných právních předpisů
uvedených v Závěru protokolu. Nebyla zjištěna závažná zjištění ve smyslu ustanovení §22 odst. 6
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zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
Organizace podala ve stanovené lhůtě kontrolnímu orgánů písemnou Zprávu o odstranění nedostatků
zjištěných kontrolou včetně termínů a uvedení osob odpovědných za odstranění nedostatků.
Deklarované závazky k odstranění nedostatků jsou plněny ve stanovených termínech.
- Plánovaná kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období
od 1. 9. 2011 do 31. 3. 2014. Kontrola byla prováděna ve dnech 30. 4. a 2. 5. 2014 pracovnicí Okresní
správy sociálního zabezpečení Zlín. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Organizaci nebyly v roce 2014 uloženy žádné finanční postihy (odvody, pokuty, penále)
z provedených kontrol.
Na základě příkazu ředitele č. 1/2014 ze dne 30. 9. 2014 k provedení řádné periodické inventarizace
majetku a závazků 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.
Závěrečná zpráva byla zpracována a předložena ve stanoveném termínu do 07.01. 2015.
Inventarizační komise schválila inventarizační zápis. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
V roce 2014 byly v účetnictví 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 2014 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 bylo účtováno v souladu s podmínkami příslušných smluv. O dohadech nebylo
třeba účtovat. V jednom případě vznikla organizaci k 31. 12. 2014 pohledávka vůči poskytovateli
dotace (Statutární město Zlín, 30.000 Kč) z titulu uzavřené smlouvy a na základě řádně a v termínu
předaných dokladů k vyúčtování dotace.
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. Správa pohledávek se řídí podmínkami Zřizovací listiny a směrnicí zřizovatele
pro nakládání s peněžitými pohledávkami příspěvkových organizací. K 31. 12. 2014 organizace
neeviduje žádné nedobytné pohledávky.
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Organizace předpokládá vznik daňové povinnosti za rok 2014 v částce 1.310 Kč. Daňová povinnost
byla na základě výpočtu daňové povinnosti zúčtována dohadem na příslušný účet provozních
nákladů.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení
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.
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.
Evidence majetku je v organizaci vedena softwarem GORDIC EMA. Knižní fond je veden programem
CLAVIUS a sbírkové fondy jsou vedeny programem BACH. Majetek je rozčleněn podle Směrnice pro evidenci,
účtování a odepisování majetku, operativní evidence.
Inventarizace majetku a závazků MJVM proběhla v souladu se zákonem MF ČR č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků.
Příkazem ředitele č. 1/2014 ze dne 30. 9. 2014 byla jmenována ústřední a dílčí inventarizační komise včetně
stanovených termínů provedení inventarizace v jednotlivých objektech. Inventarizován byl majetek, pohledávky
a závazky organizace dle závěrečné zprávy o výsledku inventarizace.
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IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2014
Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2014
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2014
ředitel příspěvkové organizace
doporučuje / nedoporučuje *
schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2014
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 23.3.2015

Ve Zlíně dne 11. 2. 2015

Mgr. Pavel Hrubec, MBA
ředitel
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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 2014
2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“)
k 31.12.2014
3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2014
4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2014
5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2014
6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2014
7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2014
8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31.12.2014
9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití investičního fondu k 31.12.2014
10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2014
11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2014
12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2014
13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2014
14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2014
15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2014 + Přehled vyřazených
nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2014
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2014
16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2014
17) Tab. č.17 Přehled projektů PO
18) Tab. č.18 Přehled akcí roku 2014 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
19) Tab. č.19 Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy PO za rok 2014
20) Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2014
21) Tab. č.21 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2014
22) Tab. č.22 Vyhodnocení výstav pořádaných ve 14|15 BI v roce 2014
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II. Zpráva o činnosti
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SPOLUPRACOVNÍCI – PŘÍZNIVCI – DÁRCI
Spolupráce s institucemi – zapůjčování exponátů na výstavy, odborná spolupráce,
zajišťování studentských praxí, konzultace prací, odborné přednášky:
Architektur Museum der Technische Universität München, Mnichov, Německo
Krajská galerie Zlín
Muzeum Sztuki, Lodž, Polsko
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta multimediálních komunikací
Masarykova univerzita Brno
Univerzita Palackého Olomouc
Hornonitrianské múzeum v Prievidzi, Slovensko
Národní muzeum Praha
Moravské zemské muzeum Brno
Muzeum města Brna – Špilberk
Technické muzeum Brno, konzervátorského pracoviště
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Muzeum regionu Valašska, Vsetín
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Masarykovo muzeum, Hodonín
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Muzeum vysočiny Jihlava
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov p. Rad.
Ústav archeologické památkové péče Brno
Archeologický ústav AV ČR Brno
Botanický ústav AVČR v Průhonicích
Etnologický ústav AV ČR Brno
Národní památkový ústav, ú.o.p. Brno
Národní památkový ústav, ú.o.p. Kroměříž
Zoogeos Bohemia
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
CHKO Beskydy
CHKO Bílé Karpaty
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Státní okresní archiv Zlín-Klečůvka
Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín
Asociace muzeí a galerií ČR
Česká botanická společnost
Česká entomologická společnost
Česká národopisná společnost
Odborná a metodická spolupráce:
Odbor životního prostředí KÚ
Muzeum Hustopeče
Městské muzeum Napajedla
Městské muzeum Slavičín
Městské muzeum Bojkovice
110

Městské muzeum Holešov
Muzeum Františka Skopalíka, Záhlinice
Slavičín - magistrát
Městský úřad Borovany
Městský úřad Vizovice
OO Plzeň
ZOO Zlín (Lešná)
Spolupráce se spolky a sdruženími:
Archeologický klub, Zlín
Spolek aktivních seniorů, Luhačovice
Klub kultury v UH (Akademie 3. věku)
Denní stacionář, Charita Luhačovice
Luhačovický okrašlovací spolek Calma, Luhačovice
Klub přátel výtvarného umění a knihy, Zlín
Folklorní soubor LELUJA, Provodov
Klub českých turistů
Spolek divadelníků Hvozdná
Školy:
 MŠ Mladcová
 MŠ Kúty Zlín
 MŠ M. Knesla Zlín
 MŠ Sokolská
 MŠ Kunovice
 MŠ Na Vyhlídce
 MŠ Tř. Svobody Malenovice
 MŠ Kudlov
 MŠ Quočna
 MŠ a ZŠ Březůvky
 Církevní ZŠ a MŠ Zlín
 MŠ a ZŠ Provodov
 MŠ a ZŠ Jasenná
 MŠ a ZŠ Ludkovice
 DD, MŠ, ZŠ a Praktická škola Lazy
 ZŠ Svobody Malenovice
 ZŠ Komenského Malenovice
 ZŠ Komenského I.
 ZŠ Komenského II.
 ZŠ Spytihněv
 ZŠ Emila Zátopka Zlín
 ZŠ Křiby
 ZŠ Tečovice
 ZŠ Slovenská
 ZŠ Rýmařov
 ZŠ Želechovice
 ZŠ Podhoří
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ZŠ Kvítková
ZŠ Mikuláše Alše
ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice
ZŠ Mánesova Otrokovice
ZŠ Racková
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ Dolní Lhota
ZŠ Zálešná
ZŠ Vizovice
ZŠ Popovice
ZŠ Napajedla
ZŠ Zdounky
ZŠ Okružní
ZŠ Štípa
ZŠ Mostní
ZŠ G. Píky Ostrava
ZŠ Zborovice
ZŠ Neubuz
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Gymnázium Lesní čtvrť
Gymnázium Otrokovice
Střední zdravotnická škola Zlín
SŠ Gastronomie
SŠ Oděvní Vizovice
SŠ Veterinární Kroměříž
SPŠ Otrokovice
DDM Astra
DDM Zvonek Vizovice
Aktivně životem
Skauti Želechovice

Příznivci a dárci – jednotlivci:
Mgr. Ondřej Machálek, Václava Navrátilová, PhDr. Silke Gester, Mgr. Ludmila Hyblerová,
Josef Kučera, Blažena Koulová, manželé Lelkovi, Josef Souček, Mgr. Ivan Bergmann, Bc.
Petra Stojaspalová, Mgr. Tomáš Hamrlík, Josef Ščuglik, Marie Špiritová, Mgr. Helena Tribe,
manželé Kučerovi, Marta Doleželová, Ladislav Bártek, Jaromíra Kadlčíková, Ludmila
Geherová, Lubomír Marušák, Vojtěch Křeček, M. Kolaříková, Jana Vunderlová, Jarmila
Blažková, Eva Procházková, Jaroslav Starý, Jiří Konečný, Marie Kummerová, Milena
Hrbáčová, Hana Šurá, Marta Rubešová, manželé Černí, Pavla Koutná, Josef Hanák, Vlasta
Ordeltová, Vlasta Šibalová, Michaela Nimrichterová, Helena Cekotová, Ing. Zuzana
Holásková, Marie Kadlecová, Marie Maršovská, Oldřich Bujárek, Ing. Jiří Šůstek, Otilie
Kafková, manželé Pančochovi, Eva Macháčková, Alena Prokopová, Jana Černocká, Taťána
Karhánková, Ludmila Maliníková, Jiřina Pazderová, Mgr. Miroslav Černý, Petr Fiurášek,
Rostislav Fotter , Bc. Marek Havelka, Ing. Jaroslav Janík, Armand Nedoma, Jan Neradílek,
Pavel Štourač, Ing. Pavlína Křivánková, Vojtěch Václavík, Alois Václavík, Mgr. Tomáš
Chmela, Jan Krejčí, František Škrdla. Karel Škrdla, Vladan Žmolík, ing. Jiří Holík, David
Juříček, Roman Zbořil, Václav Krahula, ing. Stanislav Máček, ing. Čestmír Vančura, Magda
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Havlíková, Radomír Kališ, Zdeněk Bártek, MUDr. Eduard Ezer, Dita Popelářová, PaedDr.
Jiří Troneček, Albert Gottwald, Dr. Marie Elsnerová, rodina ing. Vladimíra Poláška, Jaromír
Voženílek, Ladislava Kristová, František Petrák, Gustav Sokol, ing. Vladimír Vondrák,
Emílie Hořáková, Miroslav Hejda, Blažena Gahlerová, Jiří Pavel Lamač, Jan Měchura, Karel
Knap, Věra Minářová, Emilie Kolaříková, Hana Stašková, Zdenka Škubalová, Drahomíra
Holcová, manželé Svobodovi, Milan Jehlička, Blanka Babišová, manželé Gargulákovi, Emilie
Stašová, Věra Kadlčíková, Petra Přílučíková, Bc. Dušan Hanák, Dis, Mgr. Alena Janásková,
Mgr. Libuše Přílučíková, Jaroslav Bednařík, Ing. Petr Pernička, Michael Jahoda, Mgr. Alena
Rusová, Ing. Aleš Hrdlička, Petr Marušák, Mgr. David Valůšek, Mgr. Martin Marek, PhDr.
Renata Řehová, Hynek Petrla, Dagmara Patáková, Olga Dřímalová, Jan Branek, Josef
Havelka, Bohumil Žáček, Jan Viktora, Barunka Tomášková, Ing. Sylvie Charuzová, Vlasta
Šimíková, Mgr. Jiřina Trampotová, Hedvika Kubínová, Ing. Svatava Křivinková, Martin
Červenka, Olga Rapantová, Ing. Aleš Hrdlička, Ing. Miroslava Veselá, Libuše Šebestová,
Mgr. Jarmila Hrubá, Ing. Václav Gřešák, Dagmara Maňasová, Jaromíra Kadlčíková, Alena
Váňová, Vlasta Skácelíková, Pavel Semela, Ing. Vlasta Hrdličková, Magdaléna Macháčková,
Vít Erben, Jaromíra Adamčíková, Věra Minářová, Jana Veselá, Jana Pluhařová, Olga
Dřímalová, Mgr. Martina Minaříková, Leszek Wozniak, Ing. Miloslav Petr, Bc. Iveta Šimonů,
Kamil Húšť, Karel Blažek, Jiří Dufek, Ivo Gerža, Mgr. Jiří Lacina, Jiří Mitáček, Jiří Nášel,
RNDr. Petr Novotný, PhDr. Karel Pavlištík, Ludvík Pavlištík, Ing. Ludvík Písek, Jan
Podešva, Miroslav Sekanina, Ing. Jan Semotán, Lubomír Smrža, Josef Vičák, Jaroslav
Vyoral, František Zuska, Milan Ehrlich, Michal Pelíšek, Milena Gregůrková, Sergej Štolfa,
Michal Widenský, Milan Krajča, Miroslav Friak, Marcel Večerka, Lubomír Marušák, Zdeněk
Macháček, Ing. Dušan Němeček, Milan Slivenský, manželé Wicherkovi, Martina Pášmová,
manželé Sklenaříkovi, Ivan Šoula, Frieda Minářová, Helena Pšenčíková, Miroslav Jančík,
Alena Czinegová, Marie Hašová, Dalibor Novotný, Jiřina Mojžíšová, Tomáš Janda, Věra
Tučková, Dieter Mikulec. Václav Lídl, Jan Varga. Vladimír Hrbek, Jan Drahoš, Olga
Kubátová, Zdeňka Mlýnková, Milan Dyntar, Milena Mildorfová, Jan Kopeček, Ladislava
Kristová, Jiří Pavel Lamač, Emilie Kolaříková, Michal Widenský, Miroslav Friak, Marcel
Večerka, Mgr. Anna Oplatková, Ing. arch. Karel Menšík, Ing. arch. Petr Všetečka, Lubomír
Kysela, Mgr. Jana Uhrová, PhDr. Rudolf Unger, Ing. Marian Bachratý, PhDr. Hana TomsaHladík, Václava Navrátilová, Marcela Kunová, Ing. Markéta Čapková
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MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ
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V MÉDIÍCH
Č.

Název

Zdroj

Datum

LEDEN
1.

Malenovický hrad nabídne novinku v podobě zimních vstupů. zlin.cz

2.

2013: Metyl, požár Svitu či stěhování pošty.

3.

Pomůžete muzeu zmapovat policejní historii?

Náš Zlín

1/2014

4.

Hrad Malenovice zve návštěvníky i v zimě.

Právo

2.1.2014

5.

Malenovický hrad nabízí novinku – zimní nedělní

6.

vstup pro veřejnost.
Výzva pro pamětníky zlínské policie.

Zlínské noviny
Zlínské noviny

2.1.2014
2.1.2014

7.

Hrad Malenovice láká na zimní nedělní prohlídky.

iRegiony Impuls

3.1.2014

8.

Muzejníci mapují dějiny četnictva i SNB, vystaví i
předměty od lidí.
Ve zlínském muzeu končí čtyři výstavy, Baťova

iDnes.cz

3.1.2014

9.

města i s vánoční tematikou.
10. Muzeum mapuje zlínskou policejní historii.

zlin.cz
Magazín Zlín

4.1.2014
1/2014

11. Výstava přiblíží život severoamerických indiánů.

Magazín Zlín

1/2014

12. Hrad zve na nedělní zimní prohlídky.

Magazín Zlín

1/2014

13. Zlín byl můj odrazový můstek i záchrana.

Magazín Zlín

1/2014

14. Jak se slavily vánoce v našem kraji.

Okno do kraje

1/2014

Deník

2.1.2014

15. Muzeum představí kulturu indiánů Severní Ameriky. inZlin
16. Malenovický hrad láká na zimní nedělní vstup.

1.1.2014

1/2014
5plus2

10.1.2014

18. Košt slivovice uzavřel svátky.

Zlínský deník

8.1.2014

19. Tříkrálové koštování ukončilo Vánoce ve 14/15 Baťově…

Novinky.cz

6.1.2014

20. Vánoce ve zlínském muzeu zakončil košt slivovice.

Zlin.cz

7.1.2014

21. Tříkrálové koštování.

mistnikultura.cz

7.1.2014

22. Na boty dal svou kůži i křeček.

5plus2

10.1.2014

23. V muzeu jsou k vidění boty z křečka či medvěda.

5plus2

10.1.2014

24. V areálu opraví největší havárie.

MF Dnes

11.1.2014

17. Hrad Malenovice nově nabídne návštěvníkům prohlídky.

25. Výstava představí indiánský kmen.

MF Dnes

26. Přijďte se podívat na indiánské týpí v Baťově institutu.

deník.cz

13.1.2014
16.1.2014
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27. Život indiánů Severní Ameriky přiblíží nová výstava
ve zlínském muzeu.
28. Indiáni ve Zlíně.

Novinky.cz
Právo

29. Muzeum luhačovického Zálesí představuje nástěnný.. Novinky.cz

16.1.2014
17.1.2014
18.1.2014

30. Jak žijí indiáni zjistíte v muzeu.

Zlínský deník

21.1.2014

31. Hasiči zachraňovali obrazy z vytopeného Baťova institutu.

Zlínský deník

27.1.2014

32. Baťův institut uzavřel výstavy, voda se sem vylila už podruhé MF Dnes

28.1.2014

33. Po Sobkovi povede muzeum Hrubec, vysoký úředník kraje.

MF Dnes

29.1.2014

valila už podruhé.
35. Ve vedení Muzea jihovýchodní Moravy usedne

iDnes.cz

29.1.2014

Hrubec. Vystřídá A. Sobka.
36. EU podpořila velké akce i komunitní činnost.

Zlínský deník
Evropské noviny

31.1.2014
31.1.2014

37. Výstava indiánské kultury ve Zlíně.

Právo

31.1.2014

38. Muzeum mapuje policejní historii.

Okno do kraje

2/2014

39. Malenovický hrad láká i v zimě.

Okno do kraje

2/2014

Č. Název
40. Jaké jsou priority pro letošní rok?

Zdroj
Okno do kraje

Datum
2/2014

a ve Zlíně na indiány.
42. Historické hračky vystavuje muzeum v Novém Jičíně.

Novinky.cz
MF Dnes

6.2.2014
7.2.2014

43. Muzeum vystavuje tradiční lidové hračky.

Novojičínský deník

13.2.2014

44. Výstava připomíná cestovatele.

Zlínský deník

14.2.2014

iDnes.cz
Deník.cz

14.2.2014

Evropany.
48. Výstavu o kultuře indiánů doplňuje bohatý

MF Dnes

20.2.2014

doprovodný program.
49. V muzeu se rozezní indiánská hudba.

Novinky.cz
MF Dnes

20.2.2014
21.2.2014

50. Umělkyně známá i neznámá.

Haló noviny

22.2.2014

51. Všichni jsme příbuzní.

Glanc

26.2.2014

34. Výstavy v Baťově institutu jsou zavřené, voda se tam

ÚNOR

41. Kam o víkendu s dětmi: Za Krtečkem do Šluknova

45. Cestovatel Zikmund získal k 95. Narozeninám
doktorát zlínské univerzity.
46. Výstava připomíná cestovatele Hanzelku a Zikmunda.
15.2.2014
47. Zlínské muzeum ukazuje kulturu indiánů a její vliv na
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52. Pro masky koblihy a pálenku.

Zlínský deník

26.2.2014

deník.cz

27.2.2014

Novinky.cz

28.2.2014

55. Odborný časopis hodnotí výstavu Princip Baťa.

Je to dnes!,

5.3.2014

56. Děti vyráběly indiánské hračky.

Zlínský deník

6.3.2014

Všichni jsme příbuzní.
58. A přece!.

deník.cz
Literární noviny

7.3.2014
13.3.2014

59. Festival muzejních nocí zahájí ve Zlíně.

Zlínský deník

15.3.2014

60. Regionální muzea zoufají. Musí platit za dary.

Zlínský deník

17.3.2014

se koná ve zlínském muzeu.
62. 14/15 Baťův institut.

Novinky.cz
Podnikatel

21.3.2014
24.3.2014

63. Vendelín přivítá poutníky v Malenovicích.

Zlínský deník

25.3.2014

64. Z hradu na Zlín opět shlíží svatý Vendelín.

MF Dnes

25.3.2014

65. Svatý Vendelín je po opravě.

Zlínský deník

25.3.2014

66. Muzeum odhalí kouzlo klasické filmové animace.

inZlin

3/2014

67. Svatý Vendelín je po opravě.

deník.cz

26.3.2014

68. Zlínské muzeum přiblíží velikonoční řemesla i tradice.

Novinky.cz

1.4.2014

69. Dušan Trávníček představí krásy rumunských hor.

Valašský deník

2.4.2014

70. Muzeum představí velikonoční řemesla.

MF Dnes

2.4.2014

71. Zámek ve Valašském Meziříčí představuje přírodu Karpat.

MF Dnes

3.4.2014

72. Daj, matičko, daj vajíčko.

Zlínský deník

4.4.2014

73. Hrad Malenovice zahájí sezonu fanfárami.

Zlínský deník

4.4.2014

74. Děti si vyzkoušely, jak se dělají kraslice.

MF Dnes

4.4.2014

75. Velikonoce s předstihem.

Brněnský deník

4.4.2014

76. Zdobení kraslic.

Právo

4.4.2014

77. Muzeum jihovýchodní Mravy ve Zlíně.

Haló noviny

4.4.2014

53. Etnografka o masopustních tradicích: Pro masky
koblihy a pálenku.
54. Bohatý program nabídne o jarních prázdninách
14/15 Baťův institut.

BŘEZEN

57. Děti vyráběly indiánské hračky v dílničce výstavy

61. Workshop zaměřený na tvorbu klasické filmové animace

DUBEN
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78. Posvětili sochu svatého Vendelína.

5plus2

4.4.2014

Č. Název
79. Markrabě Jan Jindřich pustil do svého hradu turisty.

Zdroj
deník.cz

Datum
5.4.2014

80. Probouzení hradu Malenovice.

Zlínský deník

7.4.2014

81. Markrabě zahájil hradní sezonu.

Zlínský deník

7.4.2014

82. Zazněly fanfáry. A hrad se otevřel.

5plus2

11.4.2014

83. Tipy na víkendový výlet: zkuste památky.

Zlínský deník

12.4.2014

84. Muzejní noc má představit pokladnice muzeí.

Kroměřížský deník

25.4.2014

Zlínský deník
Zlínský deník

28.4.2014
29.4.2014

Bude patřit hlavně dětem.
88. Baťův institut ukáže zámořské působení firmy.

novinky.cz
deník.cz

29.4.2014
30.4.2014

89. Baťův institut ukáže zámořské působení firmy.

Zlínský deník

30.4.2014

90. Staré hračky v Novém Jičíně.

Moravskoslezský deník

30.4.2014

91. Muzejní noci ČR začnou ve Zlíně.

Okno do kraje

květen 2014

92. Východní Morava je pro každého.

Okno do kraje

květen 2014

93. Cílem 14/15 je aspoň 150 tisíc návštěvníků ročně.

Zlínský deník

3.5.2014

firmu Baťa v Brazílii.
95. Hrad Malenovice zahájil sezonu.

Novinky.cz
Zlínský deník

4.5.2014
5.5.2014

96. Eurodotace jsou pořádně vidět.

MF Dnes

5.5.2014

97. Za poznáním do Baťova institutu.

Olomoucký deník

6.5.2014

98. Sbírky brouků a havěti jsou i sto let staré.

Zlínský deník

7.5.2014

99. Sbírky brouků a havěti jsou i sto let staré.

deník.cz

7.5.2014

100. Zlín odstartuje letošní Festival muzejních nocí.

Zlínský deník

9.5.2014

101. Program galerijní a muzejní noci.

Zlínský deník

9.5.2014

102. Budovy rozzáří populární videomaping.

Zlínský deník

9.5.2014

103. Budovy rozzáří populární videomaping a zazní koncerty.

Kroměřížský deník

9.5.2014

85. Na obnovu vyhořelého Libušína můžete přispět v
muzeu v Luhačovicích i ve Zlíně.
86. Muzeum představí firmu Baťa v Brazílii.
87. Hrad Malenovice na 1. Máje zahájí plnou letní sezonu.

KVĚTEN

94. Muzeum jihovýchodní Moravy představuje

104. Zlínské muzeum je plné brouků a jiné havěti

Zlin.cz

11.5.2014
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105. Do galerií můžete i v noci. A zadarmo.

Náš Zlín

12.5.2014

106. Zlín zve na noc v muzeu, divadle či knihovně.

MF Dnes

14.5.2014

Gloria musealis 2013.
108. Ve Zlíně bude žít v pátek po setmění muzeum, divadlo,

tisková zpráva

15.5.2014

knihovna i kostel.
109. Malenovický hrad představí zajímavá výtvarná díla seniorů.

iDnes
Novinky.cz

15.5.2014
15.5.2014

110. Muzejní a galerijní noc už dnes.

Zlínský deník

16.5.2014

111. Olomoucká muzejní noc s premiérou.

Právo

16.5.2014

112. Národní zahájení Festivalu muzejních noci.

tisková zpráva

16.5.2014

Novinky
deník.cz

16.5.2014
16.5.2014

institucí v zemi.
116. Baťovská expozice se stala Muzejní výstavou roku 2013.

Novinky.cz
deník.cz

16.5.2014
17.5.2014

117. Muzejní noc zahájil Zlín.

deník.cz

17.5.2014

118. Muzejní noc zahájil Zlín.

Zlínský deník

17.5.2014

119. Baťovská expozice se stala Muzejní výstavou roku 2013.

Zlínský deník

17.5.2014

institut bohatým programem.
121. Galerijní a muzejní noc měla ve Zlíně rekordní návštěvnost.

Novinky.cz
Zlínský deník

18.5.2014
19.5.2014

Č. Název
122. Galerijní a muzejní noc měla ve Zlíně rekordní návštěvnost.

Zdroj
deník.cz

Datum
20.5.2014

123. Do galerií můžete i v noci. A zadarmo.

Náš Zlín

5/2014

124. Výtvarná soutěž pro děti Hrad jako malovaný právě začíná.

Novinky.cz

23.5.2014

125. Národní cenu Gloria Musealis získala expozice o Baťovi.

Novinky.cz

23.5.2014

126. Výtvarná soutěž pro děti Hrad jako malovaný právě začíná.

Novinky.cz

23.5.2014

127. Expozice o Baťovi získala národní cenu.

Zlínský deník

24.5.2014

107. Výsledky XII. ročníku Národní soutěže muzeí

113. Zvoněním budíků odstartoval ve Zlíně jubilejní 10. Ročník
Festivalu muzejních nocí.
114. Muzejní a galerijní noc už dnes.
115. Do Festivalu muzejních nocí se letos zapojí 421

120. Mezinárodní den muzeí a galerií oslavil 14/15 Baťův

128. Děti budou o prázdninách poznávat záhady Baťovského Zlína Novinky.cz

28.5.2014

129. Muzeum uvádí soutěž pro děti. Stačí namalovat hrad
Malenovice.
130. Malenovice ožijí historií.

5plus2
5plus2

30.5.2014
30.5.2014

131. Stručně a jasně.

Krajské noviny

30.5.2014
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132. Stavbou roku se stal Baťův institut.

Právo

133. V soutěži Stavba roku uspěl Baťův institut.

31.5.2014
MF Dnes

31.5.2014

134. Sláva muzejní.

Art + antiques

4.6.2014

135. Zlín perla jižní Moravy.

Sedmička

5.6.2014

136. Kraj uspěl v soutěži muzeí.

Okno do kraje

6-7/2014

137. Malenovický hrad bude v sobotu patřit dětem.

Zlínský deník

10.6.2014

138. Muzeum se chlubí nejlepší expozicí roku.

Náš Zlín

10.6.2014

139. Malenovický hrad bude v sobotu patřit dětem.

Novinky.cz

11.6.2014

Novinky.cz

11.6.2014

141. Strašák dětem: Neučíš se, půjdeš ke kruhu.

Tovární deník

6/2014

142. Filharmonici hráli za soumraku pod širým nebem.

deník.cz

17.6.2014

143. Léto na hradě Malenovice se strašidly i zábavou pro děti.

Novinky.cz

20.6.2014

MF Dnes

25.6.2014

ČERVEN

140. Jedinečná výstava panenek se o víkendu
rozroste o malou dílnu na jejich výrobu.

144. Senátoři chtějí řád pro Zikmunda. Nepředbíhejme,
reagoval cestovatel.
145. 14/15 Baťův institut hostí putovní výstavu uměleckých
děl pacientů se schizofrenií.
146. Jirka by měl radost, říká Miroslav Zikmund.

Novinky.cz
Zlínský deník

25.6.2014
28.6.2014

147. Ráj panenenk odhalí i vzácné sběratelské kousky.

Zlínský deník

28.6.2014

148. Sláva muzejní. Cena Gloria musealis 2013.

Art+Antiques

6/2014

149. Speciální prohlídky na hradě.

Magazín Zlín

7/2014

150. Ve Zlíně začne výstava sběratelských panenek

Zlin.cz

3.7.2014

151. Ráj panenenk odhalí i vzácné sběratelské kousky

Zlínský deník

3.7.2014

152. Panenky vrátí návštěvníky do dětských let

MF Dnes

4.7.2014

153. Lákadla pro malé i velké.

Zlínský deník

4.7.2014

ČERVENEC

154. Zlínská výstava penanek nabízí doprovodný program Zlin.cz

13.7.2014

155. Šedesát dětí poslalo své obrázky.

Náš Zlín

14.7.2014

156. Hrad Malenovice ožívá i v noci.

Náš Zlín

14.7.2014

Novinky.cz

14.7.2014

157. Sběratelka Monika Chmelařová předvedla
výrobu rebornovaných panenek
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158. Dětské kresby malenovického hradu ozdobí knihovnu hradu

Zlin.cz

14.7.2014

159. Noční prohlídka hradu Malenovice se strašidly v patách

Novinky.cz

17.7.2014

160. Malenovický hrad uspořádá noční prohlídku

Zlin.cz

18.7.2014

161. Ráj panenek v Baťově institutu.

Zlínský deník

22.7.2014

162. Ráj panenek v Baťově institutu.

Zlínský deník

23.7.2014

163. Ráj panenek v Baťově institutu.

Zlínský deník

24.7.2014

Č. Název
164. Kam o víkendu s dětmi: Za legendárními stavebnicemi

Zdroj

Datum

do Zlína i Slavkova
165. Ráj panenek odhalí i vzácné sběratelské kousky.

Novinky.cz
inZlin

24.7.2014
7,8/2014

166. Ještě stihnete dětské prohlídky hradu.

Magazín Zlín

8/2014

167. Náš kraj láká k výletům o třetinu více než vloni.

Zlínský deník

28.7.2014

168. Náš kraj láká k výletům o třetinu více než vloni.

Deník.cz,

28.7.2014

169. Sběratelská vášeň: panenky i téměř jako živé.

Zlínský deník

30.7.2014

170. Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda se ze Zlína vrací do Prahy

Financninoviny.cz

5.8.2014

171. Legendární Tatru 87 nahradí model soukromého sběratele

novinyzlinska.cz

5.8.2014

172. Legendární Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda se stěhovala

Nova.cz

5.8.2014

ze Zlína do Prahy
Blesk.cz
174. Tatra cestovatelů Zikmunda a Hanzelky se vydá ze Zlína do.. Zlin.cz

5.8.2014
5.8.2014

175. Tatra 87 Hanzelky a Zikmunda se ze Zlína vrací do Prahy

ceskenoviny.cz

5.8.2014

legendární vůz nepřijde
177. Tatřičko, sbohem, loučil se Zikmund s autem, v němž s

denik.cz

5.8.2014

Hanzelkou projeli svět
178. Legendární Tatru 87 nahradí model soukromého sběratele

novinky.cz
mistnikultura.cz

5.8.2014
5.8.2014

179. Výměna

E15

6.8.2014

180. Slavná Tatra 87

Lidové noviny

6.8.2014

SRPEN

173. Legendární Tatra Zikmunda a Hanzelky se stěhovala

176. Originál Tatry 87 nahradila kopie, Baťův institut o

181. Stěhování Tatry 87: cement a bílé rukavičky

MF Dnes

6.8.2014

182. Legendární Tatra zpět v Praze

Haló noviny

6.8.2014

183. Zikmund Právu: Jak jsem málem zastřelil Hanzelku

Právo

6.8.2014

184. Tatřičko, sbohem, loučil se Miroslav Zikmund

Právo

6.8.2014
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185. Legenda se vrátila

Metro

6.8.2014

186. Originál slavné tatry 87 se vrátil do Prahy

Zlínský deník

6.8.2014

187. Originál Tatry 87 nahradila věrná kopie

Zlínský deník

6.8.2014

188. Originál slavné cestovatelské Tatry 87 nahradila věrná kopie Slovácký deník

6.8.2014

189. Vysloužilé spotřebiče nahradí vstupenky na oblíbené…

novinky

6.8.2014

190. Neseďte doma, vyrazte třeba na Buchlov nebo si jen …

denik.cz

8.8.2014

191. Barokní hájenka v Malenovicích bude hostit novou vernisáž

Zlin.cz

10.8.2014

zatančit a zazpívat
193. Jaké je kouzlo tradiční dřevořezby

deník.cz
MF Dnes

12.8.2014

194. Malenovický hrad nabídne noční prohlídku

Zlin.cz

13.8.2014

195. Architekt kolektivního bydlení

MF Dnes

14.8.2014

196. Noční prohlídka hradu Malenovice podruhé – a letos…

novinky.cz

15.8.2014

197. Kontroverzní výstava skončila. Šlo o pornografii, tvrdí kraj

MF Dnes

15.8.2014

198. Zakazovat umění je ostuda, děsí se Milan Knížák

MF Dnes

15.8.2014

199. Šéf galerie: Sexualita je intimní a vznešená věc

MF Dnes

15.8.2014

192. Neseďte doma, vyrazte na Buchlov nebo si jen

200. Výstavu po třech měsících uzavřeli na popud politiků Zlínský deník
201. Hambatá kauza aneb O čem se mluví
202. Zlínská galerie zavřela kontroverzní výstavu

Zlínský deník
Zlin.cz

16.8.2014
16.8.2014
17.8.2014

203. V muzeu si vyšijete prostírání

MF Dnes

19.8.2014

204. Knihy zlínských primátorů doplní fond krajské knihovny

Zlin.cz

19.8.2014

205. Provokativní výstava je opět otevřená. Kdo ji ale zakázal?

MF Dnes

20.8.2014

206. „Pornovýstava“ je znovu přístupná

Zlínský deník

20.8.2014

207. Zlínská knihovna hledá pamětníky

Zlin.cz

20.8.2014

208. Děti si mohou vyšít své vlastní prostírání

Zlínský deník

21.8.2014

Č. Název
209. Zlínské muzeum má za sebou rekordní návštěvnost

Zdroj
Zlin.cz

Datum
25.8.2014

210. On-line rozhovor s Pavlem Hrubcem…

denik.cz

26.8.2014

211. Krajská knihovna ve Zlíně zpřístupnila baťovské noviny

denik.cz

28.8.2014

212. Století Miroslav Zikmunda

Zlínský deník

213. Století Zikmunda poprvé ve Zlíně. Film promítnou už …

MF Dnes

29.8.2014
29.8.2014
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214. Velkou válku připomenou unikátní archiválie i fotky

Zlínský deník

29.8.2014

215. Tatra má hodnotu korunovačních klenotů

Zlínský deník

31.8.2014

216. Originál legendy je opět v Praze

Okno do kraje

9/2014

217. Legenda Tatra 87 se rozloučila se Zlínem

Magazín Zlín

9/2014

218. Připomenou Baťu i válku

Magazín Zlín

9/2014

219. Časopis se věnuje válce

Magazín Zlín

9/2014

220. Přehled akcí září

Magazín Zlína

9/2014

221. Vzpomínka na zájezd ZTP ČR, MěO Brno do Zlín

Svazové zápisky

září 2014

222. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka v muzeu

Zlínský deník

1.9.2014

223. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka v muzeu

Zlínský deník

2.9.2014

224. Návštěvnický rekord v muzeu ve Zlíně

Právo

2.9.201

225. Cestovatel Zikmund je čelenem klubu Tatra

Zlínský deník

2.9.2014

výstav i mezinárodní konferencí
227. Zlínské muzeum si připomene výročí založení firmy Baťa

novinky.cz
zlin.cz

2.9.2014
2.9.2014

228. V Držkové nezapomínají. Za šíření slávy obce udělili cenu

Zlínský deník

3.9.2014

229. Zakletá Elektrolhota slavila velký úspěch

novinky.cz

3.9.2014

230. Zlínská krajská knihovna se v druhé polovině roku věnuje… novinky.cz

3.9.2014

231. Velkou válku připomenou unikátní archiválie i fotky pomníků inZlín

9/2014

232. Netradiční vernisáž

Zlínský deník

4.9.2014

233. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka v muzeu

Zlínský deník

4.9.2014

234. Do kin vstupuje film o legendě

MF Dnes

4.9.2014

235. Nejsilnější moment filmu? Zikmund jako táta, říká režisér

MF Dnes

4.9.2014

236. Manuál pro milovníky současného umění…

Art+antiques

5.9.2014

237. Haló, je libo baťovský pohled na věc?

Zlin.cz

5.9.2014

ZÁŘÍ

226. Muzeum si výročí založení firmy Baťa připomene řadou

238. Expozice i výstavy si lidé ve 14/15 Baťově institutu prohlédnou
V neděli za poloviční vstupné
239. Jak Baťa vábil zákazníky ke koupi

novinky.cz
MF Dnes

5.9.2014
6.9.2014

240. Baťův institut nabízí poloviční vstupné

Zlin.cz

7.9.2014

241. K štěstí klíček je střevíček – Baťa.

Právo

8.9.2014
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Právo

242. Do muzea za polovic
243. Být moderní a nestát se nudným panoptikem

Tovární deník

244. Jsme muzeum umění, nikoliv pouze výstavní síní
245. „K štěstí klíček je střevíček – Baťa“

8.9.2014
9/2014

Tovární deník
Tovární deník

246. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka

9/2014
9/2014

Zlínský deník

6.9.2014

247. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka ve zlínském muzeu Zlínský deník

9.9.2014

248. Pátý Den Zlínského kraje nabídne řadu akcí pro malé i velké Zlínský deník

10.9.2014

249. Památník na Ploštině se možná dočká obnovy

12.9.2014

Zlin.cz

250. K štěstí klíček je střevíček a Velká válka ve zlínském muzeu Zlínský deník

13.9.2014

251. Zlín: víkend v baťovských stopách

13.9.2014

252. Baťovské výročí připomíná výstava

Magazín Víkend Dnes
Náš Zlín

15.9.2014

253. Den Zlínského kraje nabídne letos několik novinek

Zlin.cz

16.9.2014

254. Krajská galerie vystavuje díla malíře Reného Hábla

Zlin.cz

17.9.2014

255. Velkou válku připomenou ve zlínském muzeu unikátní…

Zlin.cz

18.9.2014

256. Být manželkou prezidenta není o nic těžší, než být…

Zlínský deník

23.9.2014

Č. Název
257. Ivana Zemanová v rámci prezidentské návštěvy zavítala

Zdroj

Datum

ve Zlíně do muzea
258. Drnovice chtějí opravit památník Ploština. Potřebují 30…

Zlin.cz
denik.cz

23.9.2014
24.9.2014

bojiště v Evropě
260. Baťův institut se připojí k dnešní Noci vědců ve Zlíně

Zlin.cz
Zlin.cz

24.9.2014
26.9.2014

261. Seznam toho NEJ ze Zlína, co musíte vidět a stačí na to …

idnes.cz

26.9.2014

262. Obouvání do starověku do současnosti

MF Dnes

2.10.2014

263. 5.ročník – Den Zlínského kraje 4.10.

Zlínský deník

2.10.2014

264. 5.ročník – Den Zlínského kraje 4.10.

Zlínský deník

3.10.2014

265. Den Zlínského kraje oslaví i v Baťově Institutu

Zlin.cz

4.10.2014

266. Do Zlína se sjedou obuvníci z celého světa

Zlin.cz

5.10.2014

267. Za války Baťa dodával oběma bojujícím stranám

Zlínský deník

8.10.2014

268. Týden knihoven nabídne ve Zlíně autorské čtení Martina…

Zlin.cz

8.10.2014

269. První pouť ke sv. Vendelínovi

Právo

9.10.2014

259. Výstava V zázemí a v zákopech nechává nahlédnout na

ŘÍJEN

124

270. Barvířská dílna na hradě Malenovice

Zlínský deník

10.10.2014

271. Baťovské bydlení lidé neuvidí

5plus2

10.10.2014

272. 11+1 tip, kde a jak si užít nadcházející víkend

Zlínský deník

10.10.2014

273. Na hradě Malenovice proběhne první pouť ke svatému…

novinky.cz

14.10.2014

274. V holešovské knihovně se konala zajímavá přednáška Kroměřížský deník

15.10.2014

275. V Knihovně bude k vidění dílo francouzského výtvarníka,… Zlin.cz

16.10.2014

276. Na malenovickém hradě se koná pouť

MF Dnes

17.10.2014

277. Pouť ke svatému Vendelínovi na hradě Malenovice

MF Dnes

17.10.2014

278. Baťa slaví výročí

Rodina Dnes

17.10.2014

279. Na malenovickém hradě se koná pouť

MF Dnes

17.10.2014

280. Malenovický hrad ožije poutí

Zlin.cz

18.10.2014

281. O Ševcovské pouti se ve Zlíně rozjede obuvnická linka…

Zlin.cz

22.10.2014

282. Návštěvníci Baťova institutu se seznámí s tradicemi….

Novinky.cz

22.10.2014

283. Zlínská výstava francouzského umělce…

Novinky.cz

22.10.2014

284. Zlínská krajská knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž…

novinky.cz

23.10.2014

285. O Ševcovské pouti se rozjede obuvnická linka se stroji

novinky.cz

23.10.2014

286. Baťův Institut dnes představí tradice Mongolska,…

Zlin.cz

23.10.2014

287. O Ševcovské pouti se rozjede obuvnická linka se stroji

novinky.cz

24.10.2014

288. 8+1 tip na zpestření víkendových dní

Zlínský deník

24.10.2014

289. Krajská knihovna vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti …

Zlin.cz

24.10.2014

290. Při ševcovské pouti se rozjely historické stroje

MF Dnes

25.10.2014

291. Ševcovská pouť nabídla i řemeslo postaru

Zlínský deník

25.10.2014

292. Jak se vlastně cítil pračlověk?

5plus2(Přerovsko)

31.10.2014

293. Hroby slavných

Zlínský deník

31.10.2014

294. Krajská knihovna ve Zlíně chystá několik zajímavých akcí

Zlin.cz

3.11.2014

295. Den řemesel a vítání sv. Martina v muzeu

inZlin

11/2014

296. Svět stavebnic

inZlin

11/2014

LISTOPAD

297. Muzeum poprvé ukáže Hračky ze staré půdy
298. Muzeum ožije Dnem řemesel a vítáním sv. Martina

Litoměřický deník
Zlínský deník

6.11.2014
11.11.2014
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299. Uvádění ve známost aneb Luhačovice v reklamě
300. Svatý Martin na bílém koni projel Zlínem….

Zlínský deník
MF Dnes

11.11.2014
12.11.2014

301. Sv. Martina připomněli zapomenutými řemesly

Zlínský deník

12.11.2014

Č. Název
302. Rekordní návštěvnost hradu Malenovice

Zdroj
Zlínský deník

Datum
13.11.2014

303. Krajská knihovna nabídne přednášku Na křídlech …

Zlin.cz

10.11.2014

304. Galerie vystaví obrazy a kresby Jiřího Kuběny a …

novinky.cz

10.11.2014

305. Cyklus Zlínské konfrontace v krajské galerii představí…

novinky.cz

10.11.2014

306. Muzeum ožije dnem řemesel a vítáním sv. Martina

novinky.cz

10.11.2014

307. Hrad Malenovice si letos prohlédlo rekordních 18 tisíc…

novinky.cz

12.11.2014

308. Malenovice: osmnáct tisíc turistů

Právo

14.11.2014

309. Interaktivní výstava Svět stavebnic

Zlínský deník

15.11.2014

310. Hrad Malenovice se prohlédlo rekordních 18 tisíc návštěvníků Zlin.cz

17.11.2014

311. Baťův institut bude hostit nový ročník Snow film festu

Zlin.cz

18.11.2014

312. 14/15 Baťův institut bude hostit nový ročník Snow film…

Zlínský deník

18.11.2014

313. Interaktivní Svět stavebnic

Zlínský deník

314. Baťův institut bude hostit nový ročník Snow film festu

Zlínský deník

315. Zlínská krajská galerie vystavuje Baťovské plakáty… Zlin.cz
316. Zlínská galerie oslaví výročí založení vstupem zdarma…

19.11.2014
19.11.2014
19.11.2014

Zlin.cz

20.11.2014

317. Ráj pro děti. V Baťově Institutu se ocitnou ve Světe stavebnic Zlínský deník

20.11.2014

318. Dětem se ve Zlíně otevřel svět stavebnic

Zlínský deník

20.11.2014

319. Ve Zlíně začala unikátní interaktivní výstava Svět stavebnic

Zlin.cz

20.11.2014

320. Zlínská galerie oslaví výročí založení bezplatným vstupem

Zlin.cz

20.11.2014

321. Kam o víkendu s dětmi: Užijte si herní adrenalin, …

novinky.cz

20.11.2014

322. Ve zlínské galerii je k vidění obří jehlan

Zlin.cz

26.11.2014

323. Krajská galerie slavila 61. narozeniny….

MF Dnes

21.11.2014

324. Hrad si letos prohlédlo rekordních 18 tisíc lidí

5plus2

21.11.2014

325. V galerii vyroste více než sedmnáct metrů dlouhý jehlan

Zlínský deník

23.11.2014

326. Hračky dávné i nedávné mohou lidé obdivovat v muzeu…

novinky.cz

28.11.2014

327. Zlínské muzeum představuje výstavu dávných hraček Zlin.cz

28.11.2014
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328. Krajská knihovna zahájila předvánoční odpočítávání

Zlínský deník

1.12.2014

329. Zlínské muzeum ukazuje kolekci dávných hraček

MF Dnes

2.12.2014

330. Klub přátel 14/15 Baťova institutu nabízí rozmanité …

idnes.cz

2.12.2014

331. Vánoční jarmark na hradě Malenovice obohatí výstava…

novinky.cz

2.12.2014

332. 14/15 Baťův institut je moderní centrum vzdělání i kultury

idnes.cz

3.12.2014

333. Vánoční jarmark na malenovickém hradě doprovodí…

Zlin.cz

3,12,2014

334. Kamenný herbář v muzeu představuje i několik milionů let… Zlin.cz

7.12.2014

335. Výstava hraček v muzeu

Náš Zlín

8.12.2014

336. Krajská knihovna hledá mladé literáty

Zlin.cz

8.12.2014

337. Hračky, s nimiž si hrávaly ještě naše babičky

Zlínský deník

9.12.2014

338. Zlínská knihovna pořádá tradiční čtení Vánoční řez

Zlin.cz

10.12.2014

339. Zlínská knihovna uspořádala tradiční předvánoční čtení…

MF Dnes

11.12.2014

340. Kraj hledá místo pro unikátní sbírku pokladů z Amazonie

MF Dnes

20.12.2014

341. Třicet událostí v regionu, které nabídne příští rok

idnes.cz

29.12.2014

FOTOGRAFIE Z VÝSTAV A AKCÍ
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Tříkrálové koštování slivovice, 6. ledna 2014

128

Vernisáž výstavy VŠICHNI JSME PŘÍBUZNÍ, 16. ledna 2014

Setkání s dárci a příznivci MJVM, 30. ledna 2014

Přijďte si vyrobit indiánskou želvu, 5. března 2014
129

Babi, dědo, pojďme do muzea za indiány, 8. března 2014

Posvěcení sochy svatého Vendelína, 24. března 2014

130

Velikonoční předvádění, 3. dubna 2014

Probouzení Hradu Malenovice, 5. dubna 2014

Vernisáž výstavy MÁME POVINNOST DÍVAT SE DOPŘEDU, aneb
FIRMA BAŤA V BRAZÍLII, 30. dubna 2014

131

Vernisáž výstavy OKOUZLEN BROUKY A JINOU HAVĚTÍ,
7. května 2014

Slavnostní předání ocenění Gloria Musealis, 15. května 2014

132

Muzejní noc, 16. května 2014

Den muzeí a galerií, 18. května 2014

133

Dětský den na hradě, 14. červena 2014

Noční prohlídka na hradě, 19. července 2014

134

Stěhování Tatry 87, 5. srpna 2014

Dílna u Zlatohlávka, doprovodný program k výstavě Okouzlen brouky,
16. srpna 2014

Vernisáž výstavy V ZÁKOPECH A V ZÁZEMÍ, 18. září 2014

135

Muzeum luhačovického Zálesí, Přírodní kuchyně, 18. září 2014

Návštěva Ivany Zemanové v MJVM, 22. září 2014

136

Den Zlínského kraje, 4. října 2014

Konference Obuv v historii 2014, 7.-9. října 2014

137

Pouť ke svatému Vendelínovi, 18. října 2014

Ševcovská pouť, 24. října 2014

138

Den řemesel, 11. listopadu 2014

Vernisáž výstavy HRAČKY DÁVNÉ I NEDÁVNÉ, 27. listopadu 2014

139

Vánoční jarmark na hradě, 6. prosince 2014

140

III. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA K 31. 12. 2014
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