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0. Úvod

0.1 Charakteristika Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM), příspěvková organizace vykonává činnosti a plní funkci 
muzea ve smyslu zákona číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 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. 

Strukturu činností MJVM lze charakterizovat v následujícím členění: 
• Sbírkotvorná a péče o sbírky
• Vědecko-výzkumná
• Metodická a edukační
• Kulturně-výchovná
• Ediční a publikační
• Ostatní rozvojové aktivity
• Správa a využívání svěřeného movitého i nemovitého majetku

0.2 Objekty ve správě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Hlavní sídlo Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se nachází v nově zrekonstruovaném komplexu  
14|15 BAŤOVA INSTITUTU v areálu bývalého Svitu na adrese:

Vavrečkova 7040 
14 budova továrního areálu
760 01 Zlín 
tel.: 573 032 301
info@muzeum-zlin.cz
http://muzeum-zlin.cz

Zde kromě pracovišť vedení MJVM, většiny kurátorů a technických pracovníků provozuje muzeum i dvě 
stálé expozice „Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost“ a „František Bartoš – pedagog, jazykovědec, 
etnograf“, dále prostory pro pořádání krátkodobých výstav, edukačních programů, přednášek, dílen pro 
školy i širokou veřejnost a řadu dalších aktivit.  

Objekty, které MJVM spravuje a odpovídá za jejich provoz a v nichž pracovníci  MJVM nejen vyvíjí své 
aktivity určené veřejnosti, ale také provozují odbornou a badatelskou činnost. 

Mezi ty, které jsou využívány pro aktivity určené veřejnosti patří:

• Hrad Malenovice 

Adresa: Švermova 448, 763 02 Malenovice, telefon: 577 103 379, www.hradmalenovice.cz

V prostorách hradu jsou vyvíjeny aktivity pro veřejnost, která má možnost navštívit stálé expozice,  
pravidelné prohlídkové trasy, pořádají se zde výstavy i speciální akce při různých příležitostech. Prostory  
hradu je možné pronajmout i pro pořádání svatebních obřadů. Kromě těchto služeb pro veřejnost slouží  
hrad i jako zázemí pro ukládání některých sbírkových fondů a pracoviště odborných kurátorů.
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• Muzeum luhačovického Zálesí

Adresa: Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, telefon: 577 132 883

Tato součást MJVM je lokalizována v prostorách kulturního domu Elektra, které má MJVM pronajato 
od města Luhačovice. Toto pracoviště je velmi aktivní a svébytnou součástí MJVM, v jehož samostatné  
režii se odehrává celá řada výstav, přednášek, besed, vzdělávacích pořadů a dalších akcí. Rovněž je zde  
provozována stálá expozice „Známé i neznámé Luhačovice“.

• Národní kulturní památník Ploština

Adresa: Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk

V této odlehlé lokalitě je provozována stálá expozice, která připomíná nejen život zdejší osady pasekářů, 
ale zejména tragédii, která se zde odehrála v dubnu roku 1945 na sklonku 2. světové války.

Mezi objekty, které jsou využívány převážně pro odbornou činnost MJVM patří:

• Pracoviště Lhotka

Adresa: Lhotka 68, 763 02 Zlín – Lhotka

V prostorách zapůjčených magistrátem města Zlína jsou umístěny cestovatelské fondy, především archiv H+Z.

• Otrokovice

Adresa: Jiráskova 1338, 765 02 Otrokovice

Zde jsou ve dvou budovách umístěny pracoviště konzervátorů a depozitáře, v nichž je uložena a ošetřována 
velká část sbírkových fondů MJVM.

0.3 Vize – poslání – směřování a vývoj Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně je vnímáno jako dynamicky se rozvíjející muzeum, jak co do  
rostoucích aktivit v jednotlivých lokalitách, návštěvnosti i objemu spravovaných fondů a sbírkových  
předmětů, tak i co do počtu a stavu obhospodařovaných objektů. Faktické údaje, které jsou prezentovány 
v této zprávě dále, jsou toho jasným důkazem. Těchto výsledků by bylo problematické dosáhnout, kdyby 
MJVM nemělo stanovenu vizi a strategické cíle a priority, které jsou neustále v rámci týmu pracovníků 
diskutovány a aktualizovány.

VIZE MJVM

Ve škále svých činností, zejména pak sbírkotvorné, badatelské a prezentační, dosahovat vysokého  
standardu zpracovávaných výstupů. Tyto výstupy pak dostupnou a srozumitelnou formou poskytovat  
široké veřejnosti. U veřejnosti odborné poskytovat součinnost při jejich badatelských aktivitách i paměťových 
výstupech. Pro veřejnost laickou a zejména školní mládež poskytovat výstavní a edukační programy  
v nadstandardní úrovni, která zajistí návštěvníky muzea i v dalších generacích.

POSLÁNÍ

Za své základní poslání považuje MJVM poskytování široké škály výstupů a služeb pro odborné, vzdělávací, 
kulturní i ediční aktivity ve všech oblastech své činnosti. Touto cestou významně kultivovat volnočasové 
aktivity občanů všech věkových kategorií, zejména však školní mládež, studenty a mladou generaci  
obecně. Poskytováním bohaté nabídky výstupů ve formě výstav, prezentací, kulturních, a osvětových  
programů přispívat k rozšiřování kulturního a historického potenciálu města Zlína a Zlínského kraje.

SMĚŘOVÁNÍ A VÝVOJ 

• Shromažďováním a správou sbírek v oblasti obuvnictví, cestovatelství a „pojmu Baťa“ vytvářet unikátní 
specializované sbírky s tímto zaměřením jako prioritní úkol MJVM. 
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• Shromažďováním a správou sbírek v souladu s aktuálními trendy a vědeckými poznatky vytvářet vlastní 
strukturovanou a koncepční sbírkotvornou činnost ve vědních oborech botanika, zoologie, geologie, 
národopis, archeologie, historie. 

• Realizovat badatelské aktivity v jednotlivých oblastech dle plánů a struktury výstupů stanovené po  
dohodě mezi vedením MJVM a odbornými pracovníky MJVM.

• Prezentovat výsledky své sbírkotvorné a badatelské činnosti prostřednictvím stálých expozic, výstav, 
přednášek a dalších aktivit pro veřejnost.

• V souladu se stanoveným edičním plánem realizovat ediční činnost zaměřenou zejména na oblasti, 
které souvisí s odbornými aktivitami MJVM   

• Spravovat veřejně přístupnou knihovnu se specializovanými fondy, pořizovat odbornou dokumentaci. 
• Prezentovat vlastní publikační a přednáškovou činnost, pořádání kulturních a vzdělávacích programů, 

provádět přednáškovou a vzdělávací činnost a veřejné předvádění autorských děl. 
• Spolupracovat s tuzemskými i zahraničními partnery. 
• Poskytovat odborné a metodické rady veřejným i soukromým institucím, jednotlivcům, badatelům, 

studentům, kronikářům.  
• Provádět archeologické výzkumy na základě oprávnění ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.  
• V oblasti etnografie se soustředit na významné etnografické oblasti Podřevnicko, Valašsko, Luhačovické 

zálesí a stykové oblasti – Podřevnicko – Valašsko – Haná a Podřevnicko – Slovácko.

0.4 Organizační struktura MJVM

MJVM se po několika organizačních změnách v roce 2015 z hlediska organizační struktury stabilizovalo  
a až na několik drobných úprav pracovalo ve struktuře, která je přiložena. Ve srovnání s rokem 2014 došlo 
ke snížení počtu odborů ze 3 na 2, v nichž byla provedena koncentrace pracovníků, jejichž činnosti jsou 
zejména provozního charakteru a na pracovníky, kteří provádí odbornou práci. S ohledem na roztříštěnost 
pracovišť, jak lokálně, tak i tematicky, bylo potřeba zachovat poměrně vysoký počet vedoucích pracovníků, 
kteří zodpovídají za odborné výsledky, organizaci práce i administraci jednotlivých výstupů jimi řízených 
pracovníků i pracovišť. V roce 2015 byla stabilní situace v počtu pracovníků, jichž bylo jak ve skutečném, 
tak i přepočteném stavu 42,25 úvazků. Situace byla pozitivní i v oblasti stability pracovníků MJVM, když 
fluktuace dosáhla pouze 2%.
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0.5. Členství a zastoupení v profesních či zájmových sdruženích a orgánech (asociace, 
společnosti, státní správa apod.) 

MJVM jako významná instituce ve svém oboru, která se angažuje ve společenskovědní i přírodovědné 
oblasti je členem řady profesních organizací. Mezi nejvýznamnější patří:  
• Asociace muzeí a galerií České republiky
• Česká národní sekce CIOFF®
• Programová rada Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici 
• Česká národopisná společnost 
• Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech
• Klub H+Z
• Valašský soubor Kašava
• Česká botanická společnost
• Indian Corral Westerners International
• Zlínská regionální archeologická komise při Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky   
• Česká společnost antropologická
• Asociace muzeí a galerií České republiky – oborové komise 
• Klub absolventů Baťovy školy práce
• Česká entomologická společnost
• Česká archeologická společnost
• Spolek pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia 
• Poradní sbory pro sbírkotvornou činnost v různých muzeích ČR (Hodonín, Rožnov pod Radhoštěm, 

Strážnice, Vsetín)

0.6. Hodnocení práce MJVM

V rámci zprávy za rok 2014 jsem si dovolil napsat, že rok 2014 je možno označit jako jeho první odstavec  
v nové historii MJVM, a to navíc odstavec velmi úspěšný. 
Tato zpráva obsahuje řadu údajů, čísel, informací, které jsou jistě velmi důležité, ale přesto považuji jako 
ředitel tohoto významného muzea za dobré shrnout právě uplynulý rok do stručného uceleného shrnutí, 
které zhodnotí naši činnost. Toto ohlédnutí považuji za dobré už proto, že si často ani v každodenním  
shonu neuvědomujeme, co všechno se za tak relativně krátký časový úsek podařilo zvládnout. 
• V roce 2015 uspořádali naši zaměstnanci v prostorách muzea 15 krátkodobých výstav a navíc dalších 20 

výstav jsme realizovali v prostorách mimo MJVM – toto je skutečně obrovské číslo – vždyť z toho plyne, 
že jsme každý měsíc uspořádali téměř 3 výstavy.

• Naši odborní pracovníci realizovali v roce 2015 pro veřejnost 58 přednášek.
• Pracovníci MJVM zorganizovali 26 kulturních akcí a v našich expozicích se podařilo uspořádat několik 

desítek komentovaných a speciálních prohlídek.
• Programy našich programových pracovníků v roce 2015 navštívilo více než 6 500 dětí a pedagogů.
• Na hradě v Malenovicích bylo veřejnosti nabídnuto více než 20 akcí od nočních prohlídek, přes  

ekologické aktivity, pouti ke svatému Vendelínovi až po adventní akce.
• Sečteno a podtrženo, pracovníci muzea se podíleli na uspořádání více než 200 samostatných akcí  

a programů.
• Výsledkem tohoto aktivního přístupu a široké nabídky, je rekordní návštěva, na kterou jsem jako  

ředitel velmi hrdý – v roce 2015 navštívilo akce, které jsme pro naše příznivce připravili více než  
160 000 návštěvníků.

• Za zmínku stojí i spolupořadatelství významné akce „Osobnost zlínského kraje“, kterou se podařilo 
uspořádat pro 250 velmi významných návštěvníků přímo v prostorách stálé expozice „Princip Baťa“.

• Za významné lze v roce 2015 považovat i naše ediční počiny, kdy se mj. podařilo vydat 4 tituly knih či 
brožur, 2 periodika a edici pohlednic.
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Uváděné příklady hlavních úspěchů v oblasti určené zejména pro návštěvníky je nutno doplnit i příklady 
„vnitřních“ úspěchů, které nejsou až tak vidět. Mezi ty nejvýznamnější patří:
• změna systému facility managementu při správě našich objektů
• dokončení opravy hradní věže
• realizace nezbytných oprav a upgrade expozice na Ploštině
• dokončení regálových systémů v Otrokovicích spojené se zásadní změnou ukládání exponátů
• nastavení sytému tvorby, schvalování a následné hodnocení programové náplně
Samozřejmě, že před pracovníky MJVM je ještě celá řada úkolů ve sbírkové oblasti, badatelských  
projektech i při obnově a údržbě svěřených objektů. V každém případě mohu s klidným svědomím  
konstatovat, že zásluhou lidí, kteří pro MJVM pracují, ať už jako zaměstnanci či externí spolupracovníci, je 
dosahováno každoročně prokazatelného posunu výsledků ve všech oblastech, kterými se MJVM zabývá.
Když jsem psal tuto stať ve zprávě za rok 2014, napsal jsem mimo jiné: „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.“ Jsem velice 
rád, že toto očekávání bylo bezezbytku naplněno a chtěl bych za to i touto cestou poděkovat všem, kdo se 
svým nasazením o výsledky, které jsou podrobně uvedeny dále v této zprávě, zasloužili.

Ve Zlíně 10. 2. 2016
Mgr. Pavel Hrubec MBA
ředitel MJVM ve Zlíně 

 



I. Ekonomická 
část
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1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

Tabulka č. 1

SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

v rámci Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2015 schváleného Zastupitelstvem ZK dne 10. 12. 2014 usnesením  
č. 0382/Z14/14:

Příspěvek na provoz 16.445.000,- Kč
Závazný objem prostředků na platy 9.887.000,- Kč
Závazný objem OON 350.000,- Kč

ÚPRAVY ROZPOČTU V PRŮBĚHU ROKU 2015

• 1. úprava rozpočtu v 03/2015 dle 1. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 9. 3. 2015, 
č. usnesení 0187/R06/15:

- Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 413.000 Kč.
- Současně schválila Rada Zlínského kraje usnesením č. 0186/R06/15 Plán tvorby a použití fondu investic  

a odpisový plán MJVM na rok 2015.

Navýšení závazného objemu prostředků na platy reflektovalo legislativní navýšení tarifních mezd od 1. 11. 2014. 
Celkový dopad do nákladové části rozpočtu organizace činil 558.000 Kč (mzdy, odvody SP, ZP, příděl do FKSP).
Vzhledem k tomu, že organizaci nebyl současně navýšen příspěvek na provoz na krytí nákladů související s na-
výšením prostředků na platy, byly zdroje řešeny v rámci stávajícího rozpočtu, a to:

◦ Navýšením výnosů z tržeb za vstupné (AÚ 602 0700) o 500.000 Kč, a to přesto, že tato úprava nebyla  
v souladu s reálnou predikcí maximální možné výše tohoto ukazatele, 

◦ Navýšením výnosů z tržeb za prodej vlastních výrobků – publikací (AÚ 601 0400) o 50.000 Kč,
◦ Snížením nákladů na úklid (AÚ 518.0820) o 8.130 Kč.

• 2. úprava rozpočtu v 04/2015 dle 2. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 7. 4. 2015, 
č. usnesení 0275/R08/15:

- Navýšení příspěvku na provoz o 1.400.000 Kč.
- Současně schválila Rada Zlínského kraje investiční záměr č. 1086/3/090/062/03/15 na akci „Muzeum jihový-

chodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 2. etapa a 1. změnu Plánu tvorby  
a použití fondu investic MJVM na rok 2015.

Příslušná úprava rozpočtu reflektovala 2. změnu závazných ukazatelů rozpočtu. Příspěvek na provoz byl navý-
šen za účelem finančního krytí nákladů schválené investiční akce. Současně se schválením investičního záměru 
a 1. změny Plánu fondu investic bylo provedeno navýšení odpisů z nově pořízeného majetku o 42.000 Kč.

• 3. úprava rozpočtu v 06/2015:
- Úprava plánu oprav MJVM na rok 2015 – přesuny mezi položkami beze změny celkové částky nákladů  

na opravy
- Promítnutí získání dotace Města Luhačovice v částce 10.000 Kč (účelově na tisk výstavních panelů Muzea 

luhačovického Zálesí).
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• 4. úprava rozpočtu v 07/2015: 
- na základě schválení investičního záměru č. 1111/3/090/064/05/15 na akci Muzeum jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – oprava střechy věže, RZK dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0599/R15/15,
- dle 3. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0600/R15/15 – 

navýšení příspěvku na provoz o 370.000 Kč na finanční krytí schválené investiční akce.

V rámci příslušné úpravy rozpočtu bylo provedeno navýšení plánu oprav dle parametrů schválené investiční 
akce, navýšení výnosů z transferů (AÚ 672 0500) o schválenou částku příspěvku na provoz a úpravy v rámci 
stávajícího rozpočtu k zajištění zdrojů krytí celé výše nákladů schválené investiční akce.

• 5. úprava rozpočtu v 10/2015:
- v návaznosti na schválení změny č. 2 Plánu tvorby a použití fondu investic, RZK dne 12. 10. 2015, č. usnesení 

0806/R20/15 – úprava rozpočtu a odpisového plánu MJVM na rok 2015 dle schválených změn.
- Dále byla provedena úprava rozpočtu a úprava plánu rezervního fondu 413, které řešily krytí nákladů ve výši 

cca 50 tis. Kč na mimořádnou zahraniční pracovní cestu zaměstnanců MJVM do Strasbourgu (cesta se usku-
tečnila na základě osobního pozvání poslankyně Evropského parlamentu). 

 
• 6. úprava rozpočtu ve 12/2015:
- dle 4. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 7. 12. 2015, č. usnesení 997/R24/15:

◦ Navýšení příspěvku na provoz o 558.000 Kč,
◦ Navýšení závazného objemu prostředků na platy o 43.000 Kč v návaznosti na legislativní navýšení tarif-

ních mezd od 1. 11. 2015.
- dle 5. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 21. 12. 2015, č. usnesení 1057/R25/15: 

navýšení příspěvku na provoz o 135.000 Kč.

Byly provedeny úpravy v nákladové a výnosové části rozpočtu hlavní činnosti ve smyslu schválených změn 
závazných ukazatelů.

 

SCHVÁLENÁ VÝŠE ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 K 31. 12. 2015

dle 5. změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015, RZK dne 21. 12. 2015, č. usnesení 1057/R25/15:

Příspěvek na provoz 18.908.000,- Kč
Závazný objem prostředků na platy 10.343.000,- Kč
Závazný objem OON 350.000,- Kč

Organizace dodržela všechny závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 stanovené zřizovatelem.

NEINVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ MIMO ROZPOČET ZK

Organizaci byla mimo rozpočet ZK poskytnuta jedna neinvestiční dotace. Jedná se o dotaci Města Luhačovice  
v částce 10.000 Kč, která byla poskytnuta na tisk výstavních panelů k výstavě Muzea luhačovického Zálesí „Jur-
kovičovy vojenské památníky a hřbitovy v Haliči“. 
Vyúčtování dotace bylo poskytovateli předloženo dne 21. 10. 2015, v souladu se stanoveným termínem. Částka 
dotace byla použita v plné výši na stanovený účel v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem. Příjem 
peněžních prostředků z dotace proběhl v roce 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 2015 21.196.000 Kč
Úpravy během roku              +1.128.000 Kč
Upravený rozpočet 2015                       22.324.000,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015                     22.172.523,49 Kč
 

% čerpání: 99,32 %
úspora v Kč: 151.476,51 Kč

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2015 byly prováděny zejména v návaznosti na schválené změny závazných 
ukazatelů rozpočtu.
Čerpání nákladů hlavní činnosti k 31. 12. 2015 je v souladu s rozpočtem s vykázanou celkovou úsporou v částce 
151.476,51 Kč.

• Spotřeba materiálu (účet 501)

Schválený rozpočet 2015     670.000 Kč
Úpravy během roku     135.000 Kč
Upravený rozpočet 2015     805.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015     778.456,02 Kč

% čerpání: 96,70 %
úspora v Kč:  26.543,98 Kč

Úprava – navýšení rozpočtu o 135 tis. Kč byla provedena v měsíci 12/2015, kdy byla navýšeným příspěv-
kem na provoz v této částce kryta spotřeba publikací MJVM – výdeje ze skladu publikací za účelem jejich 
poskytnutí po dohodě s vedením Zlínského kraje v souvislosti s aktivitami pořádanými  ZK: 
1. v dubnu 2015 hostům akce „Osobnost roku Zlínského kraje“ konané v prostorách expozice MJVM „Prin-

cip Baťa“ (500 ks publikací čtyř titulů v celkové hodnotě 133.213 Kč).
2. v červnu 2015 radní ZK pro sociální věci k prezentačním účelům ZK pro členy Komise Rady při Asociaci 

krajů ČR pro sociální záležitosti (40 ks publikací „Moravská svatba“ v hodnotě 1.600 Kč).

Na účtu 501 – Spotřeba materiálu byly zúčtovány tyto náklady:
- spotřeba materiálu pro přípravu krátkodobých výstav a akcí pořádaných muzeem pro veřejnost, materiál 

pro doprovodné akce, edukační programy, dílny a další náklady spojené s akcemi pro veřejnost pořáda-
nými MJVM. Dále byly z těchto prostředků pořízeny speciální krabice pro uchovávání sbírek obuvi a odě-
vů, hygienický materiál, ostatní drobný spotřební materiál pro provozní účely - (celkem: 166.224,20 Kč),

- spotřeba palivového dříví – vytápění předhradí hradu Malenovice (46.527,00 Kč),
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- spotřeba vlastních publikací – v rámci akcí a edukačních programů MJVM, pro aktivity ZK – viz výše, dis-
tribuce výtisků povinných, autorských a výměnných (celkem: 279.331,66 Kč),

- spotřeba kancelářských potřeb, v tom spotřeba kancelářského papíru na tisk 200 tis. ks evidenčních 
karet sbírkových předmětů (celkem: 91.672,36 Kč),

- spotřeba materiálu pro údržbu – materiál k údržbě zařízení na objektech MJVM, filtry pro VZT, materiál 
ke konzervaci sbírkových předmětů, materiál k úklidu apod. (celkem: 98.943,34 Kč),

- drobný dlouhodobý hmotný majetek pod limit (celkem: 1.755,00 Kč),
- spotřeba pohonných hmot (94.002,46 Kč).

• Spotřeba energií - elektrika, teplo, voda (účty 502, 503)

Schválený rozpočet 2015  1.705.000 Kč
Úpravy během roku               -  335.000 Kč
Upravený rozpočet 2015  1.370.000 Kč
 
Skutečnost k 31. 12. 2015  1.316.702,03 Kč
      v tom:
      - elektrika     820.589,05 Kč
      - pára (teplo)    423.019,04 Kč
      - voda, stočné       73.093,94 Kč

% čerpání:  96,11 %
úspora v Kč:  53.297,97 Kč

Úspora oproti rozpočtu byla vykázána ve spotřebě elektrické energie, a to především díky klimaticky příznivé-
mu roku s absencí delších období s extrémními teplotami zejména v zimním období.

Pozn.: Velmi příznivý dopad na spotřebu elektrické energie měla další opatření navazující na provedené úpravy systému měře-
ní a regulace VZT v novém depozitáři v Otrokovicích v roce 2014. 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 408 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 362 tis. Kč.

SPOTŘEBA ENERGIÍ 2015 (v Kč) ORG
elektrika

AÚ 502 0300
teplo

AÚ 503 0320
voda

AÚ 503 0330 CELKEM

Rozpočet schválený  1 215 000,00 420 000,00 70 000,00 1 705 000,00

Rozpočet upravený  880 000,00 420 000,00 70 000,00 1 370 000,00

Skutečnost k 31. 12. 2015  820 589,05 423 019,04 73 093,94 1 316 702,03

rozdíl: skut. – UR  -59 410,95 3 019,04 3 093,94 -53 297,97

% čerpání UR  93,25 100,72 104,42 96,11

spotřeba dle objektů:      

Muzeum Luhačovice 920 68 911,60 50 654,55 3 444,48 123 010,63

Malenovice-hrad 930 314 514,00 - 19 730,00 334 244,00

Malenovice-hájenka 932 33 347,68 - 638,00 33 985,68

Ploština 940 31 761,23 - - 31 761,23

Otrokovice-konzervátoři 950 40 220,60 100 538,41 43 750,00 184 509,01

Otrokovice-nový depozitář 951 361 985,40 271 826,08 - 633 811,48

Lhotka 970 24 091,00 - - 24 091,00

Zúčtování dohadů z roku 2014  -54 242,46  5 531,46 -48 711,00
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 Pozn.:
- V Otrokovicích je jedno měřící místo pro elektrickou energii i pro teplo. Spotřeba těchto energií  je rozpočítá-

vána na základě kvalifikovaného odhadu poměrem mezi nový depozitář a depozitář-pracoviště konzervátorů 
takto: elektrika 90 : 10, teplo 73 : 27.

- Spotřeba energií vzduchotechnického systému v depozitáři v Otrokovicích – poměr spotřeby elektriky a tepla 
se řídí dle aktuálních vnitřních klimatických podmínek, tak, aby uvnitř depozitáře byly dodrženy optimální 
podmínky teploty a vlhkosti zejména pro deponované sbírkové předměty.

- Vyšší spotřeba vody oproti rozpočtu z důvodu dvou závad – protékání vody na WC, které se vyskytly v objektu 
hájenky a v Otrokovicích. Obě závady byly bez zbytečného prodlení opraveny. 

• Změna stavu zásob (publikací) vlastní výroby (účet 508)

Schválený rozpočet = UR 2015     -320.000 Kč
Skutečnost k 31. 12. 2015  -199.535,21 Kč 

% čerpání: 62,35 %
   v tom:
   - změna stavu nedokončené výroby:  -    1.460,00 Kč
   - změna stavu výrobků – publikací:  -199.535,21 Kč

Na účtu 508 probíhají účetní operace související s vlastními (námi vydanými) publikacemi, a to:

• Zúčtování změny stavu nedokončené výroby (AÚ 508 0300), tj.:
- na stranu MD nákladů vzniklých v běžném účetním období na publikace, které budou vydány v následujícím 

účetním období (jedná se převážně o mzdové náklady a související odvody),
- Na stranu Dal úbytek nedokončené výroby při dokončení publikace, její vydání a převedení na sklad.

• Zúčtování změny stavu publikací (AÚ 508 0500), tj.:
- zúčtování příjmu vydaných publikací na sklad ve skladových cenách (tj. v cenách rovnajících se nákladům na 

jejich vydání),
- zúčtování výdejů vlastních publikací ze skladu při jejich prodeji.

1. Změna stavu nedokončené výroby (AÚ 508 0300) 

vykazuje k 31. 12. 2015 stav -1.460,00 Kč, který představuje přírůstek nedokončené výroby. 

Obrat MD na tomto účtu, tj. úbytek nedokončené výroby v částce 19.490 Kč představuje zúčtování vydání 
dvou publikací MJVM v roce 2015 a jejich převedení na sklad vlastních výrobků. Jedná se o periodika Acta 
Musealia a Acta Carpathica Occidentalis, jejichž náklady přecházely z minulých období. 

Obrat DAL, tj. přírůstek nedokončené výroby v částce 20.950 Kč jsou náklady na publikaci MJVM „Jménem 
zákona!“, které vznikly v roce 2015. Tato publikace bude vydána v 1. pololetí roku 2016 k příležitosti 25. vý-
ročí Policie ČR. 

2. Změna stavu výrobků – publikací (AÚ 508 0500) 

Vykazuje k 31. 12. 2015 stav -198.075,21 Kč, který představuje rozdíl mezi přírůstkem skladových zásob v roce 
2015, tj. aktivací vlastních publikací (DAL 508 0500: 247.290 Kč) a jejich úbytkem, tj. výdejem publikací pro 
prodej (MD 508 0500: 49.214,79).
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Důvodem rozdílu stavu účtu 508 oproti rozpočtu (122 tis. Kč) je zejména skutečnost, že byl přesunut termín 
vydání publikace Jménem zákona! z roku 2015 na rok 2016. Náklady na tuto publikaci vzniklé v roce 2015 v 
částce 20.950 tis. Kč byly zúčtovány k 31. 12. 2015 do nedokončené výroby. Publikace bude dokončena, jak již 
je uvedeno výše, vytištěna a vydána v 1. pololetí 2016 k příležitosti 25. výročí Policie ČR (publikace je věnována 
historii policie a četnictva na Zlínsku).

Přehled publikací MJVM vydaných a přijatých na sklad v roce 2015:

název titulu

příjem na sklad = snížení nákladů (DAL 508 0500)

měsíc počet kusů
hodnota v Kč 

celkem

1.
Acta Carpathica Occidentalis, Příroda západních Karpat 
(TOM. 5/2014) 02/2015 200 35 312,00

2.
Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804 - 1948 
- brožura 02/2015 800 12 116,00

3.
pohlednice pro Muzeum luhačovického Zálesí - podle hist.
plakátů k výstavě „Uvádění ve známost“ 03/2015 5 000 7 490,00

4. periodikum Acta Musealia 2011-2012/1-2 05/2015 200 59 438,00

5. Příběh chleba - brožura 05/2015 1 000 13 064,00

6. Národní soud versus Jan Antonín Baťa 09/2015 1 000 35 187,00

7.
Archiv H+Z - centrum moderního českého cestovatelství 
20. století (vydáno ve spolupráci s Klubem H+Z) 12/2015 600 82 603,00

           CELKEM publikace a pohlednice  245 210,00

8.

Vstupenky „Léto s muzeem“ zavedeny za účelem přesné 
evidence, po ukončení prodeje byly neprodané vstupenky 
odúčtovány) 12/2015 600 2 080,00

           CELKEM OBRAT DAL 508 0500  247 290,00

 

• Opravy a udržování (účet 511)

Schválený rozpočet 2015    405.000 Kč
Úpravy během roku              +424.000 Kč
Upravený rozpočet 2015   829.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015   700.481,20 Kč
 

% čerpání: 84,50 %
úspora v Kč:  -128.518,80 Kč

Nákladům na opravy a údržbu majetku v roce 2015 se podrobně věnuje oddíl 6. – Vyhodnocení provedených 
oprav a související tabulka č. 7.
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• Cestovné (účet 512)

Schválený rozpočet 2015 80.000 Kč
Úpravy během roku +50.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 130.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 118.920,90 Kč 

% čerpání: 91,48 %
V tom:
- cestovné tuzemské:         68.194,00 Kč
- cestovné zahraniční:        50.726,90 Kč

Úprava rozpočtu – navýšení o 50 tis. Kč byla provedena v souvislosti s mimořádnou studijní zahraniční pracovní 
cestou skupiny 9 zaměstnanců MJVM do Strasbourgu. Cesta se uskutečnila na základě pozvání poslankyně Ev-
ropského parlamentu Martiny Dlabajové k návštěvě Strasbourgu se zaměřením na poznávání kulturních zaříze-
ní  - zejména muzeí ve městě a okolí, i přednášku v Evropském parlamentu. Náklady na ubytování byly hrazeny 
Evropským parlamentem. MJVM hradilo cestovné zaměstnanců (celkem 49 tis. Kč) a dopravu (pronájem auta 
15 tis. Kč).

Náklady na cestovné souvisí v případě naší organizace také s pracovními cestami zaměstnanců mezi jednotlivý-
mi objekty muzea. Jejich četnost se řídí dle potřeby a celkové náklady na tyto cesty lze v rozpočtu odhadnout 
pouze přibližně. 

• Náklady na reprezentaci (účet 513)

Schválený rozpočet 2015 100.000 Kč
Úpravy během roku - 30.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 70.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 62.827,10 Kč 
% čerpání: 89,75 %

 
Náklady na reprezentaci jsou tvořeny náklady na občerstvení a květiny na vernisáže a akce muzea pořádané  
v roce 2015, občerstvení pro sekretariát ředitele, občerstvení a květiny pro V.I.P. návštěvy expozice koordino-
vané Zlínským krajem (velvyslanci, ministři,…), výdej publikací ze skladu k reprezentaci. V roce 2015 zahrnují 
náklady na reprezentaci také občerstvení účastníků konference Muzeum a škola.

• Ostatní služby (účet 518)

Schválený rozpočet 2015 2.019.880 Kč
Úpravy během roku +231.870 Kč
Upravený rozpočet 2015 2.251.750 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 2.225.782,82 Kč
 
% čerpání: 98,85 % 
úspora v Kč:  25.967,18 Kč

Úprava rozpočtu byla provedena zejména v souvislosti se schválenou změnou – navýšením příspěvku na provoz 
v měsíci 12/2015.
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Na účet 518 – Ostatní služby byly v roce 2015 zúčtovány tyto náklady:

Účet Název / Popis
Skutečnost k  

31. 12. 2015 v Kč komentář

518 0310,  
320, 330

Telefony, poštovné, inter-
net, rozhlasové a televizní 
poplatky 131 470,08

telefony 89.098 Kč, poštovné 25.617 Kč, internet Otroko-
vice 12.435 Kč, rozhl. a TV popl. 4.320 Kč

518 0410 Poradenství 13 560,00

PO a BOZP 12.000 Kč (do 06/2015, dále v rámci smlouvy 
na komplexní služby FM), účetní a daňové poradenství 

1.560 Kč

518 0420 Revize 15 412,20 do 03/2015, dále v rámci smlouvy na komplexní služby FM 

518 0440
Zpracování ekonomických 
agend 8 000,00 zpracování přiznání k dani z příjmů za rok 2014

518 0510 Bankovní poplatky 9 014,00  

518 0708, 
709 Nájemné 48 116,46

krátkodobé a dlouhodobé nájmy movitých a nemovitých 
věcí – podrobně viz oddíl 16 a tabulka č. 19

518 0800 Odvoz a likvidace odpadů 17 702,00  

518 0820 Úklid 102 690,36
úklid na objektech MJVM - do 06/2015, dále v rámci 

smlouvy na komplexní služby FM

518 0830 Údržba software 592,00

vedení domény. Služby související s údržbou software 
zajišťuje a hradí 14|15 Bi, na kterou byl téměř veškerý 

software v roce 2015 převeden.

518 0840 Účastnické poplatky 3 400,00 Účast zaměstnanců muzea na seminářích a konferencích.

518 0866 Služby pro výstavy 232 455,00

instalace výstav, aranžérské práce, výroba výstavních 
panelů, výroba a úprava výstavních a interaktivních prvků, 

příprava a ošetření exponárů, překlady a jiné drobné 
služby pro výstavy

518 0867 Propagace 98 825,90
Externí služby k propagaci a medializaci především akcí na 

hradě Malenovice, propagace objektů MJVM.

518 0869 Ediční činnost 286 540,00

Náklady - externí služby - související s přípravou publikací 
MJVM - grafické práce, DTP, tisk, překlady apod.: Acta 

musealia, Acta Carpathica,brožury Šternberkové a Příběh 
chleba, pohlednice Luhačovice, sborník z konference Obuv 

v historii (elektronická podoba), Národní soud versus  
J.A. Baťa, Jménem zákona!, Archiv H+Z

518 090x
Správa a údržba objektů 
MJVM 752 661,90

komplexní služby FM -  správa a údržba objektů MJVM - 
smlouva od 04/2015

 

Přednášky, předvádě-
ní, vystoupení, vedení 
workshopů 117 620,00

přednášky - Muzejní čtvrtky, přednášky a program konfe-
rence Muzeum a škola, seminář strategického plánování, 

předvádění řemesel - velikonoce, vystoupení při akcích na 
hradě a jiných akcích MJVM, vedení tvořivých dílen  

k výstavám

 Služby EZS, EPS 110 081,00
technické zabezpečení přenosu, připojení EPS k pultu 

centrální ochrany 
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Účet Název / Popis
Skutečnost k  

31. 12. 2015 v Kč komentář

 

Zajištění semináře 
„Motivace v baťovském 
systému“ 78 366,00

Organizační a technické zajištění. Hrazeno z peněžního 
daru firmy GENICZECH.

 
Servis VZT v depozitáři  
v Otrokovicích 29 766,00 do 03/2015, dále v rámci smlouvy na komplexní služby FM

 Vazby 28 482,60
Vázání evidenčních karet sbírkových předmětů, převazby 

depozitárních knih

 Licence 26 493,00
NFA - oprávnění k užití baťovských filmů k expozici, užití 

fotografií k propagačním účelům

 Výstřižková služba 23 599,00  

 
Čištění odpadu, kácení 
stromů 21 901,00

čištění odpadu Otrokovice (20.401 Kč), kácení stromů 
Malenovice (1.500 Kč)

 
Preparování zoologických 
exponátů 15 000,00  

 

Služby k akci dle IZ „Hrad 
Malenovice - oprava stře-
chy věže“ 10 850,00

zpracování projektu - statického posudku, zpracování 
rozpočtu

 Přeprava 9 295,60 převoz sbírkových předmětů, doprava exponátů na výstavu

 
Bezpečnostní značení 
vjezdu 6 599,00 vjezd do depozitáře v Otrokovicích

 
Zhotovení informačních 
cedulí 4 820,00  

 Ostatní služby 22 469,72

ostatní drobné služby - čištění koberců, překlady, skeno-
vání, kopírování, očkování psa, půjčení kostýmů k akcím,  

realizace nákupu komodit aj.

518 OSTATNÍ SLUŽBY CELKEM 2 225 782,82  

• MZDOVÉ NÁKLADY (účet 521)

Podrobným informacím k oblasti mzdových nákladů je věnován samostatný oddíl – viz oddíl 5. – Rozbor zaměstnanosti  
a mzdových nákladů a související tabulky č. 5 a 6.

• Odvody na sociální a zdravotní pojištění (účet 524)

Schválený rozpočet 2015 3.440.000 Kč
Úpravy během roku +156.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 3.596.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015    3.584.800,00 Kč
% čerpání: 99,69 %

Rozpočet byl během roku 2015 upravován v souvislosti se schválenými změnami limitu prostředků na platy. 
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Jedná se o zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění (34 %) z prostředků na platy a z mezd vyplacených na základě 
dohod o pracovní činnosti (2 průvodkyně) v souladu s platnou legislativou.
V roce 2015 byly k základu pro sociální a zdravotní pojištění připočteny částky:
• za používání služebního auta k soukromým účelům (měsíčně 1 % ze vstupní ceny auta),
• kastelánovi hradu rozdíl mezi výší placeného nájemného a tržním nájemným (měsíčně 4.186 Kč),
• rozdíl mezi příjmem a vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění u těch zaměstnanců, jejichž měsíční příjem nedo-

sahoval stanoveného vyměřovacího základu ZP (v roce 2015 se týkalo 3 průvodců – 2 DPČ a jeden úvazek 0,25).

• Zákonné pojištění odpovědnosti (účet 525), zákonné sociální náklady (účet 527)

ROK 2015

Rozdíl
% čerpání 
rozpočtu

Rozpočet 
upravený

Skutečnost  
k 31. 12.

A B B - A %(B/A)

525 Zákonné pojištění odpovědnosti 30 000 30 229,00 229,00 100,76

527 Zákonné sociální náklady 370 250 364 461,48 -5 788,52 98,44

5270300 Příděl FKSP (1% z prostř. na platy) 103 700 103 735,88 35,88 100,03

5270400  Příspěvek na stravování 230 000 236 555,00 6 555,00 102,85

5270410  Ochranné pomůcky 20 550 13 576,60 -6 973,40 66,07

5270420  Preventivní prohlídky 1 000 100,00 -900,00 10,00

5270430  Školení, vzdělávání 15 000 10 494,00 -4 506,00 69,96

Příspěvek na stravování byl v roce 2015 poskytován v částce 23,- Kč na stravenku, což činí 38,3 % nominální 
hodnoty stravenky (60 Kč), tj. podíl v rámci zákonného limitu (limit dle § 24, odst. 2 písm. j) zákona o daních  
z příjmů je 55 % nominální hodnoty stravenky).

• Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)

Schválený rozpočet 2015    2.339.000 Kč
Upravený rozpočet 2015    2.344.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015    2.343.594,00 Kč  
% čerpání: 99,98 % 

Účetní odpisy stávajícího i nově pořízeného dlouhodobého majetku v roce 2015 jsou v souladu s odpiso-
vým plánem i s rozpočtem. 

v tom:
1. Odpisy stávajícího dlouhodobého majetku (AÚ 551 0500)

Schválený rozpočet 2015 2.339.000 Kč
Úpravy během roku -   30.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 2.309.000 Kč  
Odpisový plán na rok 2015: 2.309.044,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 2.309.044,00 Kč  
% čerpání UR: 100,00 % 
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Úprava rozpočtu a odpisového plánu byla provedena  v návaznosti na schválenou 2. změnu Plánu tvorby a po-
užití fondu investic na rok 2015 (v 10/2015) - snížení plánu odpisů o 30 tis. Kč v návaznosti na schválený převod 
vybraných položek dlouhodobého nehmotného majetku na servisní organizaci 14|15 Baťův institut, p.o.

2. Odpisy nově pořízeného dlouhodobého majetku (AÚ 551 0600)

Schválený rozpočet 2015 0 Kč
Úprava v 04/2015 – schválení IZ + 42.000 Kč
Úprava v 10/2015 -   7.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 35.000 Kč  
Odpisový plán na rok 2015: 34.550,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 34.550,00 Kč  
% čerpání UR: 98,71 %  (z důvodu zaokrouhlení rozpočtu na tis. Kč nahoru)

Úpravy rozpočtu odpisů nově pořízeného majetku byly provedeny:
- v 04/2015 – navýšení o 42.000 Kč dle schváleného  investičního záměru na akci „Depozitáře Otrokovice – re-

gálový systém – 2. etapa“ a dle schválené změny č. 1 Plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2015,
- v 10/2015 – snížení o 7.000 Kč dle skutečných nákladů ukončené investiční akce „Depozitáře Otrokovice – 

regálový systém – 2. etapa“.

Finanční krytí odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015:

Z celkové částky odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015 ve výši 2.343.594,00 Kč je:
• částka 1.710.594,00 Kč (tj. 73 %) finančně kryta (příspěvkem na provoz, UZ 999),
• částka 633.000,00 Kč (tj. 27 %) bez finančního krytí. V rozpočtu organizace na rok 2015 jsou zahrnuty 

finančně nekryté odpisy v částce 710.000 Kč. Ve skutečnosti je částka nekrytých odpisů o 77.000 Kč nižší 
a rovná se částce rozdílu, o který skutečné celkové náklady organizace k 31. 12. 2015 převyšují skutečné 
celkové výnosy bez vykázaného zlepšeného výsledku hospodaření.

Snížení fondu investic na straně použití o částku nekrytých odpisů bylo výsledkově proúčtováno na účtu 649 
0500 – proúčtování (snížení) nepokrytého fondu investic (UZ 666) na základě vyhlášky č. 410/2009.

Výpočet krytí fondu investic je uveden u kapitoly věnované fondu investic v rámci oddílu 7.

• Pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558)

Schválený rozpočet 2015 60.000 Kč
Úpravy během roku + 30.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 90.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015       97.735,90 Kč 
% čerpání: 108,60 %

1. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (AÚ 558 0300)
 Dle interních předpisů účtuje organizace o drobném dlouhodobém hmotném majetku v případě vstup-

ní ceny od 500 Kč včetně do 40.000 Kč.
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Náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2015:  93.706,90 Kč
% čerpání UR: 110,24 %
V tom:

• Chladící jednotka v  depozitáři v Otrokovicích (pracoviště konzervátorů) 
 – výměna za nefunkční neopravitelnou 39.446,00 Kč
• Vysavače (2 ks – pro konzervátory, na Ploštinu)  11.608,00 Kč
• Koberec do výstavních prostor na Ploštině (v rámci úprav výstavních 
 prostor a expozice v roce 2015), volně ložený, nelepený k podlaze 7.810,00 Kč
• Elektrický kroužkový vazač 9.670,32 Kč
• Ostatní – drobné položky do 5 tis. Kč (regály, geologické kladívko, lékárnička, 
 mobilní telefon, svítilna, sešívačka, řezačka aj.) 25.172,58 Kč

2. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku (AÚ 558 0600)
Dle interních předpisů účtuje organizace o drobném dlouhodobém nehmotném majetku v případě 
vstupní ceny od 500 Kč včetně do 60.000 Kč.

Náklady na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2015:  4.029,00 Kč
% čerpání UR: 80,58 %

Jedná se o pořízení grafického programu Corel. Tento software nemohla pořídit 14|15 Bi, neboť dodavatel 
zakazuje jeho zapůjčení.

• Ostatní provozní náklady hlavní činnosti (účty 538–Daně a poplatky, 549–Ostatní náklady)

ROK 2015

Rozdíl
% čerpání 
rozpočtu

Poznámka

Rozpočet 
upravený

Skutečnost  
k 31. 12.

A B B - A %(B/A)

538 Jiné daně a poplatky 5 000 0,00 -5 000,00 0,00

V předcházejících obdobích 
poplatky za dálniční známky. Od 

roku 2015 MJVM tento náklad 
nevzniká. Správu vozového par-
ku provádí 14|15 Bi, která hradí 

i dálniční známky

549 Ostatní náklady z čin-
nosti 35 000 24 480,25 -10 519,75 69,94

549 0600 Ostatní náklady  
z činnosti – ostatní 25 000 24 480,25 -519,75 97,92

Členské příspěvky (AMG, 
Česká národopisná společnost), 
servisní poplatky CCS, poplatek 

za služebního psa aj. 

549 0610 Odvod za neplnění 
povinnosti zaměstnávat ZTP 10 000 0,00 -10 000,00 0,00

Organizaci za rok 2015 nevznik-
la odvodová povinnost
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b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM

Schválený rozpočet 2015 21.045.000,00 Kč
Úpravy během roku +1.128.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2015 22.173.000,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 21.898.806,91 Kč
% plnění: 98,76 %

Úpravy rozpočtu výnosů hlavní činnosti v průběhu roku 2015 souvisely především se schválenými změnami 
závazných ukazatelů rozpočtu.

Rozdíl plnění výnosů hlavní činnosti oproti rozpočtu (UR k 31. 12. 2015) činí celkem -274.193,09 Kč a je způ-
soben zejména těmito důvody:

1. Skutečností, že organizace účtuje o nekrytých odpisech. Částku finančně nekrytých odpisů účtuje  
na stranu výnosů (AÚ 649 0500). V roce 2015 bylo takto zúčtováno snížení nekrytého fondu investic  
ve výši 633.000 Kč, což je oproti rozpočtu o 77.000 Kč méně.

2. Neuskutečnilo se plánované čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH (413) v částce  
50 tis. Kč na úhradu nákladu studijní zahraniční pracovní cesty zaměstnanců MJVM, neboť organizace 
měla na konci účetního období v rozpočtu k dispozici vlastní zdroje krytí předmětných nákladů.

3. Organizace obdržela nižší částku peněžních darů od sponzorů, než byl předpoklad. Ze skutečně při-
jaté částky v roce 2015 (celkem 145.000 Kč) byla převedena do výnosů částka 110.000 Kč. Zbývající 
prostředky byly ponechány v rezervním fondu (414) k použití v roce 2016. Rozdíl v čerpání rezervního 
fondu (414) oproti rozpočtu činí celkem 90.000 Kč.  

4. Nižší výnosy z prodeje vlastních publikací (-58 tis. Kč) oproti rozpočtu, a to zejména z důvodu přesunu 
vydání publikace Jménem zákona! z roku 2015 na 1. pololetí roku 2016. Je dohodnuto, že při vydání 
této publikace zakoupí Krajské ředitelství policie ČR od MJVM tyto publikace v celkové hodnotě min. 50 
tis. Kč. Původně byl tento výnos plánován na 2. pololetí roku 2015.
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Přehled výnosů hlavní činnosti k 31. 12. 2015

ROK 2015

Rozdíl
% plnění 
rozpočtu

podíl v % na 
výnosech 

celkem
Rozpočet 
upravený Skutečnost

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

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků – publikací 100 000 41 737,00 -58 263,00 41,74 0,19

602 Výnosy z prodeje služeb 2 150 000 2 152 617,00 2 617,00 100,12 9,83

v tom:   tržby za vstupné (AÚ 602 0700) 2 100 000 2 126 543,00 26 543,00 101,26 9,71

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

50 000 26 074,00 -23 926,00 52,15 0,12

609 Jiné výnosy z vl. výkonů - konferenční 
poplatky

45 000 21 000,00 -24 000,00 46,67 0,10

648 Čerpání fondů 250 000 110 000,00 -140 000,00 44,00 0,50

v tom:   Rezervní fond ze zlepš. VH 413 
(AÚ  648 0306)

50 000 0,00 -50 000,00 0,00 0,00

Rezervní fond 414 - peněžní dary 
(AÚ 648 0315)

200 000 110 000,00 -90 000,00 55,00 0,50

649 Ostatní výnosy z činnosti 710 000 655 452,91 -54 547,09 92,32 2,99

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

710 000 633 000,00 -77 000,00 89,15 2,89

ostatní výnosy z činnosti - ostatní 
(AÚ 649 0320, 0900, 0910)

0 22 452,91 22 452,91  0,10

VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM 3 255 000 2 980 806,91 -274 193,09 91,58 13,61

672 0500 Příspěvek na provoz od zřizova-
tele

18 908 000 18 908 000,00 0,00 100,00 86,34

672 0600 Přijaté transfery od obcí 10 000 10 000,00 0,00 100,00 0,05

VÝNOSY Z TRANSFERŮ CELKEM 18 918 000 18 918 000,00 0,00 100,00 86,39

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 22 173 000 21 898 806,91 -274 193,09 98,76 100,00

• Výnosy z prodeje vlastních výrobků - publikací (účet 601) 

Schválený rozpočet 2015 50.000 Kč
Úpravy během roku +50.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 100.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 41.737,00 Kč 
% plnění: 41,74 %

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 luhačo-
vického Zálesí, Ploština. Dále jsou publikace prodávány obchodním oddělením muzea dle objednávek zájemců 
(nejčastěji zasíláním na dobírku).
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Neplnění rozpočtu nastalo z důvodu přesunu plánovaného příjmu cca 50 tis. Kč za prodej publikací Jménem 
zákona! od Krajského ředitelství Policie ČR v souvislosti s přesunem vydání této publikace z roku 2015 do roku 
2016.

• Výnosy z prodeje služeb (účet 602) 

Schválený rozpočet 2015 2.200.000 Kč
Úpravy během roku (+/-) - 50.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 2.150.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 2.152.617,00 Kč 
% plnění: 100,12 %

V tom:
- Tržby za vstupné – skutečnost k 31. 12. 2015: 2.126.543,00 Kč.
 Podrobněji viz oddíl 18 – vyhodnocení tržeb za vstupné (dle objektů, meziroční srovnání).

- Ostatní výnosy z prodeje služeb – skutečnost k 31. 12. 2015: 26.074,00 Kč. 
 Jedná se hlavně o příjmy za služby z titulu spolupráce muzea s jinými subjekty, převážně muzei, při po-

řádání výstav a kulturních akcí – refundace nákladů v souvislosti s instalacemi výstav (námi zapůjčených 
nebo pronajatých sbírkových předmětů našimi pracovníky u jiných vystavovatelů), spolupráce odbor-
ných pracovníků muzea při různých kulturních a vzdělávacích akcích a programech pořádaných jinými 
subjekty apod.

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

 Schválený rozpočet 2015 = RU 45.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 21.000,00 Kč 
% plnění: 46,67 %

Jedná se o přijaté účastnické poplatky v souvislosti s námi pořádanou mezinárodní konferencí „Muzeum a ško-
la“ ve dnech 18. – 20.  března 2015.
Rozpočet na tuto položku byl stanoven dle příjmů z předcházejícího ročníku konference, která se konala v sále 
s dvojnásobnou kapacitou (Alternativa Zlín). V roce 2015 konference proběhla ve 14|15 BAŤOVĚ INVSTITUTU, 
a to v přednáškových sálech 15. budovy a v edukační místnosti ve 14. budově. I když byl rozpočet ponechán 
vzhledem k malé významnosti rozdílu v původní výši, odpovídá počet platících účastníků konference i výše pří-
jmů z účastnických poplatků zpřesněnému předpokladu.

• Čerpání fondů (účet 648) 

1. Čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) na rozvoj hlavní čin-
nosti organizace (účet 648 0306):

Schválený rozpočet 2015 0 Kč
Úpravy během roku + 50.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 50.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 0,00 Kč
 
Vykázaná skutečnost čerpání rezervního fondu (413)  k 31. 12. 2015 je oproti plánu nulová, a to z důvodu, že 
nedošlo k původně plánovanému použití rezervního fondu na úhradu nákladů studijní zahraniční pracovní cesty 
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zaměstnanců MJVM (cestovné v celkové výši 49 tis. Kč). 
Vzhledem k navýšení příspěvku na provoz v měsíci 12/2015 o celkovou částku 693 tis. Kč měla organizace na 
úhradu těchto nákladů v rozpočtu k dispozici jiné zdroje. V tomto smyslu byla provedena úprava zdrojů krytí 
předmětných nákladů vlastními zdroji (UZ 666) a rezervní fond 413 zůstal nečerpán. 

2. Čerpání rezervního fondu (414) – použití peněžních darů (účet 648 0315):

Schválený rozpočet 2015 = RU 200.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 110.000,00 Kč 
% plnění: 55,00 %
rozdíl oproti rozpočtu:  90.000 Kč

V roce 2015 jsme obdrželi od sponzorů nižší částku peněžních darů, než byl předpoklad při sestavování roz-
počtu. Tuto skutečnost konstatujeme s tím, že přes veškerou naši snahu nejsme schopni ovlivnit vůli či nevůli 
partnerů – potenciálních sponzorů -  k finanční podpoře činnosti muzea.

Ze skutečně přijaté částky peněžních darů v roce 2015 ve výši 145.000 Kč byla převedena do výnosů částka 
110.000 Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu nákladů na seminář „Motivace v baťovském systému“, na 
vydání publikace „Národní soud versus Jan Antonín Baťa“  a na přípravu výstav muzea pořádaných v roce 2015.
Zbývající prostředky byly ponechány v rezervním fondu (414) k použití v roce 2016. Rozdíl v čerpání rezervního 
fondu (414) oproti rozpočtu činí celkem 90.000 Kč.  

Nevyčerpané peněžní dary k 31. 12. 2015 v částce 105.000 Kč představují finanční ocenění Gloria musaealis  
z roku 2014 (70 tis. Kč)  a část nevyčerpaných peněžních darů přijatých v roce 2015 (35 tis. Kč). Tyto prostředky 
budou v plné výši použity v 1. pololetí roku 2016 na pořízení komponent „ševcovské dílny“ s určením do expo-
zice „Princip Baťa“ s možností jejich příležitostného přenesení na místa dle potřeby a použití jako atraktivního 
prvku při akcích MJVM (Ševcovská pouť apod.).

• Ostatní výnosy z činnosti (účet 649)

1. Proúčtování nepokrytého investičního fondu dle vyhlášky 410/2009 (AÚ 649 0500)

Schválený rozpočet 2015 2.105.000 Kč
Úpravy během roku - snížení -745.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 710.000 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2015 633.000,00 Kč
 
% plnění: 89,15 %
rozdíl oproti rozpočtu:  - 77.000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu organizace byly zahrnuty finančně nekryté odpisy, a to ve výši 2.105.000 Kč  
(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 o 1.400.000 Kč (04/2015) na finanční krytí odpisů v souvislosti s realizací schválené investiční akce „De-
pozitáře Otrokovice – regálový systém – 2. etapa“, IZ č. 1086/3/090/062/03/15. S navýšením finančního krytí 
odpisů byla adekvátně snížena částka rozpočtu na proúčtování nepokrytého fondu investic. Ostatní úpravy se 
týkaly promítnutí výše nekrytých odpisů z nově pořízeného majetku z této akce do rozpočtu účtu 649 0500.
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Na základě skutečně dosažených výsledků hospodaření k 31. 12. 2015 bylo výsledkově proúčtováno snížení 
fondu investic o částku nekrytých odpisů ve výši 633.000 Kč, tj. o  77.000 Kč méně oproti rozpočtu. Podíl 
finančně nekrytých odpisů představuje 27 % z celkových odpisů hlavní činnosti. 
Částka nekrytých odpisů ve výši 633.000 Kč se rovná částce rozdílu, o který skutečné celkové 
náklady organizace k 31. 12. 2015 převyšují skutečné celkové výnosy po odpočtu vykázaného 
zlepšeného výsledku hospodaření (1.554,04 Kč).

Tabulka s výpočtem krytí fondu investic je uvedena v oddíle č. 7 u komentáře k fondu investic.

V rozdílu oproti rozpočtu ve výši 77.000 Kč
-  je obsažena částka 50.000 Kč, která byla v rozpočtu alokována na úhradu nákladů na údržbu pozem-

ků v okolí památníku na Ploštině, kterou na základě smlouvy každoročně fakturuje Obec Drnovice.  
V letošním roce jsme předmětnou fakturu Obci Drnovice vrátili s odůvodněním, že dosud není vyřeše-
na pohledávka MJVM vůči Obci Drnovice z roku 2014 z titulu dlužného nájemného v částce 60 tis. Kč. 
(Žádost o prominutí pohledávky a její vyřazení z účetní evidence MJVM z 19. 8. 2015 je stále v řešení 
u zřizovatele.)

- zbývající suma 27.000 Kč, která představuje 0,12 % celkového provozního rozpočtu, je výsledkem 
úsporných opatření v oblasti provozu.

2. Ostatní výnosy z činnosti - ostatní (AÚ 649 0320, 0900, 0910)

Skutečnost k 31. 12. 2015             22.452,91 Kč

Jedná se o promítnutí zavedení palivového dříví pořízeného z vlastních zdrojů na sklad (dříví k vytápění 
předhradí hradu Malenovice získané pokácením stromů u hradu) a dále o proúčtování přijatých nepeněžních 
darů – cukrovinek pro děti spotřebovaných při akcích MJVM v roce 2015.

• VÝNOSY Z TRANSFERŮ (účet 672)

Schválený rozpočet 2015 16.445.000,00 Kč
= schválený příspěvek zřizovatele na provoz
Úpravy během roku +2.473.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2015 18.918.000,00 Kč
  
Skutečnost k 31. 12. 2015 18.918.000,00 Kč
 
% plnění: 100,00 %

Úpravy  - navýšení - rozpočtu souvisely:
• Se schválenými změnami závazných ukazatelů rozpočtu roku 2015,
• Se získáním dotace Města Luhačovice v částce 10.000 Kč účelově na tisk výstavních panelů Muzea luhačo-

vického Zálesí.

Podrobné informace k úpravám rozpočtu výnosů z transferů jsou uvedeny v oddíle 1: Vyhodnocení závazně 
stanovených ukazatelů.



Výroční zpráva 2015         27I. Ekonomická část

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Organizace účtovala v roce 2015 na účtech:

381 – Náklady příštích období
383 – Výdaje příštích období
384 – Výnosy příštích období
388 – Dohadné účty aktivní
389 – Dohadné účty pasívní

1. V průběhu roku v rámci měsíčních účetních závěrek:

• zúčtování schválené výše příspěvku na provoz a měsíční zúčtování přijatých plateb příspěvku na provoz od 
zřizovatele do schválené výše (AÚ 384 100 – Výnosy příštích období).

• zúčtování dotace města Luhačovice ve výši 10.000 Kč – předpisu dotace a vyúčtování (AÚ 388 0600 – Do-
hadné účty aktivní).

• Zúčtování dohadu daně z příjmů za minulé účetní období (rok 2014) dle daňového přiznání podaného  
v roce 2015 (AÚ 389 990 – Dohadné účty pasívní – daň z příjmů).

• dohady nákladů časově souvisejících s běžným obdobím (příslušným měsícem), na které dosud nebyly 
přijaty faktury. Jedná se zejména o dohady spotřeby energií, vody a spotřeby pohonných hmot (AÚ 389 
0100–0600).

Vzhledem k různosti režimu fakturace energií na objektech MJVM je z důvodu přehlednosti a jednoznač-
nosti upraven způsob stanovení a účtování dohadných položek na energie a vodu vnitřní směrnicí. 
Částka měsíčních dohadů na energie a vodu je stanovována vedoucím projektově technického oddělení 
MJVM kvalifikovaným odhadem buďto na základě naměřené spotřeby za příslušný měsíc (tam, kde je 
měřidlo) nebo dle faktury za předcházející období.
Výše měsíčních dohadů spotřeby pohonných hmot je určena průměrem dle faktur za předcházející období.

2. Na konci účetního období a v rámci roční účetní závěrky:

• Náklady roku 2016, u nichž byla přijata faktura v prosinci 2015 (AÚ 381 0100 – Náklady příštích období).  
V roce 2015 se jednalo o pronájem poštovní přihrádky na rok 2016 v částce 5.520 Kč.

• Náklady roku 2015 s datem vystavení faktury po datu 31. 12. 2015 (AÚ 383 – Výdaje příštích období).
• Zúčtování dohadu daně z příjmů za rok 2015 (AÚ 389 0990).

Přehled stavů a obratů dohadných účtů (381 až 389): 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

počáteční stav 
1. 1. 2015 obrat MD obrat DAL zůstatek k 

31.12. 2015 popis

381 Náklady příštích období 5 520,00 5 520,00 5 520,00 5 520,00 Pronájem poštovní přihrádky na rok 2016, 
fakturace ve 12/2015.

383 Výdaje příštích období 0,00 0,00 437 449,77 -437 449,77

Faktury za plnění časově související s obdobím 
roku 2015, které byly přijaty v lednu 2016 s datem 
vystavení v lednu 2016. (V tom faktura za 
spotřebu tepla za rok 2015 v Otrokovicích 372 tis. 
Kč.)

384 Výnosy příštích období 0,00 18 908 000,00 18 908 000,00 0,00
Zúčtování schválené výše příspěvku na provoz a 
měsíční zúčtování plateb příspěvku na provoz do 
schválené výše.

388 Dohadné účty aktivní - transfer 
od obce

0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 Dotace města Luhačovice na tisk výstavních 
panelů.

Dohadné účty pasívní - energie -242 090,18 256 721,64 172 365,46 -157 734,00
Kvalifikovaný odhad spotřeby energií roku 
2015 (elektrika, teplo, voda), která bude 
dodavateli fakturována v roce 2016.
 - dohad daně z příjmů za rok 2015: 7.000 Kč 
 - připojení EPS k pultu centrální ochrany - 
objekty Otrokovice, Malenovice - náklad roku 
2015 (24.000), dohad účtován dle smluv s 
dodavatelem
 - dohady spotřeby pohonných hmot - 
zůstatek k 31.12. 2015: 0. 

-262 668,58 19 206 340,04 19 564 335,23 -620 663,77CELKEM

31 000,00 -31 000,00

číslo a název účtu

389

Dohadné účty pasívní - ostatní -26 098,40 26 098,40
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3. Vyhodnocení doplňkové činnosti 

Tabulka č. 3

V roce 2015 prováděla organizace v rámci doplňkové činnosti tři druhy činností – prodej zboží, pronájmy a 
reklamní činnost.

1. Prodej zboží

V rámci doplňkové činnosti prováděla organizace v roce 2015 maloobchodní prodej doplňkového zboží – pu-
blikací, 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 zvý-
šenou 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).   
Prodejní místa byla na všech objektech MJVM s návštěvnickým provozem: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, hrad 
Malenovice, Muzeum luhačovického Zálesí, Ploština. Prodej probíhal také prostřednictvím obchodního od-
dělení MJVM zasíláním objednaného zboží na dobírku.

2. Pronájmy

• Pronájmy krátkodobé

Pronájmy prostor k pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. V roce 2015: hrad Malenovice 
– svatby a akce jiných pořadatelů.
Dále byl v roce 2015 realizován pronájem sbírkových předmětů – souboru obuvnických strojů pro účely 
natočení filmového dokumentu.

• Pronájmy dlouhodobé:

Hrad Malenovice - pronájem bytu kastelánovi hradu.

Podrobněji viz oddíl 16 – Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace a související tabulka č. 19.

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 muze-
em, na webových stránkách muzea a dalšími dohodnutými způsoby.
V roce 2015 byly uzavřeny dvě smlouvy o reklamě v celkové hodnotě 120 tis. Kč. 
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PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI DLE JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ K 31. 12. 2015

Pozn.: Sleva na dani dle platné legislativy byla vypočtena systémem PERM firmy KVASAR.

PRODEJ ZBOŽÍ PRONÁJMY REKLAMNÍ 
ČINNOST

DČ CELKEM

ORJ 11 ORJ 12 ORJ 13

NÁKLADY K 31. 12. 2015:
501 - Spotřeba materiálu (dary k prodeji-ORJ 11, spotřeba 
palivového dříví-kastelán-ORJ 12) 1 877,14 12 598,00 14 475,14

502 - Spotřeba el. energie (pronájmy hrad-svatby a akce) 1 410,00 1 410,00
503 - Spotřeba vody - pronájem kastelán 9 324,00 9 324,00
      - Spotřeba vody - pronájmy hrad ostatní (svatby a jiné 
pronájmy) 

530,00 530,00

504 - Náklady na prodané zboží 119 147,94 119 147,94
511 - Opravy v bytě kastelána 15 378,00 15 378,00
518 0100 - Služby (prezentační promoklip pro nabídky 
pronájmů, služby související s nájmy)

9 920,00 9 920,00

521,524 - Mzdové náklady, odvody SP,ZP 28 759,00 18 506,00 8 598,00 55 863,00

527 - Příděl FKSP 1 % 207,00 133,30 62,00 402,30
551 - Odpisy (hrad Malenovice-pronájem bytu kastelána) 34 296,00 34 296,00

NÁKLADY DČ bez daně z příjmů  CELKEM 149 991,08 102 095,30 8 660,00 260 746,38

VÝNOSY K 31. 12. 2015:
602 0100 - služby související s nájmem - kastelán - 
spotřeba palivového dříví 12 598,00 12 598,00
602 0200 - služby související s nájmem - kastelán - 
spotřeba vody 9 324,00 9 324,00
602 0210 - služby související s nájmem - ostatní 
pronájmy 8 160,00 8 160,00
603 - Výnosy z pronájmu 175 960,00 175 960,00
604 - Prodej zboží 246 305,00 246 305,00
649 - Výnosy z reklamní činnosti 120 000,00 120 000,00

VÝNOSY DČ CELKEM 246 305,00 206 042,00 120 000,00 572 347,00

ROZDÍL - HV Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (bez daně z 
příjmů) 96 313,92 103 946,70 111 340,00 311 600,62

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

Kč
Příjmy = výnosy z doplňkové činnosti k 31. 12. 2015 572 347,00
Výdaje = náklady z doplňkové činnosti k 31. 12. 2015 260 746,38
Rozdíl příjmy - výdaje = výsledek hospodaření z doplňkové činnosti před zdaněním 311 600,62
Náklady neuznatelné - odpisy z majetku 34 296,00
Základ daně z příjmů dle §20 odst. 1 345 896,62
Snížení základu daně dle §20 odst. 7 -299 000,00
Snížený základ daně 46 896,62
Základ daně snížený a zaokrouhlený dle §20 odst. 11 (na celé tisíce dolů) 46 000,00
Sazba daně v % dle §21 odst. 1 19,00
Daň z příjmů 8 740,00
 sleva na dani dle § 35 - zaměstnanci ZTP dle přílohy: 1 800,00
Daň z příjmu po slevě 6 940,00

Dohad na daň z příjmů za rok 2015 7 000,00

Výpočet předpokládané výše daně z příjmů za rok 2015 pro účely stanovení dohadu daně z 
příjmů k 31. 12. 2015
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI K 31. 12. 2015

Organizace vykazuje k 31. 12. 2015 zlepšený výsledek hospodaření z doplňkové činnosti v částce 275.270,62 Kč.

*) Zúčtování dohadu daně z příjmů za rok 2014:

Dohad daně z příjmů za rok 2014 zúčtovaný k 31. 12. 2014 1.310,00 Kč
Daň z příjmů za rok 2014 dle Přiznání k dani z příjmů podaného v roce 2015 
(přiznání zpracováno daňovým poradcem) 30.640,00 Kč
Rozdíl: zúčtování dohadu daně z příjmů za rok 2014 do nákladů roku 2015: 29.330,00 Kč

   Zdůvodnění rozdílu: 

1. V dohadu byly do daňově uznatelných nákladů zahrnuty i odpisy z doplňkové činnosti 
v částce 34.296 Kč. 

 V daňovém přiznání byl daňový základ o tuto částku navýšen. Od roku 2014 jsou 
odpisy z majetku u příspěvkové organizace daňově neuznatelné z důvodu skuteč-
nosti, že jde o majetek zřizovatele, který má p.o. svěřen k hospodaření. 

 Vliv na navýšení daně z příjmů oproti dohadu: 6.470,00 Kč

2. Rozdíl ve stanovení slevy na dani z titulu zaměstnávání osob ZTP. V dohadu byla 
sleva stanovena v celkové částce 30.600 Kč. Průměrný přepočtený počet zaměst-
nanců ZTP (1,7 úv.) byl násoben částkou připadající na 1,0 úv., tj. 18.000 Kč.

 V daňovém přiznání byla tato sleva vypočtena dle platné legislativy v částce 7.740 
Kč, a to na základě poměru skutečně odpracované doby k celkovému fondu pracov-
ní doby. Přepočtený počet úvazků zaměstnanců ZTP tak činil 0,43.

 Vliv na navýšení daně z příjmů oproti dohadu: 22.860,00 Kč

Druh doplňkové činnosti Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Prodej zboží 149 991,08 246 305,00 96 313,92

Pronájmy 102 095,30 206 042,00 103 946,70

Reklamní činnost 8 660,00 120 000,00 111 340,00

Výsledek před zdaněním 260 746,38 572 347,00 311 600,62

Daň z příjmů 36 330,00  -36 330,00

   v tom:    

   - zúčtování dohadu roku 2014*) 29 330,00   

   - zúčtování dohadu roku 2015 7 000,00   

Výsledek celkem vč. daně z příjmů 297 076,38 572 347,00 275 270,62
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4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za 
rok 2015 za hlavní a doplňkovou činnost

Tabulka č. 4

Skutečnost k 31. 12. 2015 v Kč  

Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

Hlavní činnost 22 172 523,49 21 898 806,91 -273 716,58

Doplňková činnost 260 746,38 572 347,00 311 600,62

Celkem před zdaněním 22 433 269,87 22 471 153,91 37 884,04

daň z příjmů 36 330,00   

Celkem po zdanění 22 469 599,87 22 471 153,91 1 554,04

Organizace vykázala za rok 2015 zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 1.554,04 Kč.

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015:

Příděl celé částky 1.554,04 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH.
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5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

Tabulky č. 5 a 6

Rekapitulace mezd 2015

MZDOVÉ NÁKLADY

ROK 2015

Rozdíl
% čerpání 
rozpočtu

ROZPOČET 
UPRAVENÝ SKUTEČNOST

A B B - A %(B/A)

Mzdové náklady - hlavní činnost 10 718 000 10 723 588 5 588,00 100,05

  Ostatní osobní náklady 350 000 350 000,00 0,00 100,00

521 0410  Dohody o provedení práce 270 000 282 638,00 12 638,00 104,68

521 0420  Dohody o pracovní činnosti 80 000 67 362,00 -12 638,00 84,20

  Prostředky na platy – limit 10 343 000 10 343 000 0,00 100,00

521 0510   Tarifní plat 7 663 000 7 610 853,00 -52 147,00 99,32

521 0520   Osobní příplatek 890 000 905 818,00 15 818,00 101,78

521 0530  Příplatek za vedení 330 000 341 846,00 11 846,00 103,59

521 0550  Odměny 185 000 297 256,00 112 256,00 160,68

521 0570  Příplatek za práci v noci 5 000 2 787,00 -2 213,00 55,74

521 0580  Příplatek za práci v So a Ne 160 000 169 299,00 9 299,00 105,81

521 0600  Plat za práci ve svátek 30 000 19 245,00 -10 755,00 64,15

521 0620  Náhrady mzdy (dovolená) 1 080 000 995 896,00 -84 104,00 92,21

521 0700 Náhrady mzdy-doč.pr.nesch. 25 000 30 588,00 5 588,00 122,35

Mzdové náklady – doplňková činnost 50 000 42 185,00 -7 815,00 84,37

Mzdové náklady celkem (HČ+DČ) 10 768 000 10 765 773 -2 227,00 99,98

Organizace v roce 2015 dodržela závazně stanovené limity prostředků na platy a OON.

• Ostatní osobní náklady

K 31. 12. 2015 zúčtováno celkem 351.955,00 Kč, z toho: 
- v hlavní činnosti 350.000,00 Kč
- v doplňkové činnosti 1.955,00 Kč
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Ostatní osobní náklady – hlavní činnost:

1. Dohody o provedení práce: k 31. 12. 2015 v částce 282.638,00 Kč:

Kč

- průvodcovská činnost - 14|15 BI, hrad Malenovice, Luhačovice, Ploština 139 978,00

 - činnosti pro výstavy MJVM 30 500,00

 - příprava, vedení a prezentace na seminářích MJVM - dny strategického plánování, Motivace v baťov-
ském systému, konference Muzeum a škola 30 500,00

 - činnosti přípravy publikace MJVM „Jménem zákona!“ 20 000,00

 - činnosti při přípravě a realizaci  projektů - „Festival šlechtické kultury“, „Baťovský prodavač jako inspira-
ce pro 3. tisíciletí“ 19 600,00

 - grafické práce - publikace a propagační tiskoviny, fotografování 17 900,00

 - kulturní program, vystoupení, hudební produkce, vedení dílny 8 000,00

 - předvádění řemeslné výroby při akcích muzea 5 676,00

 - konzultace v oblasti účetnictví a majetkové evidence v rámci nápravy zjištění veřejnosprávní kontroly 5 000,00

 - přednášky - 14|15 BI, Luhačovice 2 088,00

 - úpravy intranetu MJVM 2 000,00

 - jazykové korektury textů, překlady 1 396,00

2. Dohody o pracovní činnosti: k 31. 12. 2015 v částce 67.362,00 Kč:

- Průvodcovská činnost v expozici „Princip Baťa“ (1 průvodkyně) a v Muzeu luhačovického Zálesí 
 (1 průvodkyně) od 1. 7. do 31. 12. 2015.

Skutečnost UR Skutečnost
2014 2015 2015 rozdíl % rozdíl %

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
přepočtený 44,96 42,25 42,25 -2,71 93,97 0,00 100,00

Stav zaměstnanců k 31. 12. - přep.úvazky 45,25 42,25 42,25 -3,00 93,37 0,00 100,00
Průměrný evidenční počet zaměstnanců -
fyz.osoby

52 50 -2

Stav zaměstnanců k 31. 12. - fyz.osoby 53 50 -3

Ukončené pracovní poměry 3 5 2
Odchod na MD 0 1 1
Převod zaměstnanců dle §338 a násl. 
zákoníku práce - úvazky

0 3 3

Počet nově přijatých zaměstnanců 4 3 -1
Nástup po MD 0 1 1

Míra fluktuace v %:
   - všechny ukončené prac. poměry 5,77 10,00 4,23
   - bez odchodů do důchodu, ze zdrav. 
důvodů a změn smluv (převedení na DPČ, 
změna zařazení)

1,92 2,00 0,08

% nemocnosti 2,08 1,63 -0,45

Vyplacené prostředky na platy v Kč - HČ 10 650 000,00 10 343 000,00 10 343 000,00 -307 000,00 97,12 0,00 100,00
Prům. mzda na 1 zam. v Kč 19 740,00 20 400,00 20 400,00 660,00 103,34 0,00 100,00
   v tom:
   THP 19 227,00 20 356,00 20 560,00 1 333,00 106,93 204,00 101,00
   Odborní pracovníci 19 683,00 20 430,00 20 295,00 612,00 103,11 -135,00 99,34

Počet starobních důchodců - fyz.osoby 7 6 -1
Počet zaměstnanců se zkráceným 
úvazkem - fyz. osoby

17 15 -2

Osoby se ZTP - fyz. osoby 3 3 0
                         - přepočtený stav 1,70 1,50 -0,20

Srov. 2015/2014 Srov. 2015: skut./UR
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• Ukončené pracovní poměry v roce 2015: 5

z toho:
2 x ukončení pracovního poměru na dobu určitou:

- 1 průvodkyně v expozici „Princip Baťa“, úvazek 0,5, ukončení k 30. 6. 2015. Od 1. 7. 2015 dohoda 
o pracovní činnosti.

- 1 průvodkyně v Muzeu luhačovického Zálesí, úvazek 0,5, ukončení k 30. 6. 2015. Od 1. 7. 2015 
dohoda o pracovní činnosti.

1 x ukončení pracovního poměru dohodou – odchod do starobního důchodu:
- 1 knihovnice, úvazek 0,5, ukončení k 31. 12. 2015. Jedná se o plánované ukončení - předání pracov-

ní agendy nástupkyni ve funkci a odchod do důchodu.
2 x ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance:

- 1 konzervátor, úvazek 1,0, ukončení k 28. 2. 2015
- 1 programový a kulturně vých. prac. (edukátorka v Muzeu luhačovického Zálesí) – úvazek  

0,5, ukončení k 31. 7. 2015. Výpověď ze zdravotních důvodů. 

• Odchody na mateřskou dovolenou v roce 2015: 1

- 1 programový a kulturně vých.  prac. (edukátorka), vedoucí vzdělávacího odd. – úvazek 1,0, odchod na 
MD v 09/2015, dcera Anetka narozena v říjnu 2015.

Náhrada 1,0 úvazku za MD ve vzdělávacím oddělení řešena navýšením úvazku dvou stávajících odborných pra-
covníků  o 0,5 úv. z dosavadních 0,5 úv. Na 1,0 úv.

• Převod zaměstnanců dle § 338 a násl. zákoníku práce – přechod práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů: 3

Dne 1. 1. 2015 nabyla platnosti a účinnosti Smlouva o vedení a o zpracování účetnictví  včetně mzdového 
účetnictví uzavřená mezi organizacemi Muzeum jihovýchodní Moravy, p.o. jako objednatelem a 14|15 Baťův 
institut, p.o. jako poskytovatelem.
V souvislosti s centralizací zpracování účetnictví včetně mzdového účetnictví na 14|15 Bi byly převedeny 3 pra-
covnice – účetní (3,0 úvazky) k 1. 1. 2015 z MJVM na 14|15 Baťův institut, p.o.

      • Počet nově přijatých zaměstnanců v roce 2015:  3

z toho:    
- 1 koordinační, projektový a programový pracovník, vedoucí projektově technického oddělení, úvazek 

1,0, nástup 1.3 .2015
- 1 technik – dokumentátor archeologie, úvazek 1,0, nástup 1. 7. 2015 
- 1 programový a kulturně vých. prac. (edukátorka v Muzeu luhačovického Zálesí) – úvazek 0,5, nástup  

1. 9. 2015

•Příchody z mateřské/rodičovské dovolené v roce 2015:   1

- 1 etnografka, úvazek 0,5, nástup 1. 2. 2015 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015 i přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 činí 
42,25 úvazků, což je oproti roku 2014:

• ve srovnání s průměrným přepočteným stavem o 2,71 úvazků méně,
• ve srovnání s přepočteným stavem k 31.12. o 3,0 úvazků méně.

Stav 42,25 úvazků je plánovaný stav MJVM ve vazbě na personální aspekty projektu 14|15 BI. Jde o opatření re-
spektující dohodnuté rozdělení navýšených úvazků (+25,0) organizací zasídlených ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. 
Úbytek 3,0 úvazků oproti roku 2014 představuje převod 3 zaměstnankyň – účetních z MJVM na organizaci 
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14|15 Baťův institut, p.o. v souvislosti s centralizací vedení a zpracování účetnictví včetně mzdového účetnictví 
od 1. 1. 2015 – viz výše.

Vývoj průměrných mezd v jednotlivých kategoriích

U kategorie THP vzrostla průměrná mzda ve srovnání s rokem 2014 o 6,93 % na průměrných 20 560 Kč/měs. 
U odborných pracovníků pak nárůst na 20 295 Kč/měs. znamená 3,11 % navýšení oproti roku 2014. Průměrná 
mzda MJVM jako celku pak činí 20 400 Kč/měs., což je ve srovnání s rokem 2014 o 3,34% více. Na tento mezi-
roční nárůst mělo vliv zejména dvojí legislativní navýšení tarifních mezd -  od 1. 11. 2014 a další od 1. 11. 2015 
a tzv. „mzdový automat“, tj. platové postupy -  nárůst platového stupně při dosažení vyššího počtu let praxe. 
Vliv na mzdové náklady má rovněž i navýšení „zaručené mzdy“, kde došlo rovněž k legislativním úpravám s 
dopadem na rok 2015.

Nemocnost

byla v roce 2015 1,63 % (srov. 2014: 2,08 %), přičemž takto ušetřené mzdové prostředky byly využity k výplatě 
mimořádných odměn zaměstnancům.

Míra fluktuace 

Vypočtena dvojím způsobem dle vzorce:
Míra fluktuace (%) 
= Celkový počet rozvázaných prac. poměrů v daném roce x100 /  Průměrný počet zaměstnanců (fyz. osoby) 
v daném roce

1. Do výpočtu jsou zahrnuty všechny ukončené pracovní poměry:

Dle tohoto způsobu výpočtu činí míra fluktuace v roce 2015 10 % (srov. 2014: 5,77 %, tedy nárůst 4,23 %).

2. Do výpočtu nejsou zahrnuty ukončené pracovní poměry při odchodu do důchodu, ze zdravotních důvodů, 
při změně pracovní smlouvy či převedení z pracovní smlouvy na dohodu o pracovní činnosti, tj. zahrnuty 
jsou jen „čisté“ odchody:

Při tomto způsobu výpočtu se jedná v roce 2015 o 1 ukončený pracovní poměr výpovědí. Ostatní ukončení 
pracovního poměru bylo 1 x odchod do důchodu, 1x výpověď ze zdravotních důvodů a 2x převedení na 
dohodu o pracovní činnosti.

Míra fluktuace v roce 2015 tedy činí 2,0 %. Srovnání: při stejném způsobu výpočtu činila míra fluktuace v 
roce 2014 1,92 %, tedy v podstatě se jedná o totožnou hodnotu. 
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6. Vyhodnocení provedených oprav

Tabulka č.7 

NÁZEV POLOŽKY ORG UR 2015
Skutečnost  

k 31.12.2015

ROZDÍL
 - ÚSPORA

 + PŘEKROČENÍ
% 

čerpání

Opravy majetku nad 500 tis Kč bez DPH  
(AÚ 511 0300)  478 000 477 887,00 -113,00 99,98

Hrad Malenovice – oprava střechy věže,  
IZ č. 1111/3/090/064/05/15 1 478 000 477 887,00 -113,00 99,98

Běžné opravy a údržba nemovitého majetku  
(AÚ 511 0400)  240 000 165 855,20 -74 144,80 69,11

Hrad Malenovice - pravidelný nátěr šindelové krytiny 7 0 0,00 0,00 -

Hájenka - výměna svítidel, výměna jističového 
panelu 8 40 000 0,00 -40 000,00 0,00

Hrad Malenovice, hájenka - běžné opravy a údržba 9 50 000 37 302,00 -12 698,00 74,60

Otrokovice – běžné opravy a údržba 11 10 000 8 050,00 -1 950,00 80,50

Luhačovice – běžné opravy a údržba 12 30 000 21 738,00 -8 262,00 72,46

Lhotka  – běžné opravy a údržba 13 5 000 0,00 -5 000,00 0,00

Ploština – oprava stožárů památníku 14 25 000 24 599,20 -400,80 98,40

Ploština – úprava vnitřních prostor expozice 15 75 000 74 166,00 -834,00 98,89

Ploština – běžné opravy a údržba 16 5 000 0,00 -5 000,00 0,00

Běžné opravy a údržba movitého majetku  
(AÚ 511 0500)  92 000 37 939,00 -54 061,00 41,24

Opravy a údržba strojů a zařízení 34 21 000 7 477,00 -13 523,00 35,60

Opravy a servis EZS, EPS 35 50 000 30 462,00 -19 538,00 60,92

Hasící přístroje 36 0 0,00 0,00 -

Kancelářská technika 37 21 000 0,00 -21 000,00 0,00

Ostatní (AÚ 511 0600)  19 000 18 800,00 -200,00 98,95

Oprava sbírkových předmětů - přečalounění nábytku 
pro expozici na prohlídkové trase na hradě Malenovice 44 19 000 18 800,00 -200,00 98,95

CELKEM hlavní činnost    829 000 700 481,20 -128 518,80 84,50

Běžné opravy a údržba – doplňková činnost  
(AÚ 511 0081)  15 000 15 378,00 378,00 102,52

Hrad Malenovice – opravy v bytě kastelána 10 15 000 15 378,00 378,00 102,52

OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM  844 000 715 859,20 -128 140,80 84,82

 Všechny akce oprav a údržby nemovitého a movitého majetku realizované v rámci hlavní činnosti v roce 2015 
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.
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ZMĚNY PLÁNU OPRAV V ROCE 2015 (celkem 4 změny):

ZMĚNA Č. 1 - DUBEN    
Operativní přesun v rámci plánu oprav bez navýšení celkové částky.
    

Název položky ORG Změna Kč Zdůvodnění

Opravy a údržba strojů a 
zařízení 34 -4 000

předpoklad čerpání nižší částky zejména vzhledem k po-
stupným převodům majetku na 14|15 BI

Přečalounění nábytku na prohl. 
trase na hradě Malenovice 44 4 000

oproti předpokladu opraveno více kusů nábytku pro potře-
by akcí na hradě

ZMĚNA Č. 2 - ČERVEN    
Operativní přesun v rámci plánu oprav bez navýšení celkové částky.

Název položky ORG Změna Kč Zdůvodnění

Hrad Malenovice  – běžné 
opravy a údržba

9 15 000 zvýšené čerpání v období 01-06 z důvody nutné opravy 
kotle na předhradí (18.634 Kč), která nebyla v plánu oprav 

zahrnuta

Ploština - oprava stožárů pa-
mátníků

14 5 000 vyšší čerpání oproti plánu oprav (do schváleného rozpočtu 
nebylo zahrnuto z důvodu chybějících zdrojů krytí)

Ploština - úprava vnitřních pro-
stor expozice

15 35 000 vyšší čerpání oproti plánu oprav (do schváleného rozpočtu 
nebylo zahrnuto z důvodu chybějících zdrojů krytí)

Hrad Malenovice - pravidelný 
nátěr šindelové krytiny

7 -55 000 snížení - akce řešena v rámci smlouvy na služby FM
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ZMĚNA Č. 3 - ČERVENEC    
 1. Schválení investičního záměru na akci „Hrad Malenovice - oprava střechy věže“, IZ č. 1111/3/090/064/05/15
2. Přesuny mezi ORG dle aktuálních potřeb   
    

Název položky ORG Změna Kč Zdůvodnění

Hrad Malenovice – oprava 
střechy věže 1 609 000 zavedení ORG v souladu se schváleným IZ

Hrad Malenovice - pravidel-
ný nátěr šindelové krytiny 7 -55 000

snížení do nuly. Nátěr šindelové krytiny byl v r. 2015 
řešen v rámci komplexního servisu a údržby objektu 

dle smlouvy na služby správy a údržby objektů MJVM 
(dodavatel: FMIB s.r.o., náklady z plnění smlouvy byly 

zúčtovány v rámci SU 518 - Ostatní služby).
Celková plánovaná částka 
na akci 110.000 Kč byla pře-
sunuta takto:

55 000

 - viz změna plánu oprav č. 2 - krytí nákladů na opravu 
na Ploštině a navýšení částky na běžné opravy  

a údržbu na hradě Malenovice

50 000

 - změna plánu oprav č. 3 - dofinancování ORG 01 
(příspěvek na provoz na akci byl schválen v částce 

370 tis. Kč, zbývající zdroje bylo nutno řešit v rámci 
rozpočtu MJVM)

5 000
 - změna plánu oprav č. 3 - přesun na ORG 12 na 

financování výmalby prostor expozice v Luhačovicích
Luhačovice – běžné opravy  
a údržba 12 10 000

navýšení na provedení výmalby prostor expozice 
(realizace říjen 2015) dle aktuální cenové nabídky

Servis hasících přístrojů 36 -5 000

tato služba byla v roce 2015 řešena v rámci smlouvy 
na správu a údržbu objektů s FMIB. Prostředky pře-

sunuty na ORG 12 na financování výmalby prostor 
expozice v Luhačovicích. 

Servis a opravy kancelářské 
techniky 37 -4 000

přesun na ORG 01 - Hrad Malenovice - oprava střechy 
věže. Jedná se o částku, která již byla zahrnuta do 

rozpočtu před schválením IZ. 

ZMĚNA Č. 4 - PROSINEC
Snížení nákladů akce „Hrad Malenovice - oprava střechy věže“, IZ č. 1111/3/090/064/05/15 o 131.000 Kč na 
úroveň dle skutečnosti v souladu se Závěrečnou zprávou akce (předložena 14. 12. 2015). Takto získané zdroje 
byly zapojeny do rozpočtu MJVM na rok 2015 v rámci úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2015.
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I. OPRAVY MAJETKU NAD 500 TIS. KČ (účet 511 0300)

V této kategorii byla v roce 2015 realizována jedna akce dle schváleného investičního záměru „Muzeum jihový-
chodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – oprava střechy věže“, IZ č. 1111/3/090/064/05/15, ORG 01.
Jednalo se o akci charakteru stavebních úprav. Veškeré náklady akce byly zúčtovány v rámci neinvestičních 
nákladů na účtech 511 0300 a 518 0900, ORG 01 a byly hrazeny v plném rozsahu z provozních prostředků or-
ganizace.

Celkové náklady akce činily v roce 2015 částku 488.737 Kč, z toho byly náklady zúčtované na AÚ 511 0300 – 
Opravy majetku nad 500 tis. Kč ve výši  477.887 Kč, tj. 98 % celkových nákladů na akci v roce 2015.

schválené náklady akce v r. 2015 dle IZ: 620.000 Kč
skutečné náklady akce v r. 2015: 488.737 Kč
Rozdíl – úspora v r. 2015: 131.263 Kč

z toho AÚ 511 0300 – Opravy majetku nad 500 tis. Kč:

Rozpočet dle schváleného IZ (07/2015) 609.000 Kč
Úprava rozpočtu – snížení dle skutečnosti ve 12/2015 - 131.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 478.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 477.887,00 Kč
% čerpání UR: 99,98 %

Náklady plně hrazeny z provozních prostředků UZ 999 – příspěvek na provoz.

II. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NEMOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0400)

Schválený rozpočet 2015 285.000 Kč
Úpravy během roku -   45.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 240.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 165.855,20 Kč
% čerpání UR: 69,11 %

Plně hrazeno z provozních prostředků UZ 999.

Realizace akcí údržby a oprav na objektech muzea hrad Malenovice, hájenka, Otrokovice a Ploština dle plánu 
oprav na rok 2015.
 
Nižší čerpání oprav nemovitého majetku oproti rozpočtu (-74.144,80 Kč) zejména z těchto důvodů:

• Nebyla realizována akce „Hájenka – výměna svítidel, výměna jističového panelu“, ORG 08, plánovaná  
částka 40.000 Kč. 

Provedená revize a odborné posouzení vyhodnotilo stávající řešení osvětlení na objektu jako vyhovující. 
Osvětlení je řešeno bodovými svítidly se zapínáním do zásuvek. Ovládání světel se provádí jističi a v případě, 
že jsou odpovědné osoby řádně poučeny, nepředstavuje tento způsob ovládání žádné bezpečnostní riziko.

• Nižší čerpání nákladů na výmalbu prostor expozice v Muzeu luhačovického Zálesí, ORG 12, plánovaná částka 
30.000 Kč, skutečné čerpání 21.738 Kč, úspora 8.262 Kč. Na tomto objektu nebyly v roce 2015 prováděny 
žádné další opravy.
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• Úspory (24.648 Kč) v čerpání menších částek každoročně alokovaných na tzv. „běžné opravy“ (operativní zá-
sahy dle aktuálně vzniklé situace) na objektech v Malenovicích, Otrokovicích, Luhačovicích, Lhotce a Ploštině.  

Významné akce běžných oprav nemovitého majetku realizované v roce 2015:

V roce 2015 proběhly rozsáhlejší opravy a úpravy na Ploštině, které se týkaly oprav v prostorách expozice, oprav 
stožárů památníku a úprav v samotné expozici. Opravy byly realizovány k příležitosti a k termínu slavnostního 
pietního aktu k 70. výročí vypálení osady Ploština, který proběhl dne 19. 4. 2015.
Náklady na tyto opravy a úpravy v roce 2015 představují celkovou částku 124.040,70 Kč. Z toho činí akce dle 
plánu oprav na rok 2015 (AÚ 511 0400, ORG 14 a 15) částku 98.765,20. Jedná se o náklady na opravu stožárů 
památníku (ORG 14, částka 24.599,20 Kč) a náklady na opravy a úpravy vnitřních prostor expozice (ORG 15, 
částka 74.166 Kč) zahrnující výmalbu prostor expozice, zasklení dveří, opravu osvětlení, opravu žaluzíí.
/Dále byl do prostor expozice pořízen nový koberec, volně ložený (částka 7.810 Kč, účet 558-Pořízení drobného 
hmotného majetku. Ostatní náklady byly vynaloženy na úpravy samotné expozice (částka 17.465,50 Kč, účet 
518-Služby)./ 

III. BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA MOVITÉHO MAJETKU (účet 511 0500)

Schválený rozpočet 2015 05.000 Kč
Úpravy během roku -   13.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 92.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 37.939,00 Kč
% čerpání UR: 41,24 %

Plně hrazeno z provozních prostředků UZ 999.

V tom: 
• opravy a údržba strojů a zařízení (ORG 34):    7.477 Kč (úspora 13.523 Kč)
• opravy a servis EZS a EPS na objektech (ORG 36): 30.462 Kč (úspora 19.538 Kč)

Servis EZS a EPS byl od 1. 7. 2015 prováděn v rámci komplexní smlouvy na správu a údržbu objektů MJVM.

Plánovaná částka na opravy kancelářské techniky ve výši 21.000 Kč nebyla čerpána. Jednalo se o výměnu dvou 
tiskových válců v tiskárně dokumentace, kterou provedla a uhradila organizace14|15 Baťův institut, p.o. v rámci 
služeb IT.

IV. OSTATNÍ  (účet 511 0600)

Schválený rozpočet 2015 15.000 Kč
Úpravy během roku +  4.000 Kč
Upravený rozpočet 2015 19.000 Kč  

Skutečnost k 31. 12. 2015 18.800,00 Kč
% čerpání UR: 98,95 %

Plně hrazeno z provozních prostředků UZ 999.

Jednalo se o přečalounění nábytku pro novou expozici historických hodin a zbraní z potštátských sbírek na pro-
hlídkové trase na hradě Malenovice (v místnosti bývalé expozice roku Šternberků).
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7. Hospodaření s prostředky jednotlivých 
 fondů organizace 

Tabulky č. 8 – 13

FOND INVESTIC

Tvorba a použití fondu investic v roce 2015
Tabulky č. 8 a 9

Schválený plán tvorby a použití fondu investic na rok 2015 zahrnoval:

• Počáteční stav k 1. 1. 2015:      495 tis. Kč
• Zdroje celkem ve výši       2.374 tis. Kč 
 v tom:
 - Odpisy dle odpisového plánu:
  ◦ stávajícího majetku     2.374 tis. Kč

• Použití celkem ve výši      2.105 tis. Kč 
 v tom:
 - Snížení fondu na základě vyhlášky 410/2009 Sb.  2.105 tis. Kč 
 Finančně nekrytá část odpisů. 

• Stav fondu k 31. 12. 2015:           764 tis. Kč

Organizace neměla v roce 2015 žádný investiční transfer.

Schválené změny v roce 2015:

1. RZK dne 7. 4. 2015, č. usnesení 0275/R08/15:
- Schválení investičního záměru č. 1086/3/090/062/03/15 na akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 

p.o. – Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 2. etapa“ a 1. změny Plánu tvorby a použití fondu investic 
MJVM na rok 2015.

- Náklady akce ve schválené výši 2.000.000 Kč kryty v plné výši ze zdrojů fondu investic. Organizaci byl navýšen 
příspěvek na provoz o 1.400.000 Kč za účelem finančního krytí nákladů schválené investiční akce. Současně 
se schválením investičního záměru a 1. změny Plánu fondu investic bylo provedeno navýšení odpisů z nově 
pořízeného majetku o 42.000 Kč. V návaznosti na tyto změny byla v použití fondu investic adekvátně uprave-
na výše finančně nekrytých odpisů.

2. RZK dne 12. 10. 2015, č. usnesení 0806/R20/15:
- Úprava – snížení použití fondu investic dle skutečných nákladů akce „Depozitáře Otrokovice – regálový sys-

tém – 2. etapa“ dle předložené Závěrečné zprávy akce. Úspora oproti IZ ve výši 341 tis. Kč.
-  Úprava výše odpisů:

◦ ze stávajícího majetku o 30 tis. Kč v návaznosti na převod software na 14|15 Baťův institut, p.o.
◦ z nově pořízeného majetku o 7 tis. Kč dle skutečné vstupní ceny majetku pořízeného v rámci akce „Depo-

zitáře Otrokovice – regálový systém – 2. etapa“.
- Schválení použití fondu investic na nákup sbírkových předmětů v částce 84 tis. Kč.
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FOND INVESTIC 2015

UR dle schvá-
lené 2.změny 

plánu FI Skutečnost Rozdíl
% plnění/čer-

pání

A B B-A %(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2015 495 000 494 317,63 -682,37 99,86

TVORBA CELKEM 2 379 000 2 377 890,00 -1 110,00 99,95

   z toho:     

  - odpisy stávajícího DH majetku 2 344 000 2 343 340,00 -660,00 99,97

 - odpisy majetku pořízeného v r. 2014 35 000 34 550,00 -450,00 98,71

POUŽITÍ CELKEM 2 453 000 2 374 371,00 -78 629,00 96,79

   z toho:     

 - investiční nákupy - stroje a zařízení: 
pořízení 4 regálových polí v rámci akce 
„Depozitáře Otrokovice - regálový systém - 
2. etapa“, IZ 1086/3/090/062/09/15 1 659 000 1 658 171,00 -829,00 99,95

 - snížení fondu na základě vyhlášky 
410/2009 Sb. 710 000 633 000,00 -77 000,00 89,15

 - nákup sbírkových předmětů 84 000 83 200,00 -800,00 99,05

Stav fondu k 31. 12. 2015 421 000 497 836,63 76 836,63 118,25

 Vykázaná skutečnost k 31. 12. 2015 je na straně zdrojů i na straně použití fondu investic v souladu se schvále-
ným plánem.
Rozdíl oproti plánu vykazuje pouze skutečná částka snížení fondu investic o nekrytou část odpisů, která je ve 
skutečnosti o 77.000 Kč nižší. (Snížení fondu v částce 633.000 Kč odpovídá rozdílu, o který skutečné celkové 
náklady organizace k 31. 12. 2015 převyšují skutečné celkové výnosy bez vykázaného zlepšeného výsledku hos-
podaření. Rozpočet předpokládal nekryté odpisy v částce 710.000 Kč.)

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2015 v částce 497.836,63 Kč je v plné výši kryt finančními prostředky na 
běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0400 – prostředky fondu investic k  31. 12. 2015 činí 497.836,63 Kč.

Za předpokladu předchozího schválení zřizovatelem plánujeme použít zůstatek  fondu investic v roce 2016 na 
investiční akce, případně na akce oprav a údržby k zajištění řádného stavu objektů ve správě MJVM. 
Např. z roku 2015 jsou v řešení ve spolupráci se zřizovatelem v rámci procesu řízení projektů dvě investiční akce 
s vysokou naléhavostí realizace, a to:

1. „Hrad Malenovice – hájenka – kompletní sanace prostor sklepa a vybudování archeologického lapidária“
2. „Depozitáře Otrokovice – logistické a manipulační technologie v depozitářích“.

Z akcí oprav a údržby, které vyžadují řešení v roce 2016, jmenujeme nejvýznamnější:
- Hrad Malenovice – výměna svítidel, světelných zdrojů a elektroinstalace na prohlídkové trase, oprava 

uzemnění hromosvodů na všech objektech hradu,
- Otrokovice – montáž protipožárních ucpávek, oprava únikového schodiště,
- Luhačovice – oprava elektroinstalace.
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Krytí fondu investic k 31. 12. 2015

Název Účet Kč Název účet Kč
Prostředky na BÚ 241 1 685 278,92 Krátkodobé závazky 2 546 835,27
Prostředky na BÚ-FKSP 243 39 978,69 Fond odměn 411 5 516,00
Peníze v pokladně 261 47 024,00 FKSP 412 5 516,00
Ceniny 263 56 635,00 Rezervní fond z VH 413 92 752,30
Pohledávky 592 222,00 Rezervní fond - ostatní 414 105 000,00
Zásoby celkem 1 129 745,15 Výsledek hospodaření 1 554,04
 - nelikvidní zásoby 123 -275 000,00 Fond investic (s veškerými odpisy) 416 1 130 836,63

121 -20 950,00

CELKEM 3 254 933,76 3 888 010,24

-633 076,48
76,48

-633 000,00

Rozdíl - nekrytý fond investic
Zaokrouhlení
 = ZÚČTOVÁNÍ NEKRYTÉHO FONDU INVESTIC K 31. 12. 2015

Krytí fondu investic k 31. 12. 2015

REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (413)

Krytí fondu investic k 31. 12. 2015

Tabulka č. 10

Schválený 
rozpočet

Úpravy  
během roku

Upravený 
rozpočet Skutečnost Rozdíl

Kč   A B B-A

Stav fondu k 1. 1. 2015 92 000,00 0,00 92 000,00 91 967,49 -32,51

TVORBA CELKEM 0,00 0,00 0,00 784,81 784,81

   z toho:      

 - příděl zlepšeného výsledku hospodaření 
roku 2014 na základě schválení zřizovatelem 0,00 0,00 0,00 784,81 784,81

 - ostatní tvorba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POUŽITÍ CELKEM 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 -50 000,00

  z toho:      

 - převod do investičního fondu se souhla-
sem zřizovatele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - další rozvoj hlavní činnosti organizace 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 -50 000,00

Stav fondu k 31. 12. 2015 92 000,00 -50 000,00 42 000,00 92 752,30 50 752,30

Zůstatek rezervního fondu (413) k 31. 12. 2015 v částce 92.752,30 Kč je v plné výši kryt finančními prostřed-
ky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0210 – prostředky rezervního fondu (413) k 31. 12. 2015 činí 
92.752,30 Kč.

Vykázaná skutečnost zůstatku rezervního fondu (413)  k 31. 12. 2015 je oproti plánu o 50 tis. Kč vyšší, a to  
z důvodu, že nedošlo k původně plánovanému použití rezervního fondu v částce 50 tis. Kč na úhradu nákladů 
studijní zahraniční pracovní cesty zaměstnanců MJVM. 
Vzhledem k navýšení příspěvku na provoz v měsíci 12/2015 o celkovou částku 693 tis. Kč měla organizace na 
úhradu těchto nákladů v rozpočtu k dispozici jiné zdroje. V tomto smyslu byla provedena úprava zdrojů krytí 
předmětných nákladů vlastními zdroji (UZ 666) a rezervní fond 413 zůstal nečerpán. 
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REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ Z OSTATNÍCH TITULŮ (414)

Tvorba a užití rezervního fondu 414 k 31. 12. 2015

Tabulka č. 11

Kč

Rozpočet Skutečnost Rozdíl % plnění

A B B-A %(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2015 70 000,00 70 000,00 0,00  

TVORBA CELKEM 200 000,00 145 000,00 -55 000,00 72,50

  z toho:     

 - peněžní dary na podporu předmětné 
činnosti účelové 45 000,00 45 000,00 0,00  

 - peněžní dary na podporu předmětné 
činnosti neúčelové 155 000,00 100 000,00 -55 000,00  

 - ostatní tvorba 0,00 0,00 0,00  

POUŽITÍ CELKEM 200 000,00 110 000,00 -90 000,00 55,00

 z toho:     

 - převod peněžních darů do výnosů 200 000,00 110 000,00 -90 000,00  

Stav fondu k 31. 12. 2015 - nevyčerpané 
peněžní dary 70 000,00 105 000,00   

Přijaté peněžní dary v celkové částce 145.000 Kč byly dárci v plné výši uhrazeny v roce 2015 převodem finanč-
ních prostředků na bankovní účet organizace. 

Zůstatek rezervního fondu (414) k 31. 12. 2015 v částce 105.000,00 Kč je v plné výši kryt finančními pro-
středky na běžném účtu organizace. Stav účtu 241 0220 – prostředky rezervního fondu (414) k 31. 12. 2015 
činí 105.000,00 Kč.
Prostředky z přijatých peněžních darů na podporu předmětné činnosti byly v částce 110.000 Kč použity na 
úhradu nákladů na seminář „Motivace v baťovském systému“, na vydání publikace Národní soud versus Jan 
Antonín Baťa a na přípravu výstav muzea pořádaných v roce 2015.

Nevyčerpané peněžní dary k 31. 12. 2015 v částce 105.000 Kč představují finanční ocenění Gloria musaealis 
z roku 2014 a část nevyčerpaných peněžních darů přijatých v roce 2015. Tyto prostředky budou v plné výši 
použity v 1. pololetí roku 2016 na pořízení komponent „ševcovské dílny“ s určením do expozice „Princip Baťa“ 
s možností jejich příležitostného přenesení na místa dle potřeby a použití jako atraktivního prvku při akcích 
MJVM (Ševcovská pouť apod.).
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FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (412)

Tvorba a užití FKSP v roce 2015

Tabulka č. 12

Kč

Rozpočet v Kč Skutečnost v Kč Rozdíl % plnění

A B B-A %(B/A)

Stav fondu k 1. 1. 2015 98 000 97 589,83 -410,17  

TVORBA CELKEM 104 000 104 138,18 0,00 100,13

   z toho:     

 - základní příděl 1 % ze skutečně vyplace-
ných prostředků na platy 104 000 104 138,18 138,18 100,13

 - ostatní tvorba 0 0,00   

POUŽITÍ CELKEM 149 000 154 025,00 0,00 103,37

   z toho: čerpání fondu v souladu s vyhláš-
kou č. 114/2002 Sb.: 149 000 154 025,00 5 025,00 103,37

 - příspěvek na stravování zaměstnanců  
(v roce 2013 částka 15,- Kč na stravenku) 145 000 152 025,00 7 025,00 104,84

 - rekreace 0 0,00 0,00  

- kultura, tělovýchova a sport 0 0,00 0,00  

- dary a odměny 4 000 2 000,00 -2 000,00 50,00

Stav fondu k 31. 12. 2015 53 000 47 703,01 -5 296,99  

Tvorba a použití fondu kulturních a sociálních potřeb byly v roce 2015 v souladu s platnou legislativou a v sou-
ladu s rozpočtem.

Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2015 v částce 47.703,01 Kč je kryt finančními pro-
středky na běžném účtu k FKSP v částce 39.978,69 Kč (= stav účtu 243 0400 – Běžný účet FKSP).

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2015 v částce 7.724,32 Kč představuje 
převody mezi běžným účtem a účtem FKSP nerealizované do konce roku 2015 (základní příděl do FKSP, čerpání 
FKSP, splátky půjček, bankovní poplatky, připsaný úrok).

FOND ODMĚN (411)

Tabulka č. 13

V roce 2015 bez pohybu.

Stav fondu odměn k 1. 1. 2015 5.516,00 Kč 
Stav fondu odměn k 31. 12. 2015 5.516,00 Kč

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2015 v částce 5.516,00 Kč je v plné výši kryt finančními prostředky na běž-
ném účtu organizace. Stav účtu 241 0300 – prostředky fondu odměn k 31. 12. 2015 činí 5.516,00 Kč.



Výroční zpráva 2015         47I. Ekonomická část

8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost

Tabulka č. 14

Bankovní účet Stav k 31. 12. 2015

4137661/0100 - Běžný účet 1 685 278,92

107-4137661/0100 Běžný účet pro FKSP 39 978,69

BANKOVNÍ ÚČTY CELKEM 1 725 257,61

Organizace má k 31. 12. 2015 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. 2015: 1.685.278,92 Kč

Prostředky na běžném účtu jsou určeny na úhradu provozních výdajů hlavní a doplňkové činnosti a finanč-
ně 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. 2015 kryty finanční-
mi prostředky na běžném účtu v plné výši zůstatku. 

• Stav běžného účtu pro FKSP č. 107-4137661/0100 k 31. 12. 2015:      39.978,69 Kč

Stav Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2015: 47.703,01 Kč

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2015 v částce 7.724,32 Kč představuje 
převody mezi běžným účtem a účtem FKSP nerealizované do konce roku 2015 (základní příděl do FKSP, čerpání 
FKSP, splátky půjček, bankovní poplatky, připsaný úrok). Podrobněji viz tabulka č. 14

Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2015

Účet Název Stav k 31. 12. 2015 Limit pokladní 
hotovosti

Rozdíl (stav-
l imit)

261 0100, 
0900

Pokladna hlavní 47 024,00 50 000,00 -2 976,00

261 0302 Pokladna příruční - hrad Malenovice 0,00 3 000,00 -3 000,00

261 0303 Pokladna příruční - Ploština 0,00 3 000,00 -3 000,00

261 0304 Pokladna příruční - Luhačovice 0,00 3 000,00 -3 000,00

261 POKLADNÍ HOTOVOST CELKEM 47 024,00

Organizace vykazuje stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2015 v částce 47.024,00 Kč. Jedná se o stav hlavní poklad-
ny s limitem pokladní hotovosti 50.000 Kč, limit pokladní hotovosti byl tedy dodržen.
Příruční pokladny na objektech MJVM vykazují k 31. 12. 2015 nulové stavy. 
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9. Stav pohledávek

Tabulky č. 15a, 15b

Pohledávky celkem k 31. 12. 2015:    592.222,00 Kč
z toho:
- Pohledávky dlouhodobé:

stav k 31. 12. 2015: 0,00 Kč
- Pohledávky krátkodobé:

stav k 31. 12. 2015: 592.222,00 Kč

Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2015Stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2015

Účet Název
Stav k 

31.12.2015 v Kč Komentář

311 Odběratelé 56 245,00
v tom: Obec Drnovice - dlužné nájemné: 60.000
Kč, kastelán - vyúčtování za vodu a otop k
31.12.2015:  přeplatek - 3.755 Kč

   v tom: po lhůtě splatnosti 60 000,00
314 0300 Poskytnuté zálohy - elektika 54 700,00
314 0320 Poskytnuté zálohy - teplo 355 300,00

335 Pohledávky za zaměstnanci 7 905,00 půjčky FKSP
341 0100 Daň z příjmů 24 512,00 Uhrazené zálohy na daň z příjmů

377 0100 Ostatní kr. pohledávky 88 040,00 tržba za vstupné 14|15 BI za 12/2015 převedená na
účet MJVM v 01/2016 v termínu dle smlouvy 

381 0100 Náklady příštích období 5 520,00
pronájem poštovní přihrádky na rok 2016 - faktura
ve 12/2015

592 222,00KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem k 31. 12. 2014 činí 60.000,00 Kč, z toho po lhůtě splatnosti nad 1 mě-
síc a nad 1 rok 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. Viz také tabulka č. 15b.

Tento stav neměl v roce 2015 negativní dopad do cash flow organizace.

Situace je řešena v součinnosti se zřizovatelem. Na základě žádosti dlužníka o prominutí dluhu ze dne  
27. 7. 2015 jsme předložili dne 19. 8. 2015 zřizovateli ke schválení žádost o prominutí a vyřazení pohledávky  
v plné výši 60.000 Kč. Ke dni 31. 12. 2015 nebylo o žádosti rozhodnuto, je stále v jednání u zřizovatele.

Byl zaslán ověřovací dopis k vzájemnému odsouhlasení pohledávek a závazků s termínem odpovědi do  
20. 1. 2016, s tím, že po tomto termínu budeme považovat pohledávku za odsouhlasenou. Vzhledem k tomu, 
že jsme do stanoveného data reakci dlužníka neobdrželi, považujeme pohledávku na odsouhlasenou.

Vyřazení pohledávek

V roce 2015 nebyly vyřazeny žádné pohledávky.
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10. Stav závazků a jejich finanční krytí

Tabulky č. 16

Organizace vykazuje ke dni 31. 12. 2015 pouze krátkodobé závazky, všechny do lhůty splatnosti.

Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2015Stav krátkodobých závazků k 31. 12. 2015

Účet Název
Stav k 

31.12.2015 v Kč Komentář

321 Dodavatelé 478 902,50
v tom faktura za stravenky 107 tis. Kč, za služby
FM 12/2015: 98 tis. Kč, ostatní závazky v
částkách pod 50 tis. Kč.

Závazky z ti tulu zúčtování 
mezd za 12/2015:

1 437 419,00

331 Zaměstnanci 850 980,00
336 Sociální zabezpečení 333 993,00
337 Zdravotní pojištění 143 814,00
338 Důchodové spoření 2 361,00
342 Zúčtování vůči FÚ 106 271,00 daň ze mzdy - zaměstnanci

378 Ostatní krátkodobé závazky 4 330,00 kastelán hradu - platba měsíčního nájemného
předem

383 Výdaje příštích období 437 449,77
Faktury za plnění časově související s obdobím
roku 2015, které byly přijaty v lednu 2016 s datem
vystavení v lednu 2016.

389 Dohadné účty pasívní 188 734,00
Dohady: energie (elektrika, teplo, voda): 158 tis.
Kč, daň z příjmů 2015: 7 tis. Kč, připojení EPS k
pultu centrální ochrany: 24 tis. Kč.

2 546 835,27KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM

Finanční krytí závazků k 31. 12. 2015Finanční krytí závazků k 31. 12. 2015

Název
Stav k 31.12.2015 

v Kč % Komentář

A/ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 2 546 835,27 100,00

B/ FINANČNÍ KRYTÍ ZÁVAZKŮ:

B1/ Disponibi lní zdroje 1 820 342,92 71,47
Prostředky na běžném účtu 4137661/0100 1 685 278,92 66,17
Peníze v pokladně 47 024,00 1,85

Pohledávky  (377)-  k dispozici do 15. 1. 2016 88 040,00 3,46

Pohledávka z titulu převodu
tržeb za vstupné BI za
12/2015 - převod prostředků
do 15. každého měsíce

B2/ Ostatní oběžná aktiva 726 492,35 28,53

Závazky organizace k 31. 12. 2015 v částce 2.546.835,27 Kč jsou kryty disponibilními zdroji v částce 1.820.342,92 
Kč. Z toho jsou finanční prostředky k okamžitému použití, tj. na běžném účtu a v pokladně v celkové sumě 
1.732.302,92 Kč, finanční prostředky vázané v pohledávkách k dispozici do 15. 1. 2016 v částce 88.040,00 Kč.
Zbývající suma závazků ve výši 726.492,35 je kryta ostatními oběžnými aktivy s nižší mírou disponibility, tzn. že 
úhrada této části závazků je již vázána na příjem příspěvku na provoz od zřizovatele za leden 2016. 
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11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Organizace nevykazuje k 31. 12. 2015 nedokončený dlouhodobý majetek. Stavy na účtech 041 a 042 jsou nulové.

12. Stavy zásob, cenin

Tabulky č. 23a, 23b

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
počáteční stav 

1. 1. 2015 obrat MD obrat DAL
zůstatek k 

31.12. 2015
přírůstek(+) / 

úbytek(-)

111 Pořízení materiálu 0,00 39 758,00 39 758,00 0,00 0,00

112

Materiál na skladě – kanc. po-
třeby, ochranné pomůcky, mat. 
pro údržbu, tiskoviny 103 964,72 41 838,00 90 682,25 55 120,47 -48 844,25

121
Nedokončená výroba - vlastní 
publikace 19 490,00 20 950,00 19 490,00 20 950,00 1 460,00

123 Výrobky – vlastní publikace 1 000 614,90 245 210,00 282 944,69 962 880,21 -37 734,69

131 Pořízení zboží 0,00 53 802,50 53 802,50 0,00 0,00

132 Zboží na skladě 75 167,61 49 465,50 57 507,64 67 125,47 -8 042,14

139
Ostatní zásoby (služební pes, 
palivové dříví) 30 796,00 51 998,00 59 125,00 23 669,00 -7 127,00

 Zásoby celkem 1 230 033,23 503 022,00 603 310,08 1 129 745,15 -100 288,08

číslo účtu název účtu
počáteční stav 

1. 1. 2015 obrat MD obrat DAL
zůstatek k 

31.12. 2015
přírůstek(+) / 

úbytek(-)

263 0100 Ceniny – pošt. známky 321,00 4 230,00 4 496,00 55,00 -266,00

263 0200 Ceniny  – stravenky 8 880,00 664 800,00 617 100,00 56 580,00 47 700,00

263 Ceniny celkem 9 201,00 669 030,00 621 596,00 56 635,00 47 434,00

Organizace vykazuje k 31. 12. 2015 celkový úbytek zásob v částce 100.288,08 Kč. Jedná se především o úbytek 
zásob materiálu na skladě (účet 112, úbytek -48.844,25 Kč) a vlastních výrobků – publikací (účet 123, úbytek 
-37.734,69 Kč). 
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Nedokončená výroba (účet 121) vykazuje k 31. 12. 2015 stav 20.950 Kč a celkový přírůstek 1.460 Kč. 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 v částce 19.490 Kč představuje náklady na publikace MJVM, které nebyly vydány 
do konce roku 2014 (periodika Acta Musealia a Acta Carpathica Occidentalis. 

Úbytek (obrat DAL) na tomto účtu v částce 19.490 Kč představuje zúčtování vydání těchto publikací v roce 2015 
a jejich převedení na sklad vlastních výrobků. 

Přírůstek (obrat MD) v částce 20.950 Kč jsou náklady na publikaci MJVM „Jménem zákona!“, které vznikly v roce 
2015. Tato publikace bude vydána v 1. pololetí roku 2016 k příležitosti 25. výročí Policie ČR. 

Výrobky – vlastní publikace (účet 123) vykazuje k 31. 12. 2015 celkový úbytek -37.734,69 Kč oproti stavu  
k 1. 1. 2015.

Úbytek (obrat DAL) na tomto účtu v částce 282 944,69 Kč představuje výdeje ze skladu publikací pro prodej, 
vlastní spotřebu nebo reprezentaci. Z toho byly vydány muzejní publikace v ceně 134.813 Kč po dohodě s ve-
dením Zlínského kraje v souvislosti s aktivitami pořádanými  ZK: 

- v dubnu 2015 hostům akce „Osobnost roku Zlínského kraje“ konané v prostorách expozice MJVM „Princip 
Baťa“ (500 ks publikací čtyř titulů v celkové hodnotě 133.213 Kč).

- v červnu 2015 radní ZK pro sociální věci k prezentačním účelům ZK pro členy Komise Rady při Asociaci 
krajů ČR pro sociální záležitosti (40 ks publikací „Moravská svatba“ v hodnotě 1.600 Kč).

 
Přírůstek (obrat MD) v částce 245 210 Kč – jde o příjmy na sklad nově vydaných publikací MJVM – viz následující 
přehled:

název titulu

příjem na sklad

měsíc počet kusů
hodnota v Kč 

celkem

1. Acta Carpathica Occidentalis, Příroda západních Karpat (TOM. 5/2014) 02/2015 200 35 312,00

2. Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1948 – brožura 02/2015 800 12 116,00

3.
Pohlednice podle hist. plakátů pro Muzeum luhačovického Zálesí k 
výstavě „Uvádění ve známost“ 03/2015 5 000 7 490,00

4. periodikum Acta Musealia 2011-2012/1-2 05/2015 200 59 438,00

5. Příběh chleba – brožura 05/2015 1 000 13 064,00

6. Národní soud versus Jan Antonín Baťa 09/2015 1 000 35 187,00

7.
Archiv H+Z  – centrum moderního českého cestovatelství 20. století 
(vydáno ve spolupráci s Klubem H+Z) 12/2015 600 82 603,00

CELKEM  245 210,00

Stav zásob vlastních publikací = stav AÚ 123 0100 k 31. 12. 2015:   962.880,21 Kč.

Celková hodnota zásob vlastních publikací je tvořena dvojím druhem skladových cen. Organizace v roce 2011 
změnila způsob stanovení skladové ceny: z dosavadního stanovení skladové ceny ve výši prodejní ceny přešla 
na stanovení skladové ceny ve výši výrobních nákladů dle příslušné kalkulace.

Přehled stavu a pohybu zásob vlastních publikací dle jednotlivých titulů k 31. 12. 2015 uvádíme ve zvláštní pří-
loze jako tabulku č. 23b.
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Při hodnocení stavu zásob vlastních publikací na skladě k 31. 12. 2015, jejich prodejnosti, případně neprodej-
nosti a využitelnosti dělíme tyto zásoby z časového hlediska na dvě velké skupiny, a to:

1. publikace „staré“ přijaté na sklad od roku 2004 do roku 2012 včetně: jejich celková hodnota k 31. 12.  
 2015 představuje částku 761.262,09 Kč (tj. 79 % z celkového stavu), z toho:

- 457.576 Kč, tj. 48 % celkové hodnoty publikací na skladě, je hodnota dvou titulů -  reprezentativ-
ních publikací „Zlínské letectví“ (1.520 ks v hodnotě 304.000 Kč) a „Sláva Zlínského sportu“ (711 
ks v hodnotě 153.576 Kč).

 Publikace „Zlínské letectví“, byla vydána v roce 2009 po domluvě a s finančním přispěním vedení 
Zlínského kraje v celkovém počtu 2.500 ks.

 Obě publikace se průběžně prodávají, avšak vzhledem k jejich relativně vysokému počtu na skladě 
budeme v roce 2016 řešit ve spolupráci se zřizovatelem vyřazení určité části pro účely prezentace 
MJVM a Zlínského kraje. Zbývající množství se postupně doprodá.

- 303.686,09 Kč, tj. 32 % celkové hodnoty publikací na skladě jsou publikace většinou prodejné 
obtížně nebo neprodejné (odborná periodika, sborníky). U těchto publikací předložíme zřizovateli  
v roce 2016 návrh na vyřazení ze skladu s uvedením možností jejich využití – poskytnutí knihov-
nám, školám, sociálním zařízením, při konferencích, workshopech a akcích MJVM apod.

2. publikace „nové“ přijaté na sklad od roku 2013 do roku 2015 v hodnotě 201.618,12 Kč, což představuje 
21 % z celkového stavu. Jedná se o „živé“ publikace, které se průběžně prodávají. 

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. 2015 žádné obraty na výše uvedených vybraných nákladových účtech.

14.  Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)

Tabulka č.17

Organizace nerealizovala v roce 2015 žádný projekt podporovaný EU, EHP/Norsko.
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15. Přehled investičních záměrů

Tabulka č.18

Organizace realizovala v roce 2015 dvě akce v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH:

1. „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 2. etapa“,  
IZ č. 1086/3/090/062/03/15. 
Dne 7. 4. 2015 byl usnesením RZK č. 0275/R08/15 schválen investiční záměr na pořízení regálového systému 
do depozitáře v Otrokovicích – 2. etapa jako jedné akce bez dalšího členění. 
Investiční záměr řešil závěrečnou etapu doplnění prostor druhé části depozitáře v Otrokovicích posuvnými 
regály pro ukládání sbírkových předmětů. V této části depozitáře byly již realizovány v podlaze kolejnice.  
V rámci akce „Depozitáře Otrokovice – regálový systém – 1. etapa“ realizované v roce 2014 bylo pořízeno 
celkem 5 regálových polí (1 pole archeologie, 2 pole historická obuv, 2 pole etnografie). Předmětem 2. etapy 
byla dodávka a montáž zbývajících 4 regálových polí o celkové ploše 360 m2, a to 2 polí archeologie (1.NP), 
1 pole pro textilní sbírku (2.NP) a 1 pole pro obrazy (3.NP).
Projektová dokumentace na kompletní vybavení depozitáře regálovým systémem byla pořízena v roce 2014 
v rámci 1. etapy akce (IZ č. 1010/090/060/02/14).
V 04 - 05/2015 byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a montáž regálového systému 
– 2. etapa (VZ/2015/2/02). Smlouva na dodávku podepsána 11. 5. 2015. Předání/převzetí místa plnění pro-
běhlo dne 22. 6. 2015.. Protokolární předání a převzetí dokončeného díla proběhlo dne 1. 7. 2015, termín 
předání/převzetí v souladu se smlouvou. Zjištěné závady a nedodělky: bránící provozu: žádné, nebránící 
provozu: nedodány 4 ks volantu. Odstraněno ve stanoveném termínu 8.7. 2015.
Doklady o zavedení majetku do majetkové a účetní evidence předány Odboru kultury a památkové péče 
KÚZK dne 13. 8. 2015.
Akce probíhala v souladu s investičním záměrem akce, se závaznými ukazateli a podmínkami uvedenými  
v Evidenční kartě k IZ a dle harmonogramu postupu dodávky a montáže dle smlouvy s dodavatelem.

Závěrečná zpráva akce byla předána dne 18. 8. 2015.

Celkové schválené náklady akce dle IZ: 2.000.000 Kč
Skutečné náklady akce: 1.658.171 Kč
Rozdíl – úspora celkem 341.829 Kč

Veškeré náklady akce byly investičního charakteru a byly hrazeny v plném rozsahu z investičních zdrojů orga-
nizace vytvořených z odpisů.

Skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce proběhlo v souladu se schváleným IZ.  

2. „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – oprava střechy věže“, IZ  
č. 1111/3/090/064/05/15. 

Dne 13. 7. 2015 byl usnesením RZK č. 0599/R15/15 schválen investiční záměr č. 1111/3/090/064/05/15 na 
akci „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – oprava střechy věže“ jako akci cha-
rakteru opravy, stavební úpravy jako jeden stavební objekt bez dalšího členění. Schválený IZ reflektoval také 
skutečnosti a dopady aktivit souvisejících s pracemi na opravě střechy věže hradu Malenovice, které byly 
provedeny před schválením IZ v roce 2014 a 2015.
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V 07 - 08/2015 byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu VZ/2015/2/03 s názvem „Muzeum jihový-
chodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Hrad Malenovice – oprava střechy věže“. Smlouva o dílo byla podepsána 17. 
8. 2015. Předání/převzetí staveniště před zahájením stavby proběhlo dne 31. 8. 2015. Protokolární předání a 
převzetí dokončeného díla proběhlo dne 26. 11. 2015, termín předání/převzetí v souladu se smlouvou, dílo 
provedeno bez závad.
Akce probíhala v souladu s investičním záměrem akce, se závaznými ukazateli a podmínkami uvedenými v 
Evidenční  kartě k IZ a dle harmonogramu prací dle Smlouvy o dílo.

Závěrečná zpráva akce byla předána dne 14. 12. 2015.

Celkové schválené náklady akce dle IZ: 773.000 Kč
Skutečné náklady akce: 641.578 Kč
Rozdíl – úspora celkem: 131.422 Kč

z toho v roce 2015:
schválené náklady akce v r. 2015 dle IZ: 620.000 Kč
skutečné náklady akce v r. 2015: 488.737 Kč
Rozdíl – úspora v r. 2015: 131.263 Kč

Veškeré náklady akce byly neinvestičního charakteru a byly hrazeny v plném rozsahu z provozních prostředků 
organizace.

Skutečné čerpání nákladů a zdrojů financování akce proběhlo v souladu se schváleným IZ.  
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Níže uvádíme přehled skutečných nákladů akce v roce 2015:
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16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace

Tabulka č. 19

• PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ ZA ROK 2015 CELKEM: 175.960,- Kč

 v tom:

 1. PŘÍJMY Z KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ: 124.000,- Kč

 1.1. Pronájem nemovitého majetku: 45.000,- Kč

   - pronájem Malovaného sálu a nádvoří hradu Malenovice
    pro svatební obřady v období květen až říjen 2015 - vždy
    jedna sobota v měsíci (nájemci: fyzické osoby) 13.000,- Kč
   - pronájem prostor hradu Malenovice (zbrojnice a sklep, 
    celkem 79,80 m2) pro výstavu voskových figurín 
    „Zvláštní lidé“, 9. – 21. 9. 2015 (nájemce: Alfréd Šmíd) 6.500,- Kč
   - pronájem prostor hradu Malenovice (sklepy a vybrané 
    prostory prohlídkové trasy v interiéru hradu včetně věže) 
    pro akci „Pevnost Boyard“ (nájemce: OMT group, s.r.o, Hradec Králové) 15.000,- Kč
   - pronájem prostor v objektu č.p. 87 na Ploštině (cca 60 m2) jako zázemí 
    pro pořádání cyklistických závodů (nájemce: Obec Drnovice) 500,- Kč
   - pronájem nádvoří hradu Malenovice (247 m2) a prostoru před
    hradem (991 m2) pro akci „Zlínské slavnosti vína 
    (nájemce: Jan Svoboda, fyzická osoba) 10.000,- Kč
   CELKEM 45.000,- Kč

  1.2. Pronájem movitého majetku: 79.000,- Kč

   - pronájem sbírkových předmětů – souboru obuvnických strojů za účelem 
    natáčení filmového dokumentu (nájemce: PropShop s.r.o., Praha) 79.000,- Kč

   2. PŘÍJMY Z DLOUHODOBÝCH PRONÁJMŮ: 51.960,- Kč

 2.1.  Pronájem nemovitého majetku: 50.400,- Kč

  - pronájem bytových prostor předhradí hradu Malenovice kastelánovi k by-
   dlení (nájemné 4.200,- Kč/měs., smlouva od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020) 50.400,- Kč

 2.2. Pronájem movitého majetku: 1.560,- Kč

  - pronájem vybavení bytu v předhradí hradu Malenovice kastelánovi 
   k užívání (sporák, ohřívač TUV, nájemné 130,- Kč//měs.)  1.560,-Kč

• VÝDAJE NA NÁJMY ZA ROK 2015 CELKEM: 48.116,46 Kč

v tom:

3. VÝDAJE NA KRÁTKODOBÉ NÁJMY: 14.914,46 Kč

 3.1. Nájem nemovitého majetku: 0
  Organizace v roce 2015 krátkodobě nenajímala žádný nemovitý majetek.

 3.2. Nájem movitého majetku: 14.914,46 Kč
  - Nájem osobního vozu na zahraniční pracovní cestu
   (9 zaměstnanců MJVM, Strasbourg) 14.914,46 Kč
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4. VÝDAJE NA DLOUHODOBÉ NÁJMY: 33.202,- Kč

 4.1. Nájem nemovitého majetku: 1.574,- Kč
  - Pozemkový fond ČR – pozemky v blízkosti hradu Malenovice            1.474,- Kč
  - Město Luhačovice – pronájem prostor Městského domu kultury Elektra 
   pro Muzeum luhačovického Zálesí 100,- Kč
  CELKEM 1.574,- Kč

 4.2. Nájem movitého majetku: 31.628,- Kč 
   - Česká pošta – poštovní přihrádka 5.520,- Kč

   - propagační vitríny – 2 vitríny v centru Zlína pro propagaci výstav a akcí muzea 2.420,- Kč
   - pronájem zařízení EZS  4.938,- Kč
   - pronájem exponátů (letecký motor, letecké pneu) do expozice„Princip Baťa“ 18.750,- Kč
   CELKEM 31.628,- Kč

Podrobněji viz tabulka č. 19.

17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci 
 a jejich výsledky

Tabulka č.20

V roce 2015 byly v organizaci provedeny celkem čtyři kontroly, a to:

1. Následná namátková kontrola hospodaření dle zjištěných nedostatků uvedených v protokolu č. 76/2014/
KŘ včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Kontrolní orgán: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly
Datum kontroly: 2. 2. – 13. 2. 2015
Výsledek kontroly: Uveden v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 117/2015/IAK č.j. KUZL 

3968/2015, který organizace převzala dne 23. 2. 2015. Kontrolou nebyla zjištěna závažná 
zjištění ve smyslu ustanovení §22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
Organizace neodstranila všechny nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření uvedené 
v protokolu č. 76/2014/KŔ. Byla zjištěna porušení obecně závazných právních předpisů 
uvedených v Závěru protokolu. Zjištění se týkala nedostatků v těchto oblastech:

 - funkčnost vnitřního kontrolního systému
 - zachování trvalosti účetního záznamu
 - chybných výpočtů cestovních náhrad
 - evidování závazků po lhůtě splatnosti
 - účtování nákladů na energie a vodu
 - nedodržení zákonné lhůty pro platbu sociálního a zdravotního pojištění, srážkové a zálo 
  hové daně za měsíc listopad 2014, chybné účtování důchodového spoření
 - nedostatky v oblasti správy a ochrany majetku – zejm. nesrovnalosti v hodnotách majet 
  kových položek v účetnictví a v inventurních soupisech, chybějící inventurní soupisy,   
  chybné účtování předpisu nájemného
 - chybné přeúčtování nákladů z hlavní do doplňkové činnosti v roce 2014
 - zaměstnanci – zejm. oblast pracovních smluv a zařazení do platových stupňů 
Opatření k nápravě: Organizace podala ve stanovené lhůtě kontrolnímu orgánu písemnou Zprávu o odstranění 

nedostatků zjištěných kontrolou včetně termínů a uvedení osob odpovědných za odstra-
nění nedostatků. 
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2. Kontrola odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 
místě č. 117/2015/IAK v návaznosti na Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou

Kontrolní orgán: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly
Datum kontroly: 4. 5. – 7. 5. 2015
Výsledek kontroly: Uveden v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 154/2015/IAK č.j. KUZL 

21559/2015, který organizace převzala dne 15. 5. 2015. Kontrolou nebyla zjištěna závaž-
ná zjištění ve smyslu ustanovení §22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le. Organizace odstranila všechny nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření uvedené  
v protokolu č. 117/2015/IAK, mimo bodu protokolu týkajícího se splatnosti faktur (byly 
zjištěny pozdní úhrady faktur v řádu dnů). Bylo zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., 
ustanovení § 8 tím, že organizace průkazně nedoložila výši dohadných položek.

Opatření k nápravě: Organizaci byla uložena povinnost podat v rámci nápravných opatření písemnou zprávu 
o účtování dohadných položek v roce 2015. Tuto povinnost organizace ve stanoveném 
termínu splnila, zpráva byla předložena dne 15. 6. 2015.

3. Metodická dohlídka k prověření sbírkotvorné činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. v rozsa-
hu dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče
Datum kontroly: 6. 2. 2015
Výsledek kontroly: Uveden v Zápisu z provedené metodické dohlídky 1/2015/KUL ze dne 27. 2. 2015, který 

organizace převzala dne 6. 3. 2015. 

4. Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové orga-
nizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace v rámci přezkoumání hospodaření 
kraje za rok 2015

Kontrolní orgán: Ministerstvo financí ČR
Datum kontroly: 19. 10. – 27. 10. 2015
Výsledek kontroly: Uveden v Záznamu z kontroly K č.j.: MF – 34417/2015/1703 ze dne 14. 1. 2015, který 

organizace převzala dne 29. 1. 2015. V závěru je konstatováno, že i přes zjištěné dílčí ne-
dostatky nastavený řídící systém vytváří předpoklady pro účelné a hospodárné nakládání 
se svěřeným majetkem a s příspěvky, které organizaci zřizovatel poskytl.

18. Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)

Tabulka č. 21

Z hlediska hodnocení dosažených tržeb za vstupné a vykázané návštěvnosti, srovnání těchto ukazatelů zvláště  
v delší časové řadě pokládáme za nezbytné uvést, že „plný“ standardní celoroční provoz expozic a výstav ve 
Zlíně ve 14. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU probíhá od roku 2014. 
V období od roku 2012 docházelo k postupnému utlumování návštěvnického provozu expozic a výstav na bý-
valých 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 krát-
kodobých výstav. Tyto skutečnosti zde uvádíme proto, že mají vliv na posuzování výsledků dále uváděného 
meziročního srovnání návštěvnosti a tržeb.
Proto vedle přehledu ukazatelů v letech 2011 až 2015 uvádíme ještě srovnání pouze let 2014 a 2015. Případné 
mimořádné vlivy a skutečnosti jsou uvedeny vždy pod příslušnou tabulkou nebo grafem.
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K číslům návštěvnosti uvedeným u expozic a výstav ve 14|15 BI je dále třeba uvést, že v roce 2015 byla v rám-
ci všech organizací 14|15 BAŤOVA INSTITUTU zavedena metodika počítání návštěvnost dle NIPOS, tj. každý 
návštěvník počítán tolikrát, kolik je expozic a krátkodobých výstav. K této skutečnosti je třeba přihlédnout při 
srovnávání čísel návštěvnosti objektu v letech 2014 a 2015. 

Návštěvnost všech objektů Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2015 činí rekordních 166.732 ná-
vštěvníků, což je o 60.497 více než v roce 2014.
Jsme velmi potěšeni, že číslo návštěvnosti překročilo poprvé v historii muzea hranici sto padesáti tisíc.

NÁVŠTĚVNOST 2015

VŠECHNY OBJEKTY

celkem od počátku roku %
2015 celkem bez vlivu 

výstavek ve foyer 14.b. 

Dospělí - plné vstupné 26 254 15,75 26 254

Důchodci 14 674 8,80 14 674

Děti do 15 let, studenti, školní skupiny 22 382 13,42 22 382

ZTP 1 978 1,19 1 978

Rodinné vstupné, rodinný pas 13 650 8,19 13 650

Přednášky, besedy, dílny 909 0,55 909

Výstavky - foyer 14. budovy (od roku 2015) 33 675 20,20  

Neplatící - expozice F. Bartoš , děti do 6 let, vernisáže, 
hosté, doprovod, AMG aj. 38 347 23,00 38 347

Terasa, výtah „21“ 5 928 3,56 5 928

Mimořádné akce 5 367 3,22 5 367

Zájmové kluby 948 0,57 948

Cizí akce - hrad Malenovice 2 620 1,57 2 620

CELKEM 166 732 100,00 133 057

Rok 2014 celkem 106 235  106 235

Rozdíl 2015-2014 60 497  26 822

% 156,95  125,25

Následující komentář věnujeme dvěma objektům MJVM, které mají nejvýznamnější podíl na celkové návštěv-
nosti muzea, budově 14 ve Zlíně a hradu Malenovice.

Největší podíl na celkové návštěvnosti připadá na expozice a výstavy ve 14. budově 14|15 BAŤOVA INSTI-
TUTU se 141.137 návštěvníky (84,6% z celkového počtu). Z toho expozici „Princip Baťa: – Dnes fantazie, zítra 
skutečnost“ zhlédlo 19.305 návštěvníků a krátkodobé výstavy v 1. NP navštívilo celkem 81.599 osob. Nabídky 
edukačních programů využilo 5.039 žáků všech stupňů škol. Zájem byl také o prohlídku budovy „21“ s pojízdnou 
kanceláří a terasou, na kterou zavítalo 5.930 návštěvníků. Zbývající počet návštěvníků připadá na muzejní před-
nášky – tradiční „muzejní čtvrtky“, tvořivé dílny a speciální akce pořádáné jednak samotným muzeem, jednak 
ve spolupráci s organizací 14|15 Baťův institut, p.o.

Na hrad Malenovice a hájenku přišlo v roce 2015 celkem 19.374 návštěvníků (11,7%). Krásné číslo, které 
se velmi těsně blíží historickému rekordu z roku 2014, kdy bylo vykázáno 19.695 návštěvníků, tedy jen o 321 
návštěvníků více než v roce 2015. 
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Současné úrovně návštěvnosti hradu Malenovice, která nás velmi těší, bylo dosaženo díky spojení více okolnos-
tí – postupné rozšiřování nabídky pro návštěvníky, 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. V neposlední řadě také nevšední profesionální i osobní nasazení 
mnoha pracovníků muzea při přípravě, organizaci a realizaci jednotlivých aktivit. 

K oblibě hradu u rodin s dětmi přispívá např. prázdninová nabídka speciálních nedělních dětských prohlídek, 
kdy je výklad průvodkyň svým obsahem i délkou přizpůsoben dětským návštěvníkům.

V roce 2015 jsme připravili na hrad Malenovice poprvé program pro veřejnost také v době adventu v měsících 
listopad a prosinec, tedy v období, kdy byl v minulosti hrad pro veřejnost již uzavřen. Čtyři „adventní neděle na 
hradě“ a tradiční vánoční jarmark s výstavou betlémů ze sbírky MJVM v sálech hradu a s doprovodným progra-
mem završily úspěšnou řadu mimořádných akcí v roce 2015.

Lidé nacházejí cestu na hrad Malenovice 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:

- návštěvníky „klasických“ prohlídkových okruhů (tj. prohlídky přístupných interiérů hradu a expozic, zoolo-
gické expozice „Zvířata na Zemi a člověk“ a etnografické expozice na hájence v různých kombinacích)

- návštěvníky četných mimořádných akcí, kterých bylo v roce 2015 celkem 13 (!) a z nichž zde uvádíme:

• Zahájení sezóny „Probouzení hradu“ 11. 4.: 1.176 návštěvníků.
• Den pro přírodu 5. 6. 2015 pořádaný ve spolupráci s organizací Líska, o.s.: 452 návštěvníků.
• Dětský den na hradě 13. 6.: 450 návštěvníků.
• Noční prohlídky 18. 7. a 15. 8.: celkem 2.000 návštěvníků.
• Vítání babího léta 19. 9., celkem 272 návštěvníků.
• Hradní pouť ke sv. Vendelínovi 17. 10.: 462 návštěvníků.
• Vánoční jarmark 5.12. a čtyři adventní neděle: celkem 1.550 návštěvníků.

Podrobnější údaje o návštěvnosti výstav a akcí muzea v roce 2015 jsou uvedeny v tabulkové příloze – 
Tabulka č. 22. 

NÁVŠTĚVNOST ZA OBDOBÍ: LEDEN - PROSINEC 2015 - dle objektů

 

Počet návštěvníků celkem rozdíl

%2014 2015 2015 - 2014 

Zlín - 14. budova 14|15 BI 80 920 141 137 60 217 174,42

hrad Malenovice 17 052 17 419 367 102,15

hájenka 2 643 1 955 -688 73,97

Muzeum Luhačovice 4 376 4 467 91 102,08

NKP Ploština 1 244 1 754 510 141,00

CELKEM 106 235 166 732 60 497 156,95
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Pozn.: Metodika počítání návštěvnosti expozic a výstav v objektu Zlín, budova 14:

ZMĚNA METODIKY POČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI OD 1.1. 2015 u 14|15 BI - POČÍTÁNÍ DLE METODIKY NIPOS:

- krátkodobé výstavy - dle počtu krátkodobých výstav v 1. NP (1 - 2x)
- expozice: 1x Princip Baťa + 1x F. Bartoš (nepl.) + 1-2 x krátkodobé výstavy v 1. NP

V roce 2014 počítáno:

- krátkodobé výstavy - 1x
- expozice: 1x Princip Baťa + 1x krátkodobé výstavy v 1. NP

NÁVŠTĚVNOST 2011 - 2015 - dle objektů  

 

počet návštěvníků celkem

2011 2012 2013 2014 2015

Zámek - Ob. muzeum - 14|15 BI 38 940 30 639 52 777 80 920 141 137

Hrad Malenovice 10 143 10 074 12 764 17 052 17 419

Hájenka 2 681 1 455 1 822 2 643 1 955

Muzeum Luhačovice 5 136 4 552 4 867 4 376 4 467

NKP Ploština 1 660 1 756 1 089 1 244 1 754

CELKEM 58 560 48 476 73 319 106 235 166 732
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Pozn.:     

1. Roky 2011 až 2013: 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 otevře-
ny 1.5. 2013. Srovnání v časové řadě u objektu 14|15 má relativní vypovídací schopnost pouze při srovnání 
let 2014 a 2015. 

2. Od roku 2015 návštěvnost v rámci 14|15 BI počítána dle metodiky NIPOS, tj. dle počtu výstav.
3. V roce 2015 se do celkové návštěvnosti promítla návštěvnost výstavek ve foyer budovy 14 – celkem 33.675 

návštěvníků.

1. Návštěvnost 2011 - 2015: MJVM celkem: 

2. Návštěvnost 2011 - 2015: dle objektů:

2. Návštěvnost 2011 - 2015: dle objektů:
• zámek Zlín - Obuvnické muzeum (2011, 2012) - Zlín, 14. budova (od 05/2013):
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• hrad Malenovice, hájenka

Pozn.: hájenka - v roce 2014 mimořádný vliv návštěvnosti výstavy betlémů v rámci Vánočního jarmarku - 702 návštěvníků.

• Muzeum luhačovického Zálesí

• NKP Ploština
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TRŽBY ZA VSTUPNÉ

Výše popsané příznivé skutečnosti v oblasti návštěvnost se pozitivně odrážejí i v ukazateli tržeb za vstupné. 
Celkové tržby za vstupné byly v roce 2015 vykázány v částce 2.126.543 Kč, tedy téměř přesně (nižší pouze 
o 1.858 Kč) na úrovni roku 2014.
Vstupné do jednotlivých objektů MJVM bylo zachováno tak, jak bylo nastaveno v roce 2013 včetně nabídky 
zvýhodněných prohlídkových okruhů a rodinných vstupenek, které jsou návštěvníky velmi využívány.

1. Tržby za vstupné: srovnání 2014 - 2015 

Tržby za vstupné
AÚ 602 0700

leden -prosinec rozdíl

2014 2015 2015-2014

Zlín, 14. budova - 14|15 BI 1 621 355,00 1 654 852,00 33 497,00

HRAD MALENOVICE 406 571,00 374 408,00 -32 163,00

MUZEUM LUHAČOVICE 86 890,00 80 803,00 -6 087,00

PLOŠTINA 13 585,00 16 480,00 2 895,00

CELKEM 2 128 401,00 2 126 543,00 -1 858,00

tržby celkem/rok 2 128 401,00 2 126 543,00  

% z tržeb za rok/ročního rozpočtu 100,00 100,00  

Pozn.: hrad Malenovice - v období leden až březen 2014 byla každou neděli odpoledne otevřena pro veřejnost zoologická 
expozice. Z důvodu mimořádně příznivých klimatických podmínek bez mrazů a bez sněhu bylo toto období provozně zvlád-
nutelné a návštěvnicky velmi úspěšné (tržba celkem 31.690 Kč, počet návštěvníků 1.117).  

leden - prosinec

2011 2012 2013 2014 2015

ZÁMEK-OM-14|15 BI 661 750 601 835 1 226 627 1 621 355 1 654 852

HRAD MALENOVICE 286 877 252 585 317 292 406 571 374 408

MUZEUM LUHAČOVICE 80 720 96 105 94 026 86 890 80 803

NKP PLOŠTINA 18 310 20 195 12 905 13 585 16 480

CELKEM 1 047 657 970 720 1 650 850 2 128 401 2 126 543

1. Tržby za vstupné: srovnání 2011 - 2015
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Srovnání údajů je relevantní pouze za období let 2014 a 2015. V letech 2011 až 2013 probíhal proces přípravy  
a realizace postupného ukončování provozu expozic v bývalých objektech zámek Zlín a Obuvnické muzeum, stěhování  
a zahájení provozu nových expozic ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Z tohoto důvodu vzhledem k uvedeným mimořádným 
podmínkách není možno srovnávat údaje v celé časové řadě 2011 až 2015. 

Pozn.: v květnu 2013 byla veřejnosti zpřístupněna nová zoologická expozice „Zvířata na Zemi a člověk“. 
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19. Vyhodnocení výstav a doprovodných akcí 
uskutečněných v organizaci

Tabulka č. 22  

Vedení  MJVM se snaží postupně zavádět monitorovací a controllingové prvky mezi své řídící postupy. Týká se to 
také ekonomických aspektů pořádaných výstav a akcí, jejich plánování, sledování a vyhodnocování. Na druhou 
stranu je v této souvislosti třeba uvést, že při vyhodnocování a srovnávání těchto ekonomických ukazatelů je 
třeba nahlížet na uváděné skutečnosti s vědomím, že u většiny aktivit je primárním cílem poskytnutí kulturní, 
vzdělávací a zážitkové služby široké veřejnosti s důrazem na mladou generaci. Problémem může být i ekonomika 
jednotlivých akcí a programů, jichž se v MJVM každoročně realizuje více než 150, a to akcí různého rozsahu (viz 
informace v odborné části této výroční zprávy). Ne vždy je možno zcela jednoznačně přiřadit jednotlivé typy 
nákladů ke konkrétní akci, nemluvě již o poměru efektivnosti dosažení takové informace a jejího reálného využití.  

Pro upřesnění uvádíme některé příklady či důvody, proč je problematické pregnantně interpretovat  efektivním 
a reálným způsobem ekonomické aspekty jednotlivých akcí:

- Výnosy ze vstupného se nedají ve vazbě na stávající systém ve většině případů přesně přiřadit k jednotlivým 
výstavám resp. dalším akcím.

- Ne všechny jednorázové akce mají zvláštní vstupné a jsou vedeny jako samostatná kategorie. Tyto akce slouží 
k podpoře návštěvnosti muzea i jednotlivých výstav (komentované prohlídky, besedy, workshopy, dílny…).

- Některé typy nákladů se nedají vztáhnout k jednotlivým akcím. Např. náklady evidované v rámci účtu 518 – 
Ostatní služby, AU 518 0866 a 518 0867 - služby pro výstavy a propagace v řadě případů nelze vztáhnout ke 
konkrétní akci (např. mediální propagace muzea či některého z objektů jako takového, propagační tiskové 
materiály k sezónním nabídkám apod.). Proto suma z účtu 518 nikdy nebude korespondovat s controllingem 
nákladů na pořádané akce. S ohledem na tuto skutečnost je v tabulce č. 23 uveden výčet pouze hlavních 
relativně „ohraničených“ aktivit a přímých nákladů, které s nimi prokazatelně souvisí a jsme schopni je k nim 
přiřadit.
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20. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

Tabulka č. 22  

V souvislosti s výše uvedeným bychom se rádi zmínili o nutnosti dále zvyšovat aktivity směrem k návštěvníkům. 
Proto má MJVM pro další období spolupracovat s dalšími institucemi v rámci Evropy, ale chystá i aktivity pro 
doplnění své nabídky v rámci stávajících prostor, kam míří většina návštěvníků:

Na hradě Malenovice stojí za zmínku zejména to, že:
• usilujeme o účast a přidělení dotace jako jeden ze čtyř partnerů mezinárodního projektu „Festival šlechtické 

kultury“ v roce 2017 ve spolupráci se zahraničními institucemi.
• snažíme se ve spolupráci se zřizovatelem nadále kultivovat hradní areál i interiéry, s tím, že chceme v dalším 

období realizovat opravu sklepa pod hájenkou a vybudovat zde archeologické lapidárium a v rekonstruova-
ných prostorách hradu zřídit dlouhodobě připravovanou Archeologickou expozici „Otevři zem, odkryj čas …“

V areálu 14I15 BI připravujeme aktivity zejména pro letní měsíce, kdy bychom rádi rozšířili nabídku na dobu 
školních prázdnin – v jednání je festival sladkých radostí „Historické cukrárny“ přibližující prostřednictvím 
stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí pro veřejnost „haute cuisine“ mistrů cukrářů minulosti, 
hlavně z období první republiky.

Všechny tyto aktivity mají společné to, že zvyšují komerční výtěžnost využívaných objektů, což -  zejména  
u hradu Malenovice - umožňuje postupně zlepšovat jejich technický stav a další postupné zvyšování aktivit  
a s tím spojené návštěvnosti.



II. Odborná 
část
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1. Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky

1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných darem, vlastním sběrem (akvizice)

Přírůstková čísla  –  celkem bylo přiděleno 370 přírůstkových čísel – z toho:  
• v oddělení přírodovědném 13, 
• v oddělení společenskovědním 357. 

Navrženo k vyřazení:
Z podsbírky H+Z bylo 21 přírůstkových čísel navrženo k vyřazení, z podsbírky Orientační běh 2 evidenční 
čísla, z podsbírky Etnografické 3 evidenční čísla. 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost vyřazení schválil.

Odborná knihovna zapsala celkem 521 nových knihovních jednotek, do sbírkového fondu bylo doplněno 
401 titulů, z toho do fondu starých tisků 16 titulů, do fondu Františka Koutného 110 titulů, do fondu Karla 
Pavlištíka 111 titulů.

K 1. 1. 2016 je v knihovním fondu zaevidováno celkem 26 769 knihovních jednotek.

Od 1. 4. 2015 muzejní knihovna přešla na formát Marc 21. Celkem je v databázi Clavius evidováno  
17645 titulů a 19643 svazků.

1.2. Evidence II. stupně sbírkových předmětů, přepis starších karet II. stupně do PC 

Bylo zaevidováno 6703 inventárních čísel, z toho: 
• v oddělení přírodovědném 44, 
• v oddělení společenskovědním 6659. 
V oddělení přírodovědném bylo rozepsáno 205 inventárních čísel na 1911 čísel s lomítkem. V oddělení 
společenskovědním bylo zdigitalizováno 481 negativů, sbírkových předmětů a filmů.

Byla provedena pravidelná aktualizace CES v termínech stanovených MK ČR. V aktualizaci v listopadu 2015 
bylo požádáno o nový název podsbírky Lidový textil, v lednu 2016 MK ČR schválilo nový název podsbírky: 
Etnografická 2.

1.3. Inventarizace části sbírkového  a knihovního fondu včetně zpracování protokolu  
a všech náležitostí

Celkově bylo inventarizováno 19 436 evidenčních čísel, z toho:
• v oddělení společenskovědním bylo zrevidováno 13 945 položek,
• v oddělení přírodovědném 5 491 položek. 
O provedených inventarizacích jsou zpracovány protokoly včetně všech požadovaných náležitostí.

1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů 

V roce 2015 byla prováděna opatření směřující k zajištění účinné ochrany všech sbírkových fondů  
v depozitářích a expozicích. Depozitáře jsou vybaveny bezpečnostními technologiemi – EPS, EZS. Při 
ochraně sbírkových předmětů jsou používána i další technologická zařízení – zejména klimatizace  
k zajištění požadovaných hodnot teploty a vlhkosti, jsou dodržovány podmínky i s ohledem na světelné 
požadavky, které se pravidelně kontrolují měřením a vedou se o nich záznamy.
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Současně jsou prováděny pravidelné kontroly kurátory sbírek a konzervátory, aktuální zjištěné stavy jsou 
zapisovány. 
Ve všech depozitářích jsou vedeny depozitární knihy s požadovanými záznamy.

Probíhá ukládání přestěhovaných sbírek z podsbírky Etnografické, Lidový textil – Etnografické 2 a Obuv,  
v podsbírkách Historické a Lidový textil - Etnografické 2, probíhá stěhování fondů textilu, plastiky  
a obrazů. Nově bylo v roce 2015 uloženo 8329 předmětů podsbírek Etnografické, Historické, Lidový textil – 
 Etnografické 2  a Obuv.

Ke 31.12.2015 byla provedena kontrola všech depozitárních knih ředitelem MJVM, který stvrdil provedení 
kontroly svým podpisem. 

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček

V průběhu roku 2015 bylo zapůjčeno celkem 2486 sbírkových předmětů, z toho:
 • v oddělení společenskovědním 1511 sbírkových předmětů 
 • v oddělení přírodovědném 975 položek 

Rovněž byly zapůjčeny kompletní putovní výstavy:
• Okouzlen brouky a jinou havětí, Hornonitrianské muzeum v Prievidzi, 15. 1.-28. 2. 2015
• Boty, boty, botičky, Muzeum Hlučín, 20. 1. – 22. 3. 2015
• Hračky ze staré půdy, Oblastní muzeum v Litoměřicích, 6. 11. 2014 – 25. 1. 2015
• Hračky ze staré půdy, Vlastivědné muzeum Kyjov, 9. 11. 2015 – 28. 2. 2016
• Slaměné ozdoby Františka Zusky, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, 30. 11. 2015 – 25. 1. 2016
• Eduard Ingriš – Život a dílo, Oblastní muzeum Ústí nad Labem, květen – červenec 2015
 
O pohybu všech zapůjčených sbírkových předmětů jsou vedeny příslušné záznamy a smlouvy o výpůjčce. 
Od jiných subjektů bylo zapůjčeno 376 evidenčních čísel předmětů, i tyto zápůjčky byly řádně evidovány 
a smluvně ošetřeny.

Muzejní knihovna MJVM:
• výpůjčky z centrálního fondu, fondu periodik a ze studovny – 4504 titulů 
• meziknihovní výpůjční služba a výpůjčky z KKFB – 7 titulů
V  roce 2015 bylo v knihovně zpracováno 70 faktografických, bibliografických a rešeršních požadavků  
pracovníků muzea, návštěvníků studovny a badatelů.

1.6. Preparace, konzervace, restaurování a další činnosti konzervačního oddělení

Na konzenvátorském pracovišti MJVM bylo konzervováno celkem 2718 předmětů   
• ve společenskovědním oddělení 2619 předmětů z podsbírek Historická, Etnografická, Lidový textil – 

 Etnografické 2 a Archeologická 
• v oddělení přírodovědném 109 předmětů
Navíc pracovníci přírodovědného oddělení preparovali 250 předmětů.

K rekonzervaci bylo vybráno 20 předmětů z fondu obrazů (z podsbírek Historická, Etnografická) a 3 předměty 
z fondu plastik (podsbírka Historická). Z fondu textilu (z podsbírek Historická, Etnografická) připraveno  
k rekonzervaci cca 700 předmětů po přestěhování z Malenovic do nových depozitářů z dosavadního  
provizorního uložení.

V rámci dalších činností konzervačního oddělení byly realizovány aktivity, které jsou konkrétně uvedeny  
v kapitole 4.
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2. Vědecko-výzkumná činnost

2.1. Vlastní odborné aktivity

Bylo zpracováváno 27 dlouhodobých výzkumných úkolů, z toho:
• 7 v oddělení přírodovědném – Botanický a fytocenologický výzkum zaměřený především na oblast  

Hostýnských vrchů (sledování výskytu vzácných a ohrožených rostlin, sběr botanického materiálu,  
pořizování fotodokumentace, fytocenologické snímkování), prováděn botanický průzkum v Přírodní  
památce Kurovický lom, výzkum vodních brouků v Přírodní památce Kurovický lom, výzkum bezobratlých 
živočichů v zemědělské krajině v okolí Otrokovic s využitím zemních pastí, geologický průzkum širšího 
okolí Zlína se zaměřením na paleontologické lokality a neovulkanické horniny a s nimi spjatou mineralizaci

• 20 v oddělení společenskovědním – mezi nejvýznamnějšími uvádíme archeologický výzkum Lukov,  
dokumentace masopustních obchůzek, historie firmy Baťa – výroba obuvi, baťovské školství, historie 
lázeňství, židovské obyvatelstvo Luhačovic, Dušan Jurkovič atd.

Z těchto výzkumných úkolů uskutečnili odborní pracovníci v průběhu roku 2015 celkem 29 výstupů  
v podobě výstav, přednášek, článků a studií, dílen pro školy a veřejnost (16 společenskovědní oddělení, 13 
přírodovědné oddělení)

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty

Odborní pracovníci MJVM spolupracují s řadou externích badatelů, kterým kromě konzultací  
a součinnosti průběžně poskytují metodickou pomoc – jak formou osobních jednání, tak i dalšími  
způsoby – prostřednictvím e-mailu, telefonu, zpřístupněním dokumentačních a sbírkových fondů muzea. 
V roce 2015 byla různou formou realizována spolupráce se 407 badateli.
Pro představu uvádíme příklady některých konkrétních spolupracujících subjektů a badatelů: 
• Aktivity v oddělení přírodovědném: 

-  spolupráce s odborem ŽP MěÚ Bystřice pod Hostýnem (program na záchranu snědku pyrenejského   
kulatoplodého)

- spolupráce s Dr. M. Fikáčkem (Národní muzeum v Praze) na taxonomické revizi brouků čeledi Georissidae 
z Austrálie 

- spolupráce s Dr. M. Fikáčkem (Národní muzeum v Praze) a Dr. M. Przewoźnym (Universita Adama 
Mickiewicze v Poznani) na publikaci Hydrophiloidea střední Evropy 

- spolupráce s  Východomoravskou pobočkou České společnosti entomologické
- činnost se spolkem Zoogeos, s Escargot, o.p.s. – na projektu Kurovický lom jako nástroj regionálního 

vzdělávání a osvěty
- spolupráce se soukromými sběrateli Ing. P. Perničkou a J. Bednaříkem na redeterminaci a uspořádání 

mineralogické sbírky 
- spolupráce s Dr. M. Bohatým na přípravě publikace o historii geologické sbírky
 - spolupráce s mineralogicko – petrografickým oddělením v MZM Brno.

• Aktivity v oddělení společenskovědním, například:
- spolupráce při identifikaci objektů lidového stavitelství – pro VMP Rožnov pod Radhoštěm 
- spolupráce s EÚ AV Praha badatelem Dr. Kafkou – lidový nábytek s náboženskými motivy ve sbírce MJVM 
- spolupráce s  – NPÚ, Mgr. Oškerou  – konzultace a příprava dokumentace lidové architektury  – Všemina
- odborné vyjádření k nálezu železného meče pro KÚ ZK
- spolupráce s Historickým ústavem akademie věd ČR – publikace Historický atlas Zlína 
- spolupráce s FMK UTB  na výstavě Hermíny Týrlové
- spolupráce s občanským sdružením Komunitní křižovatka – výstava Listopad 89
- spolupráce s Filmexport Praha na vydání  DVD s filmy H+Z z Cejlonu
- spolupráce s Národním muzeem Praha – výstava Čeští cestovatelé atd.

Seznam dalších spolupracujících institucí je uveden v závěru této zprávy.
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2.3. Vědecké konference, semináře, sympózia – vlastní

Za stěžejní akce v oblasti vlastních aktivit v této oblasti lze považovat zejména realizaci:
•  workshopu MUZEUM A ŠKOLA na téma Muzeum ve filmu – film v muzeu (24. - 26. března 2015)
•   spolupráce na odborné části a organizaci semináře ARTAMA-NIPOS „Atakující obrazy“ (24. - 26. 4. 2015)
•   odborného semináře„Motivace v baťovském systému“ pro střední školy s účastí vnučky J. A. Bati Dolores 

Baťa Arambasic a s prezentací dokumentu Brazilské stopy J. A. Bati tvůrců D. Vávry a R. Lipuse (15. 9. 2015)

2.4. Vědecké konference, semináře, sympózia – účast na akcích pořádaných jinými subjekty

Pracovníci MJVM se v roce 2015 účastnili 11 konferencí a seminářů.
Jako příklad uvádíme:
•  seminář Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý – příspěvek
•  konference Léčení a léčitelství v lidové tradici
•  kurz Arts managementu – kurz Orální historie, Plzeň
•  kurz Arts managementu - Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví, Plzeň
•  FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA
•  sympozium Lidový oděv, NÚLK Strážnice – příspěvek
•  seminář Výchova urozeného divocha

3. Metodická a edukační činnost

3.1. Spolupráce se školami

V MJVM patří k silným stránkám aktivity spojené s edukačními aktivitami, které připravuje a realizuje tým 
lektorů v široké tematické škále. Patří sem jak témata dlouhodobější, tak i programy připravované jako 
doprovodné akce ke krátkodobým výstavám.

V roce 2015 navštívilo edukační programy a dílny připravené pro školy 6421 (5192 Zlín, 1229 Luhačovice) 
dětí, žáků, studentů SŠ i pedagogů. 
Příjmy z edukačních programů činily 121 170 Kč, příjmy ze samostatných dílen (sem zahrnujeme pouze 
dílny, které nebyly součástí jiných aktivit) byly 43 820 Kč. Příjmy z pravidelných komentovaných prohlídek 
dosáhly 5782 Kč. Spolu s dalšími drobnými výnosy (prodej zástěrek, chlebových sáčků) z aktivit tohoto 
charakteru bylo dosaženo celkových tržeb ve výši 173 092 Kč, což je ve srovnání s rokem 2014 nárůst  
o cca 33 tis. Kč (nárůst téměř 25%). Tento výsledek byl dosažen i přesto, že školám je většina programů 
nabízena ve velmi příznivé cenové hladině 25 Kč, u časově a materiálově náročnějších programů pak  
do 35 Kč, přičemž pedagogický doprovod neplatí. 

Naše edukační oddělení ve Zlíně nabízelo v roce 2015 svým návštěvníkům 19 stálých programů + 25  
krátkodobých doprovodných programů pro školy (20 edukačních programů k výstavám + 1 speciální  
program ke Dni země + 5 dílen – U tkalce Nitky v rámci akce Poctivé produkty a řemesla, Pekařská dílna  
v rámci Velikonočního předvádění, Pekařská dílna v rámci Dne muzeí, speciální program Válím, válím  
chlebíček a dílna dekorování plátěných pytlíků v rámci akce Den pro přírodu EVVO).

V Luhačovicích pak byly nabízeny další 2 stálé a 8 krátkodobých programů.

Velmi aktivní je při spolupráci se školami přírodovědné oddělení, které realizuje přípravu praktických 
poznávacích částí v oboru zoologie a botanika pro biologické a ekologické olympiády. Účast odborných 
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pracovníků se na těchto soutěžích odehrává i v rovině odborných garantů a porotců – okresní a krajská 
kola kategorií D (mladší žáci), C (starší žáci) a krajské kolo ekologické olympiády, krajská kola biologické  
olympiády kategorií A, B (střední školy).

3.1.1. Speciální programy pro školy (programy vytvořené pro krátkodobé výstavy)

Celkem se uskutečnilo 154 programů k výstavám za účasti 3066 účastníků a 26 programů pro 587 
účastníků v Luhačovicích.

3.1.2. Pravidelné programy pro školy (programy vytvořené pro stálé expozice)

Celkem se uskutečnilo 100 programů k expozicím za účasti 2126 účastníků ve Zlíně a 20 programů 
pro 642 účastníků v Luhačovicích.

3.2. Spolupráce se středními a vysokými školami

Samozřejmou součástí činnosti odborných pracovníků je poskytování konzultací studentům SŠ a VŠ ke 
středoškolským, bakalářským a magisterským pracím (včetně odborných posudků) – mj. Masarykova  
univerzita Brno, Slezská univerzita Opava, Univerzita Palackého Olomouc, Univerzita Tomáše Bati Zlín,  
University of Pennsylvania USA.
Odborná kurátorka historie přednáší externě na FMK UTB – Ústavu designu oděvu a obuvi a je členkou 
zkušební komise FMK UTB.

3.3. Spolupráce se seniory

Pravidelné programy – přednášky z oboru archeologie a etnografie pro U3V (11 lekcí v pravidelném 
cyklu), pro Akademii třetího věku v Uherském Hradišti realizovány 3 přednášky v jarním cyklu 2015  
a byla připravena a vedena exkurze (Pulčínské skály a Čertova stěna), která se uskutečnila 16. května 2015.

Pro veřejnost bylo uspořádáno 26 dílen a akcí, kterých se zúčastnilo 1737 osob.

3.4. Metodika vůči jiným subjektům

3.4.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu

4 pracovníci odboru jsou členy nákupních komisí 5 muzeí (Masarykovo muzeum Hodonín, VMP Rožnov 
pod Radhoštěm, NÚLK Strážnice, Vlastivědné muzeum Kyjov, Muzeum regionu Valašsko Vsetín),  
1 pracovník je členem programové rady MFF Strážnice, 1 pracovník je členem Komise pro lidové stavitelství.
Muzejní knihovna intenzivně spolupracuje s odbornými knihovnami po celé republice, zejména  
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně (KKFB), s muzejními knihovnami v Uherském  
Hradišti, Uherském Brodě, Kroměříži, Rožnově pod Radhoštěm, s knihovnou Krajské galerie  
výtvarného umění ve Zlíně aj.
Pokračuje rovněž dlouhodobá spolupráce s knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Muzejní 
knihovna je zapojena do projektu bibliografie Tomáše Bati a pravidelně přispívá do souborného 
katalogu zlínských knihoven, dostupném na adrese http://www.knihovnyzlin.cz/vufind/.

3.4.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty

MJVM tradičně a dlouhodobě spolupracuje s řadou okolních muzeí a kulturních institucí.  
Z městských muzeí patří mezi nejvýznamnější spolupracovníky muzea v Napajedlích, Holešově, 
Záhlinicích, Lukovečku. Z dalších institucí, se kterými MJVM jako instituce i jeho pracovníci  
spolupracují, uvádíme následující partnery -  Český rozhlas, Česká televize, Muzeum Ústí nad  
Labem, Filmexport Praha, Město Zlín, Městské kulturní středisko Valašské Meziříčí, Národní  
muzeum Praha, nadace Jana Pivečky Slavičín, FMK UTB, E-docu Bratislava, Východomoravská  
pobočka České společnosti entomologické atd.
Seznam spolupracujících institucí je v závěru zprávy.
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3.4.3. Metodická pomoc odborných pracovníků jiným subjektům

Konzultace a spolupráce při tvorbě krojových rekonstrukcí pro obce a folklorní soubory
•  Konzultace k výzkumu a přípravná studie ke krojovým rekonstrukcím 
 (M.Mikuličáková – Štítná nad Vláří)
•  Konzultace k rekonstrukci kroje Pitín pro NS Světlovan Bojkovice (J. Kahounová, J. Mališková)
•  Konzultace, výzkum a přípravná studie ke krojovým rekonstrukcím (Eva Kašparová – Podhradí)
•  Konzultace ke krojovým rekonstrukcím (Eva Kašparová – Tečovice)
•  Konzultace ke krojovým rekonstrukcím (J. Mališková – Pozlovice, kožich)
•  Konzultace k rekonstrukci malenovického kroje pro DFS Valášek Brno, studium v archivu MJVM 

(E. Kašparová, J. Halašová)
•  Polupráce s občanským sdružením Komunitní křižovatka

3.4.4. Spolupráce s AMG

Odborní pracovníci jsou členy jednotlivých oborových komisí AMG a zúčastňují se setkání a jednání 
dle možností jejich činnosti. Muzejní knihovna pokračuje ve spolupráci s Jihomoravskou sekcí komise  
knihovníků AMG. Ředitel organizace se zúčastnil XI. Sněmu AMG, 4. - 5. listopadu 2015, kde se schvalovaly 
nové Stanovy AMG 2015, proběhla volba členů do komisí, projednala zpráva o plnění Hlavních  
činností AMG a zpráva o hospodaření AMG v období 2013 -2015. 

3.5. Školení a kurzy

Pracovníci MJVM se v roce 2015 zúčastnili 7 školení a kurzů.

4.  Kulturně-výchovná činnost

4.1. Expozice

MJVM provozuje 2 stálé expozice a 1 dlouhodobou výstavu v budově 14 BAŤOVA INSTITUTU, kde má 
hlavní sídlo. Dále spravuje 1 stálou expozici v Luhačovicích, 2 stálé expozice na Ploštině a 5 stálých expozic 
na hradě a v hájence Malenovice.

V roce 2015 provedli pracovníci muzea reinstalaci v expozici Dřevo, proutí, sláma a v dlouhodobé výstavě 
Krása dřevořezby na hájence v Malenovicích.
V roce 2015 byla realizována i rekonstrukce expozice Protifašistický odboj na Zlínsku na Ploštině, před  
připomínkou 70 výročí této tragické události.

4.2. Výstavy

MJVM realizovalo celkem 35 výstav, z toho 15 ve vlastních objektech, 20 v jiných institucích, 8 výstav  
si zapůjčilo od jiných subjektů.

4.2.1. Výstavy vlastní v objektech MJVM

• Letci na bojištích 2. sv. války
• Pozdně gotické kachle z hradu Rožnova
• Příběh chleba
• Co jsme viděli na svých cestách a ostatní přešli
• Masopustní obchůzky
• Rozšíření prohlídkové trasy hradu Malenovice – kolekce hodin a zbraní
• Uvádění ve známost aneb Luhačovice v reklamě
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• 3D před sto lety
• Jurkovičovy vojenské památníky a hřbitovy
• Redesign lázeňského pohárku
• Je libo lázeňský oplatek?
• Jehla, příze, pokličky – hračky každé babičky
• Barvířské rostliny
• Hvězda betlémská Hermíny Týrlové
• Betlémy

Konkrétní údaje o návštěvnosti jednotlivých akcí obsahuje ekonomická část této VZ ve své kapitole 
18, dále pak v tabulce č. 22.

4.2.2. Výstavy mimo objekty MJVM vlastní a ve spolupráci

• Orientační běh – firma RIM Otrokovice
• E. Ingriš – Život a dílo – Ústí nad Labem
• Příběh chleba – Centro Malenovice
• Výstava hraček – Centro Malenovice
• Touto ulicí se procházeli – město Luhačovice
• Hračky ze staré půdy – Litoměřice
• Redesign lázeňského pohárku – hala Vincentka Lázně Luhačovice
• Lázně bez hranic – Karlovarský kraj
• Veselá bota – KABO Brno
• Baťa, Svit a pokračovatelé – Finanční úřad, Zlín
• Hrad Malenovice – Centro Malenovice
• Ve vile J. A. Bati (ve spolupráci s KGVUZ) – Český rozhlas Zlín
• Okouzlen brouky a jinou havětí – Hornonitrianské muzeum Prievidza
• Muzeum luhačovického Zálesí – Centro Malenovice
• Lidový kroj na Moravě - Strážnice
• Stavebnice Merkur, Centro Malenovice
• Kouzlo rodinného loutkového divadla – Centro Malenovice
• Lidový oděv – Štítná nad Vláří
• Hračky ze staré půdy – Kyjov
• Vize velkých Luhačovic – Brezová pod Bradlom
• Kouzlo adventu a vánoc – Centro Malenovice

4.3. Výstavy převzaté

• Lidové stavby známé neznámé 
• Kamenný herbář
• Kde rostou naše endemity (ve spolupráci s KÚ), 21. budova
• Společenský život hmyzu
• Stavebnice Merkur
• Kouzlo rodinného loutkového divadla
• Ve znamení tří deklarací
• Jan Jakub Ryba dětskýma očima

4.4. Přednášky pro veřejnost

Odborní pracovníci přednesli celkem 58 přednášek pro veřejnost (31 v MJVM, 27 mimo MJVM).  
Kromě MJVM přednášeli pro posluchače z řad České společnosti entomologické, pro Klub turistů  
v Kroměříži, gymnázium v Prievidzi, Muzejní spolek ve Strážnici, Akademii třetího věku v Uherském Hradišti,  
gymnázium Holešov ad.
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Kromě toho MJVM pořádá podzimní a jarní cyklus Muzejních čtvrtků, kde vystupují zejména externí  
přednášející z řad cestovatelů.

4.5. Odborné výklady na výstavách a v expozicích

Odborní pracovníci poskytují odborné výklady v expozicích pouze na vyžádání nebo při speciálních  
akcích (Den muzeí, Muzejní noc atd.), v expozici Princip Baťa jsou výklady zabezpečeny průvodkyněmi.  
V krátkodobých výstavách pořádají kurátoři komentované prohlídky vždy každou první středu v měsíci, 
případně na speciální vyžádání. Odborní pracovníci poskytli 39 komentovaných prohlídek (25 v objektech 
MJVM – 17 v krátkodobých výstavách, 8 v expozicích, 14 na výstavách mimo MJVM). Středečních  
komentovaných prohlídek v krátkodobých výstavách MJVM se zúčastnilo 98 návštěvníků.

4.6. Doplňkové a jiné kulturní akce

Celkem 26 akcí za aktivní účasti odborných pracovníků (např. Tříkrálové koštování, Setkání s dárci a příznivci 
muzea Otevírání hradu Malenovice, Den muzeí, Muzejní noc, Den pro přírodu, Noční prohlídky hradu  
Malenovice –  červenec, srpen, Pouť ke svatému Vendelínovi, Ševcovská pouť, Advent na hradě Malenovice atd.)
Pro veřejnost bylo uspořádáno oddělením muzejní pedagogiky 26 dílen a akcí, kterých se zúčastnilo 1737 osob.
Dále se uskutečnily besedy, autorská čtení a kulturní akce v luhačovickém muzeu, exkurze na archeologická 
naleziště, výklady pro VIP hosty atd.

4.7. Zájmové aktivity (kluby, spolky)

MJVM úzce spolupracuje zejména: 
• Klub H+Z 
• Spolek přátel hradu Lukova 
• Klub přátel starých Otrokovic 
• Klub českých turistů 
• Klub přátel výtvarného umění a knihy
• Klub absolventů Baťovy školy práce
• Luhačovický okrašlovací spolek Calma
• Archeologický klub ad.

4.8. Spolupráce se zahraničím

• Pokračující spolupráce s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi v rámci udržitelnosti projektu „Západné 
Karpaty – spoločná hranica.

• Mezinárodní pracovní stáž zaměstnankyně Muzea Archeologiczno-Historyczne w Glogowie, Polsko
• Pozvání na studijní cestu do Evropského parlamentu ve Štrasburku
• Komise CIOF

4.9.  Spolupráce s jinými kraji

Odborní pracovníci spolupracují s oborovými kolegy při výměně informací z oboru, podle možností se 
podílejí na akcích pořádaných ostatními muzei, na výstavách, zapůjčováním výstav apod.
Seznam institucí je v závěru zprávy. Odborní pracovníci jsou členy poradních sborů pro sbírkotvornou 
činnost příbuzných institucí (NÚLK Strážnice, Masarykovo muzeum Hodonín, Vlastivědné muzeum Kyjov)
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4.10. Spolupráce s jednotlivými muzei v kraji

MJVM úzce spolupracuje s kolegy z ostatních muzeí v rámci ZK. Jedná se o zápůjčky výstav i samostatných 
exponátů, spolupráci při badatelských aktivitách, konzultace i účast na nákupních komisích. Seznam  
institucí je v závěru zprávy.
Odborní pracovníci jsou členy poradních sborů pro sbírkotvornou činnost příbuzných institucí (VMP  
Rožnov p. Rad., Muzeum regionu Valašsko Vsetín). MJVM s Muzeem regionu Valašsko spolupracuje při  
vydávání odborného periodika s přírodovědnou tematikou Acta Carpathica Occidentalis. V roce 2016 bude 
 tato spolupráce rozšířena i o vydávání odborného periodika se společenskovědním zaměřením.

5. Ediční a publikační činnost

5.1. Vlastní ediční činnost

Pracovníci MJVM v roce 2015 připravili k vydání, resp. vydali, následující: 
• brožura Šternberkové v Malenovicích a Pohořelicích 1804-1948, autor Hana Kuslová
• brožura Příběh chleba, autor Petra Hanáková a kol.
• periodikum Acta Carpathica Occidentalis 5/2014 (ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko) 
• Acta musealia 2011 – 2012
• pohlednice s historickými plakáty Luhačovic 
• Národní soud versus Jan Antonín Baťa, autor Hana Kuslová
• Archiv H+Z, katalog fondů, autor Blanka Cekotová, Magdalena Preiningerová
• K vydání je připravena publikace Jménem zákona!, autor Kateřina Czinegová, která bude po dohodě  

s KŘ PČR vydána v 1. pololetí 2016 k 25. výročí Policie ČR. 

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty

Bylo zpracováno 19 příspěvků, např.: 
• Acta Carpathica Occidentalis: Rozšíření vodomila Laccobius (Dimorpholaccobius) simulatrix Orchymont, 

1932 v České republice a poznámky k určování tohoto druhu, autor Dušan Trávníček 
• česko-brazilský časopis Osidlovati půdu, to je vznešený úkol člověka aneb Hospodářská kolonizace  

v myšlenkách Jana Antonína Bati, autor Hana Kuslová 
• kolektivní monografie Židé a Morava Vzpomínky na židovské obyvatele Luhačovic, 
 autor Blanka Petráková, 
• Historický atlas měst, kapitola o pravěku, autor Jana Langová ad.

5.3. Medializace instituce – propagace výstav, programů a akcí MJVM

Propagace výstav a doplňkových akcí v regionálním tisku, v TV vysílání, ČRo, místních rozhlasových  
stanicích, na webu a sociálních sítích. Pravidelně poskytují odborní pracovníci MJVM zprávy o výstavách, 
akcích, případně sbírkotvorné a publikační činnosti Zlínskému deníku, Magazínu Zlín, Oknu do kraje,  
Luhačovickým novinám, Lázeňskému deníku.  Příspěvky propagující MJVM byly v roce 2015 otištěny  
v periodicích mimo území Zlínského kraje, např. v Chebském deníku, Ústeckém deníku, Píseckém deníku 
a dalších médiích. Ve spolupráci se 14|15 Bi servisní organizací je medializace instituce dále rozšiřována 
a zkvalitňována.

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (redakční rady)

Členství v redakčních radách 3 periodik– Acta musealia, Acta Carpathica Occidentalis, ZVUK
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6. Rozvojové aktivity

6.1. Zapojení do evropských fondů

MJVM v roce 2015 významně zvýšilo aktivity a přijalo systémová opatření s cílem aktivně vyhledávat 
možnosti k získání zdrojů z evropských fondů. V současné době je rozjednáno několik potencionálních 
projektů, které by měly být v dalším období realizovány, zejména se zahraničními institucemi. V roce 2015 
však ještě  nebyla realizována žádná konkrétní akce s vazbou na evropské fondy.
V roce 2015 pokračovala v rámci udržitelnosti projektu „Západné Karpaty – spoločná hranica“ spolupráce  
s Hornonitrianským muzeem v Prievidzi.

6.2. Dotace od jiných subjektů

Organizaci byla mimo rozpočet ZK poskytnuta jedna neinvestiční dotace. Jedná se o dotaci Města  
Luhačovice v částce 10 000 Kč, která byla poskytnuta na tisk výstavních panelů k výstavě Muzea  
luhačovického Zálesí „Jurkovičovy vojenské památníky a hřbitovy v Haliči“. 
Dále byla zaslána žádost na dotační program MK ČR s projektem „Staňte se animátory! – samoobslužné 
interaktivní prvky v muzejní expozici“, kde rozhodnutí o dotaci proběhne v roce 2016.
Ostatním žádostem uplatněným v roce 2015 nebylo vyhověno.

6.3. Přijaté dary nefinanční

MJVM v roce 2015 přijalo od různých dárců a příznivců muzea nefinanční  dary, většinou šlo o předměty 
určené zejména do sbírkových fondů MJVM. Jednalo se o jednotlivé předměty či kolekce předmětů, které 
byly zapsány pod 253 přírůstkovými čísly. Mezi nejvýznamnější dary v jednotlivých podsbírkách patří: 

• podsbírka zoologická: 
  - 214/2015 - dermoplastický preparát – vydra 

• podsbírka geologická: 
  - 88/2015 - 92/2015 - 5 položek z mimoevropských a českých lokalit 

• podsbírka historická: 
  - 37/2015 – skautské prapory z roku 1947 ze Spytihněvi
  - 87/2015 – soubor 233 kusů historických školních pomůcek a učebnic ze školy v Tečovicích 

• dvě podsbírky etnografické: 
  - 20/2015 – rodinné loutkové divadlo A. Münzberga (soubor 68 loutek) 
  - 24/2015 – pozůstalost po významné osobnosti knihkupci a vydavateli Luhačovic Františku Hložkovi 

(fotografie, pohlednice, oděv) 
  - 69/2015 – digitalizované historické videozáznamy z Luhačovic a okolí 
  - 73/2015 – soubor vzorníků a poznámek z rodinné školy Petingeum v Olomouci 
  - 105/2015 – olejomalba s portrétem hraběte Otty Serényiho od malíře Svatopluka Součka, kolem roku 1927 
  - 106/2015 – soubor textilu a nábytku jako dokumentace životního stylu v lázeňské vile první poloviny 

20. století 
  - 107/2015 – lidový kroj a soubor dokumentů významné zlínské osobnosti Ing. Milana Veselého - 

lidového vypravěče „strýca Macka z Valašska“ 
  - 146/2015 – šrotovník z pasekářské usedlosti v Držkové 
  - 157/2015, 237/2015 – soubory dětských hraček ze 40. a 50. let 20. století 
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• podsbírka obuvi: 
  - 308/2015 – pánské kotníčkové botky „perka“ - obuv pro nadporučíka dělostřelectva pana Karla Richtera, 

1935, lokace Zlín 
  - 309/2015 – návrh reklamy na pneumatiky Baťa, papír - americká retuš, 30. léta 20. století 
  - 326/2015 – promítačka Baťa, 30. léta 20. století, výrobce Baťa Zlín 
  - 344/2015 – sukně dámská, okrový hedvábný satén, 1885 

• podsbírka H+Z: 
  - 79/2015 – soubor osobních písemností, pohlednic a propagačních materiálů z cest 

ing. Hanzelky a Zikmunda 

• podsbírka orientačního běhu: 
  - 63/2015  – závodní blůza, 60. léta 20. století 
  - 134/2015 – elektrické zařízení pro sledování tepové frekvence závodníků 

Přírodovědné podsbírky a podsbírka archeologie byly doplňovány převážně vlastními sběry. 

6.4. Finanční pomoc sponzorů

MJVM obdrželo v roce 2015 od sponzorů peněžní dary ve výši 145 000 Kč. Z této sumy byla  do výnosů 
převedena částka 110 000 Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na úhradu nákladů spojených se  
seminářem „Motivace v baťovském systému“, na vydání publikace „Národní soud versus Jan Antonín Baťa“ 
a na přípravu výstav muzea pořádaných v roce 2015. V souladu s uzavřenými smlouvami a podmínkami  
v nich uvedenými, neuvádíme další konkrétní informace ke sponzorům a výši jejich plnění.
Mimo uvedené peněžní dary byly do rozpočtu v oblasti doplňkové činnosti získány finanční výnosy za  
reklamní činnost ve výši 120 000 Kč.

6.5. Příprava projektů a koncepcí

• Společné projekty s Klubem H+Z 
• rozvíjení dlouhodobých projektů v Luhačovicích ( Příběhy místa, Centrum pro zpracování 
 odkazu D. Jurkoviče) 
• rozvíjení dlouhodobého projektu ve Zlíně (Centrum moderního cestovatelství) 
• spolupráce na přípravě nominace Luhačovice na seznam památek UNESCO
• spolupráce ZK a odborných pracovníků na projektu eBadatelna, který vznikl v rámci projektu ZDO 
 (zpřístupnění digitálního obsahu)
• spolupráce muzejní knihovny v rámci projektu „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“.

Dále bychom se rádi zmínili o naší snaze a aktivitách směřujících k návštěvníkům. Proto se má MJVM, 
jak uvádíme i v jiných souvislostech této VZ, ve své koncepci zaměřovat v dalším období na spolupráci  
s dalšími institucemi v rámci Evropy a přinášet našim návštěvníkům rozšířenou nabídku atraktivních  
programů a výstav. Rovněž se chystají i aktivity pro doplnění naší nabídky v rámci stávajících prostor, kam 
míří většina návštěvníků:

Hrad Malenovice:
• usilujeme o účast a přidělení dotace jako jeden ze čtyř partnerů mezinárodního projektu „Festival  

šlechtické kultury“ v roce 2017 ve spolupráci se zahraničními institucemi.
• snažíme se ve spolupráci se zřizovatelem nadále kultivovat hradní areál i interiéry s tím, že chceme  

v dalším období realizovat opravu sklepa pod hájenkou a vybudovat zde archeologické lapidárium  
a v rekonstruovaných prostorách hradu zřídit dlouhodobě připravovanou Archeologickou expozici  
„Otevři zem, odkryj čas …“
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Areál 14|15 BI:
• připravujeme aktivity zejména pro letní měsíce, kdy bychom rádi rozšířili nabídku na dobu školních 

prázdnin – v jednání je festival sladkých radostí „Historické cukrárny“ přibližující prostřednictvím  
stejnojmenné výstavy a řady doprovodných akcí pro veřejnost „haute cuisine“ mistrů cukrářů minulosti, 
hlavně z období první republiky.

Všechny tyto aktivity mají společné to, že zvyšují komerční výtěžnost využívaných objektů, což – zejména 
u hradu Malenovice – umožňuje zlepšovat jejich technický stav a další postupné zvyšování aktivit a s tím 
spojené návštěvnosti. 

7. Plnění cílů koncepce rozvoje organizací Zlínského 
kraje v oblasti kultury pro období let 2015 – 2024

7.1. Vyhodnocení plnění měřitelných indikátorů dle přílohy koncepce

V průběhu roku 2015 byla zřizovatelem přijata koncepce rozvoje v oblasti kultury pro roky 2015 – 2024. 
Její nedílnou součást pak tvoří i sada indikátorů, která má být určitým měřítkem dodržování zvoleného 
směřování. S ohledem na skutečnost, že hodnoty indikátorů jsou v tuto chvíli stanoveny v oblasti muzejnictví 
souhrnně pro všechna 4 muzea zřizovaná ZK, není v tuto chvíli možné smysluplně vyhodnotit jednotlivé 
konkrétní hodnoty a ukazatele. Je nezbytné stanovit konkrétní hodnoty každé instituci s přihlédnutím  
k jejich zaměření a charakteru indikátorů.

7.2. Souhrnná zpráva o stavu plnění/dosažení indikátorů

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozí kapitole je možné dosažení nebo i směřování jednotlivých 
indikátorů v tuto chvíli komentovat jen velmi obtížně. Lze však konstatovat, že za MJVM není žádný ze  
stanovených indikátorů nikterak mimo žádoucí tendence a nastavené trendy. Za MJVM jako součást  
celkově stanovených trendů za všechny muzea ZK lze konstatovat, že jsou v tuto chvíli v souladu se  
směřováním určeným k horizontu 2020.

7.3. Navrhovaná opatření

Aktuálně nejsme schopni navrhnout konkrétní opatření bez toho, aniž bychom znali konkrétní podíly,  
směřování a parametry určené pro MJVM, resp. celkové směřování v rámci oboru. Proto jediným opatřením, 
které si dovolujeme navrhnout je stanovení těchto rozdělených indikátorů a projednání jejich reálnost  
a dopady jejich dosažení včetně finančních nákladů. 



III. Účetní  
závěrka  

k 31.12.2015
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1. Komentář ředitele k účetní závěrce k 31. 12. 2015

Účetní závěrka k 31. 12. 2015 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 2015, pravidla zřizovatele pro odepisování  
dlouhodobého majetku apod.). 

Organizace elektronicky odesílá ve stanovených termínech finanční výkazy do CSÚIS a to: 
• rozvahu, 
• výkaz zisků a ztráty 
• přílohu k účetní uzávěrce. 

Za odeslání výkazů do CSÚIS odpovídá na základě převodu ekonomických a účetních agend (viz dále)  
organizace 14|15 Baťův institut, p.o. (dále jen 14|15 Bi). Soubory pro odeslání (ve formátu XML) se vytvářejí  
v účetním programu GORDIC. Odeslání probíhá prostřednictvím elektronického podání WinPed v požadovaném 
termínu tj. čtvrtletně.  
V roce 2015 byly dodrženy všechny termíny stanovené pro odeslání výkazů do CSÚIS.

Na základě hodnoty aktiv netto je organizace povinna od 1. 1. 2014 účtovat pro účely předávání „Pomocného 
analytického přehledu“ a zasílat ve stanovených termínech relevantní výkazy. V roce 2015 byla tato povinnost 
organizací průběžně plněna.

Od 1.1.2015 došlo v souladu s rozhodnutím zřizovatele k přesunu některých ekonomických a účetních agend 
do dodavatelského režimu – část agendy zajišťuje pro MJVM 14I15 Bi. V průběhu roku 2015 byly průběžně  
nastavovány procesy a pravidla s tím spojená. Tato agenda je zajišťována na základě uzavřených smluv. 

V roce 2015 byly v MJVM  provedeny celkem čtyři kontroly, a to:

1. Následná namátková kontrola hospodaření dle zjištěných nedostatků uvedených v protokolu č. 76/2014/
KŘ včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Kontrolní orgán:  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly
Datum kontroly:  2. 2. – 13. 2. 2015

2. Kontrola odstranění zjištěných nedostatků uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na 
místě č. 117/2015/IAK v návaznosti na Zprávu o odstranění nedostatků zjištěných kontrolou

Kontrolní orgán:  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly
Datum kontroly:  4. 5. – 7. 5. 2015

3. Metodická dohlídka k prověření sbírkotvorné činnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.  
v rozsahu dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán:  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče
Datum kontroly:  6. 2. 2015

4. Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové  
organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace v rámci přezkoumání  
hospodaření kraje za rok 2015

Kontrolní orgán:  Ministerstvo financí ČR
Datum kontroly:  19. 10. – 27. 10. 2015
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Žádná kontrola neshledala závažné nedostatky a dílčí připomínky byly vypořádávány v souladu s podmínkami 
stanovenými v jednotlivých protokolech. V případě kontroly Ministerstva financí jsme Záznam z kontroly  
obdrželi dne 29. 1. 2016. Zjištěné dílčí nedostatky budou vypořádány ve spolupráci s dodavatelem účetních 
služeb 14|15 Bi, protože většinu z nich je nutno řešit ve vzájemné koordinaci.

Na základě příkazu ředitele č. MJVM/PŘ/04/2015 ze dne 11. 11. 2015 a  příkazu ředitelky 14I15 Bi č. PŘ/01/2015 
ze dne 11. 11. 2015 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 byla v organizaci  
provedená řádná inventarizace veškerého majetku a závazků, a to v souladu s ustanoveními § 29 a 30 zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. 
Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015 včetně příloh byla zpracována a předložena ve 
stanoveném termínu. Ředitel organizace schválil inventarizační zprávu dne 2. 2. 2016.
V inventarizační zprávě je konstatováno, že na základě provedení srovnání účetního stavu majetku a závazků se 
stavem skutečným nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Dle mého názoru byly v roce 2015 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 2015 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 metodickými pokyny zřizovatele dle podmínek příslušných 
smluv. 
V oblasti evidence pohledávek a správy pohledávek po lhůtě splatnosti postupuje organizace v souladu  
s podmínkami Zřizovací listiny a dle směrnice zřizovatele č. SM/73/01/14 Nakládání s peněžitými pohledávkami 
příspěvkových organizací kraje. Organizace eviduje vzniklé pohledávky v rámci účetního programu GORDIC. 
Pohledávky jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. V případě zjištění pohledávky po lhůtě splatnosti 
jsou odesílány upomínky.  K 31. 12. 2015 organizace neeviduje žádné nedobytné pohledávky. V řešení jsou  
pohledávky za obcí Drnovice ve výši 60 000,- Kč, které vznikly za pronájem nemovitosti v roce 2014.Jejich 
vyřešení je intenzivně komunikováno jak s dlužníkem, tak i s VPO zřizovatele. Je možno předpokládat, že tato 
záležitost bude dořešena v prvním pololetí 2016.

Organizace předpokládá vznik daňové povinnosti za rok 2015 v částce 7 000 Kč – tato daňová povinnost vzniká 
z doplňkové činnosti a je způsobena hospodářským výsledkem této činnosti  Daňová povinnost byla na základě 
výpočtu daňové povinnosti zúčtována dohadem na příslušný účet provozních nákladů.
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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.
Interní audit je nahrazen v souladu s § 29 odst. 5 uvedeného zákona výkonem veřejnosprávní kontroly  
zabezpečovaným zřizovatelem.

Vnitřní směrnice aplikují obecně závazné právní normy na konkrétní podmínky organizace. 
Systém vnitřního řízení muzea je vymezen Organizačním řádem a soustavou vnitřních předpisů. Interně je  
naplňování koncepce personálního rozvoje, zabezpečování personální a mzdové agendy, odměňování  
pracovníků, včetně uplatňování veřejného vzdělávání zaměstnanců. V souvislosti s naplňováním cílů  
vyplývajících z Personální strategie Krajského úřadu ZK spolupracuje MJVM  s Odborem řízení lidských zdrojů při 
sběru údajů z oblasti personalistiky a mzdové agendy. 
Jak již bylo konstatováno na jiných místech této zprávy, je tato oblast od 1.1.2015 na základě rozhodnutí  
zřizovatele do značné míry technicky zajišťována dodavatelsky a to na základě smluv s další PO zřizovanou ZK 
– 14I15 Bi.  I pro vzájemnou komunikaci je vytvořena sada směrnic a pravidel, jejichž součástí jsou kontrolní 
mechanismy a je nastaveno i zaznamenávání auditní stopy jednotlivých výkonů a jejich předávání mezi  
jednotlivými pracovníky a organizacemi.
Evidence knižního fondu je veden programem CLAVIUS a sbírkové fondy jsou vedeny s použitím SW produktu 
BACH, obě tyto evidence si zajišťuje přímo MJVM. 
Majetek je rozčleněn podle Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku, operativní evidence.  
Evidence majetku je v organizaci vedena dodavatelsky 14I15 Bi a to za pomoci SW FAMA.

Inventarizace majetku a závazků MJVM proběhla v souladu se zákonem MF ČR č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. 
Příkazem ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 č. MJVM/PŘ/04/2015 ze 
dne 11. 11. 2015 byla jmenována ústřední a dílčí inventarizační komise včetně stanovených termínů provedení 
inventarizace v jednotlivých objektech. Inventarizován byl majetek, pohledávky a závazky organizace dle  
Inventarizační zprávy o výsledku inventarizace k 31. 12. 2015. 



IV. STANOVISKO  
ŘEDITELE KE 

SCHVALOVÁNÍ 
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

k 31.12.2015
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IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky 
  k 31.12.2015

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
 ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2015

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení 
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2015 

ředitel příspěvkové organizace

doporučuje / nedoporučuje *

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2015
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 29.3.2016

V ….…............... dne 12.2.2015
 -------------------------------------------------

Mgr. Pavel Hrubec, MBA
ředitel
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Spolupracovníci – příznivci – dárci

Spolupráce s institucemi – zapůjčování exponátů na výstavy, odborná spolupráce, 
zajišťování studentských praxí, konzultace prací, odborné přednášky:
Botanický ústav AVČR
Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Fakulta technologická
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 regionu Valašsko, Vsetín
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Muzeum města Tišnova
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Asociace muzeí a galerií ČR
Česká botanická společnost
Česká entomologická společnost 
Ústav biologických a ekologických vied, Katedra Botaniky PF UPJŠ
Hornické muzeum Příbram
Univerzita Karlova Praha
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Universita Adama Mickiewicze v Poznani
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Ostravské muzeum v Ostravě
Muzeum Novojičínska v Novém Jičíně
Muzeum lidových řemesel a místní lidové kultury v Lukovečku
Ministerstvo zahraničních věcí – zastupitelství v Pákistánu
Filmexport Praha
Akademie věd ČR
Muzeum města Brna – Špilberk 
Technické muzeum Brno, konzervátorské pracoviště
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
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
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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
ZOO Zlín (Lešná)
ŽP MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Dětské muzeum Brno
Muzeum Hustopeče 
Městské muzeum Napajedla
Městské muzeum Slavičín
Městské muzeum Bojkovice
Městské muzeum Holešov
Muzeum Františka Skopalíka, Záhlinice
Slavičín - magistrát  
Městský úřad Borovany
Městský úřad Vizovice
OO Plzeň

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
Zoogeos Bohemia 
Česká společnost entomologická
Muzejní spolek ve Strážnici
Escargot, o.p.s.
Integrované centrum Slunečnice Zlín
Skaut Otrokovice
DDM Astra
Klub maminek Zlín
Radost Zlín
Centrum pro rodinu Vizovice
Středisko volného času Včelín Bystřice pod Hostýnem
TYMY – Středisko volného času Holešov
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Školy: 

Mateřské školy
MŠ Provodov, MŠ Luční Zlín, MŠ Zlámanec, MŠ Mladcová, MŠ Na Vyhlídce Zlín, MŠ Milíčova Zlín, MŠ Družstevní 
Zlín, MŠ Dětská Zlín, MŠ Staré Město, MŠ Malenovice, MŠ Kostelec, MŠ Kunovice, MŠ Racková, MŠ Zádveřice, 
MŠ Velký Ořechov, MŠ Borůvkový kopec Zlín, MŠ Březová, MŠ Quočna Zlín, MŠ Štefánikova Zlín, MŠ Hvozdná, 
MŠ Staré Město, MŠ Slínová Zlín, MŠ Kúty Zlín  

Základní školy
ZŠ Okružní Zlín, ZŠ Vizovice, ZŠ Trnava, ZŠ Provodov, ZŠ Kvítková Zlín, ZŠ Sazovice, ZŠ Slovenská Zlín, Církevní ZŠ 
Zlín, ZŠ Mysločovice, ZŠ Štípa, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Velký Ořechov, ZŠ Karviná, ZŠ Komenského I. Zlín, 
ZŠ Kunovice, ZŠ Komenského II. Zlín, ZŠ Lukov, ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Malenovice, třída Svobody, ZŠ 
Tečovice, ZŠ Střítež nad Ludinou, ZŠ Štefánikova Zlín, ZŠ Vsetín, ZŠ Slopné, ZŠ Motýlek Zlín, ZŠ Ostrožská Nová 
Ves, ZŠ Martinice, ZŠ Želechovice, ZŠ Hvozdná, ZŠ Zádveřice – Raková, ZŠ Emila Zátopka Zlín, ZŠ Hradčovice, ZŠ 
Kašava, ZŠ Březůvky, ZŠ Křiby Zlín

Střední školy
Gymnázium Otrokovice, Gymnázium Třebíč, SŠ Filmová a multimediální Zlín, Gymnázium Lesní čtvrť Zlín, 
SOU Uherský Brod, Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, SOŠ Luhačovice, SŠ Gastronomie a obchodu Zlín,  
Gymnázium TGM ve Zlíně, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední škola 
Kostka Vsetín, Střední škola oděvní a služeb Vizovice,Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Holešově

Příznivci a dárci – jednotlivci:

PhDr. Silke Gester  
Mgr. Helena Tribe  
Mgr. Ludmila Hyblerová 
manželé Lelkovi    
Mgr. Tereza Kovaříková
Mgr. Barbora Košutová
Blažena Koulová
Mgr. Ondřej Machálek
Václava Navrátilová
Mgr. Tomáš Hamrlík
Marie Špiritová
Bc. Petra Stojaspalová
Josef Ščuglik
Marta Doleželová
Ivana Krajčová
Lubomír Marušák
Ing. Ludvík Nejedlý 
Ing. Jan Chudárek 
Josef Kučera   
Ludmila Trčalová  
Renata Košová   
Jiří Vávra
Martin Pechanec 
Anna Zezulová
Tomáš Holub
Bohumil Záruba
Marta Gebová
Ivana Přidalová

Jan Kopeček
Květa Strapinová
Marie Šerá
Renata Stříteská
Pavla Knápková
Jiří Novotný
Josef Pilát 
Vladimír Kantor
Emilie Pituchová
Jiřina Pazderová
manželé Černí
Zdenka Pančochová
Otilie Kafková
Jana Černocká
Květuše Jilíková
Jarmila Blažková
Katarína Salayová
Markéta Mikuličáková
Matúš Valihora
Vlasta Šibalová
Jana Daňková
Eva Dohnalová
Olga Králová
Jaroslav Starý
Alena Bali-Jenčíková
Anna Veselková
Marie Kadlecová
Marta Rubešová

Magdalena Zavrtálková
Anna Navrátilová
Miluše Pavelková
Pavla Strnadová
Martin Jahoda
František Opavský
Mgr. Miroslav Černý
Petr Fiurášek
Rostislav Fotter 
Bc. Marek Havelka
Ing. Jaroslav Janík
Armand Nedoma
Vojtěch Václavík
Alois Václavík
Mgr. Tomáš Chmela         
Ing. Jiří Holík
David Juříček
Roman Zbořil
Zdeněk Bártek
Václav Krahula
Ing. Stanislav Maček
Magda Havlíková
Radomír Kališ
kpt. Bc. Zdeněk  Minks
Filip Pastyřík 
Vít Zapletal
Ivo Viktorin
Remo Luppi
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Pavel Šustek
Petr Maňásek
František Škrdla
Karel Škrdla
Ing. Martin Nedbálek
Zuzana Jedličková     
Ing. Jan Žemlík
manželé Pekárkovi            
Pavel Šmakal
Ondřej Vodrážka                         
Ivan Šmaus         
MUDr. Eduard Ezer
PaedDr. Jiří Troneček
RNDr. Marie Elsnerová
Albert Gottwald
MgA. Josef Čančík
RNDr. Ondřej Konvička
Karel Knap 
Jana Smetáková                          
Jarmila Petruželková                        
Eva Dohnalová                         
Marie Galandrová   
Jaroslav Koželuha  
Hana Minářová   
Ilona Šimečková   
Michaela Pšenčíková  
Lucie Dümlerová                                      
Helena Kotulánová                           
František Zuska
PhDr. Karel Pavlištík
Ludvík Pavlištík
Karel Blažek
Jiří Dufek   
Ivo Gerža
Jiří Lacina
Jiří Nášel
Jiří Mitáček
Petr Novotný
Ludvík Písek
Jan Podešva
Miroslav Sekanina

Jan Semotán
Lubomír Smrža
Josef Vlčák
Jaroslav Vyoral    
Jaroslav Bednařík
Petr Pernička
Ing. Michal Girgel
Augustin Machů
Pavel Kozák
Jaroslav Heinz
Ludmila Ošťádalová
Ing. Kateřina Vaculová, CSc.
Arnošt Pospíšil
PhDr. Ladislav Slámečka     
Milan Krajča          
Jana Chmelová      
Martina Pášmová
Stanislav Voženílek   
Helena Pšenčíková
manželé Wicherkovi
manželé Sklenaříkovi
Milena Gregůrková
Ludmila Malaníková
Petr Vavřík
Mgr. Libuše Přílučíková
Doc. RNDr. Ing. Vladimír Pata, CSc.
Helena Kratochvílová 
Frieda Minářová
Blanka Babišová
Ing. Silvie Charuzová
Nina Richterová
MUDr. Bohumil Siegel
Alena Czinegová
Ing. Milan Mlčoch
Antonie Bednářová
Blanka Kovandová
Jiří Janiška
Milan Slivenský
Ing. Leon Šimanovský
Pavel Zapletal
Eva Anna Nováková

Zdenka Benedová
Dušan Zlobický     
PhDr. Alena Šimková, CSc.
 Ing. Václav Talaš
Jaroslava Jelínková
Cyril Petrla
Libuše Holečková 
Marie Martínková
Ing. Jan Kozák
Jiří Rokos
Mga. Pavla Janků
Mgr. Pavla Havránková
PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Doc. akad. soch. Jan Zamazal
Josef Petratur
 Svatopluk Juroch
Regina Kollmannová
Ing. Zuzana Holásková
Ing. Božena Jurochová
Zdena Málková
Markéta Jasenská
Emilie Jasenská
Anna Kymlová  
Karel Halberštát
Jitka Fialová
Josef Urban
Vladimíra Hlavinková
Zdeňka Šebková, Dis. 
Jan Měchura
Otilie Vajdáková
Jaromíra Kadlčíková
Jan Zbranek
Josef Havelka
Bohumil Žáček
Zdeněk Smolka, Dr. h. c. 
PhDr. Vlasta Mayerová
Ing. Radim Kocourek, PhD.
Jan Žáček
Ing. Pavel Kubina
Alois Langer
Ing. Petr Starosta
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Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v médiích

LEDEN
Č.  Název Zdroj  Datum

1. 14/15 Baťův institut zve v lednu na zajímavé besedy … InZlin 1/2015
2. Prodloužit dětem vánoce můžete v muzeu Ústecký deník 3.1.2015
3. Krajská galerie vystaví díla Petry Brázdilové zlin.cz 6.1.2015
4. Zlínská knihovna chystá besedu o novém vydání zpěvníků… zlin.cz 7.1.2015
5. Na Tři krále o krok dále. Proto trvá košt jen dvě hodiny Kroměřížský deník 7.1.2015
6. Tříkrálové koštování ukončilo vánoce v Baťově institutu novinky.cz 7.1.2015
7. Na tři krále o krok dále. Proto trvá košt jen dvě hodiny zlinskydenik.cz 7.1.2015
8. Povídání o zpěvníku adventních písní zakončí vánoční… zlin.cz 7.1.2015
9. Tříkrálový košt v muzeu: stále slušná akce Zlínský deník 8.1.2015
10. Ploština by mohla žít a lákat návštěvníky, zatím chátrá MF Dnes 8.1.2015
11. Baťovský nábytek mohla zničit dřevomorka, proto … idnes.cz 9.1.2015
12. Dřevomorka ničila výstavu o baťovském bydlení MF Dnes 9.1.2015
13. Konference Muzeum a škola 2015 mistnikultura.cz 9.1.2015
14. Krajská knihovna zve na výstavu Kuběna Nezval zlin.cz 10.1.2015
15. Zlínští spisovatelé mají svou literární tržnici Právo 16.1.2015
16. Unikátní Boty, botky, botičky v Hlučíně Region Opavsko 20.1.2015
17. Muzeum vystavuje pozdně gotické kachle z hradu Rožnova mistnikultura.cz 20.1.2015
18. Boty, botky i botičky v Muzeu Hlučínska Právo 22.1.2015
19. Výstava historické a exotické obuvi je k vidění v Hlučíně Moravskoslezský deník 22.1.2015
20. Baťův institut přitahuje Právo 22.1.2015
21. Gotické kachle z hradu Rožnov vystavuje Zlín Valašsko 23.1.2015
22. Dveřmi Baťova institutu vloni prošlo více než 260 tisíc lidí Zlínský deník 24.1.2015
23. Vystavují gotické kachle Naše Valašsko 26.1.2015
24. Nejtemnější místa v kraji MF Dnes 30.1.2015
25. Školáci si vyrobili imitaci zkamenělého otisku listu Vlašský deník 31.1.2015

ÚNOR
26. Kamenný herbář v muzeu představí několik milionů… Okno do kraje 2/2015
27. Poctivý výrobci i řemeslníci inZlin.cz 2/2015
28. Stručná historie zámku Magazín Zlín 2/2015
29. Sedmdesát let od vypálení: valašská Ploština chátrá… Idnes.cz 1.2.2015
30. Muzeum luhačovického Zálesí vzpomene na rodinu Jelínkovu Zlin.cz 1.2.2015
31. Video: Němé tváře- Únor 2015 Zlin.cz 3.2.2015
32. Poradna, seznamka i výhodné vstupné pro seniory…. Regiony.cz 10.2.2015
33. Muzeum jihovýchodní Moravy láká všechny generace… novinky.cz 10.2.2015
34. Výstava hraček ve zlínském muzeu podporuje… mistnikultura.cz 10.2.2015
35. Výstava hraček nabídne výhodné vstupy i speciální poradnu Zlin.cz 10.2.2015
36. Výstava hraček ve zlínském muzeu podporuje… mistnikultura.cz 10.2.2015
37. Šibřinky, fašank, vodění medvěda. Čeká nás masopust Zlínský deník 11.2.2015
38. Děvčice, cérky, roby. Na Moravě byly krásné všechny MF Dnes 13.2.2015
39. Muzeum láká na historické hračky i zajímavé zkameněliny Olomoucký deník 12.2.2015
40. Na vydání čeká kniha dlouhých osmdesát let. Dočká se? Zlínský deník 20.2.2015
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Č.  Název Zdroj  Datum

41. Lovci pokladů našli smír s archeology Právo 24.2.2015
42. Zlínská krajská galerie vystaví vzácné obrazy Schikanedra Zlin.cz 24.2.2015
43. Poctiví výrobci i řemeslníci si dají dostaveníčko v Baťově… novinky.cz 25.2.2015
44. Ve Zlíně budou k vidění řemeslníci a výrobci specialit Zlin.cz 26.2.2015

BŘEZEN
45. Rekordní návštěvnost turistických cílů v regionu Okno do kraje 3/2015
46. Příběh chleba InZlin.cz 3/2015
47. Pozoruhodná sbírka novin z celého světa je k vidění… novinky.cz 3.3.2015
48. Zlínská konference Muzeum a škola se zaměří na filmovou… novinky.cz 5.3.2015
49. 10 nej důvodů proč jet do Zlína Rodiny Dnes 6.3.2015
50. 7+1 tip pro vaše děti na jarní prázdniny Zlínský deník 6.3.2015
51. Konference Muzeum a škola se zaměří na filmovou tvorbu zlin.cz 6.3.2015
52. Baťův institut láká děti na výstavy i poloviční vstupné zlin.cz 9.3.2015
53. O jarních prázdninách mohou zájemci na Zlínsku zavítat… novinky.cz 9.3.2015
54. 14/15 Baťův institut ožil doprovodným programem Zlínský deník 9.3.2015
55. Během jarních prázdnin se mohou děti zúčastnit řady akcí zlin.cz 9.3.2015
56. Milý zvuk Lidové noviny 10.3.2015
57. Muzeum jihovýchodní Moravy otevře výstavu vyprávějící… novinky.cz 11.3.2015
58. Víkendová výstava v muzeu představí historické …. mistnikultura.cz 11.3.2015
59. Muzeum připravuje konferenci Muzeum a škola mistnikultura.cz 11.3.2015
60. Výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy představí historické… novinky.cz 12.3.2015
61. Výstava ukazuje příběh chleba MF Dnes 12.3.2015
62. Výstavy i dílničky pro děti Právo 12.3.2015
63. Výstava o chlebu a dřívějším hospodaření mistnikultura.cz 12.3.2015
64. Ve zlínském muzeu začne výstava věnovaná chlebu zlin.cz 12.3.2015
65. Představují dřívější způsoby výroby chleba MF Dnes 13.3.2015
66. Zlínské muzeum vypráví příběh o chlebu. Návštěvníkům… novinky.cz 16.3.2015
67. Muzejní výstava vypráví příběh o chlebu Náš Zlín 17.3.2015
68. Výstava kinematografů Náš Zlín 17.3.2015
69. Velikonoce ve Zlíně Náš Zlín 17.3.2015
70. V muzeu je i mlátička na obilí Zlínský deník 17.3.2015
71. Zlínské muzeum představí historické promítací přístroje zlin.cz 19.3.2015
72. Zlín uvažuje sjednocení pravidel pro baťovské domky zlinskydenik.cz 22.3.2015
73. Příběh chleba k vidění ve Zlíně Olomoucký deník 24.3.2015
74. V Baťově mrakodrapu natáčel televizní štáb mistnikultura.cz 25.3.2015
75. Muzeum představí velikonoční zvyky a připraví pekařskou… mistnikultura.cz 26.3.2015
76. Zlínské muzeum představí velikonoční zvyky a nabídne… zlin.cz 26.3.2015
77. Hrad Malenovice  zahajuje sezonu s tikající expozicí TZ 30.3.2015
78. Hrad Malenovice zahajuje sezonu mistnikultura.cz 31.3.2015
79. Muzeum ve filmu- Film v muzeu Museologica Brunensia jaro 2015/1

DUBEN
80. Tragédie pár dní před svobodou Okno do kraje 4/2015
81. Malenovický hrad zahajuje sezonu tikající expozicí zlin.cz 1.4.2015
82. Hrad Malenovice zahajuje sezónu s tikající expozicí novinky.cz 1.4.2015
83. Zlínské muzeum připravilo k výstavě Příběh chleba tvořivou…zlin.cz 2.4.2015
84. Baťovské památky: zavřeno, nebo většinou na objednávku MF Dnes 2.4.2015
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85. Hrady a zámky lákají hlavně děti a rodiny 5plus2 3.4.2015
86. Hrkači nenahrazují zvony, které odletěly do Říma, ale… idnes.cz 5.4.2015
87. Malenovický hrad probudí markrabě Jindřich s družinou TZ 7.4.2015
88. Zlín ukáže další cestovatelský poklad, foukačky a jiné… idnes.cz 9.4.2015
89. Malenovický hrad probudí markrabě Jindřich s družinou zlin.cz 10.4.2015
90. Malenovický hrad probudí o víkendu markrabě Jindřich… Zlínský deník 10.4.2015
91. Po stopách bot Magazín Víkend Dnes 11.4.2015
92. Malenovický hrad je otevřen, v sobotu přilákal tisícovku… zlinsky.denik.cz 11.4.2015
93. Kanibalové pořádali lovy na lidské maso, zjistili… idnes.cz 12.4.2015
94. První turisty přivítal na hradě moravský markrabě Jan… MF Dnes 13.4.2015
95. Malenovický hrad probouzeli do nové sezony chlebem a … Zlínský deník 13.4.2015
96. Ploština si připomene válečné hrůzy zlinsky.denik.cz 16.4.2015
97. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a projet 14/15… Sborník příspěvků  2015
           Baťův institut 19. veletrh muzeí ČR 
98. Expozice „Princip Baťa“ – využití interaktivních prvků Sborník příspěvků 2015
  19. veletrh muzeí ČR
99. Odplata nacistů: za pomoc partyzánům čekala lidi… idnes.cz 18.4.2015
100. Zlín opět ožije festivalem Neznámá země zlin.cz 19.4.2015
101. Dvě pamětnice vypálení Ploštiny: zažily jsme peklo zlin.cz 19.4.2015
102. Ploština: před 70 lety tam uhořelo 24 obyvatel zlinsky.denik.cz 20.4.2015
103. Foto: Vojáci wehrmachtu, Sověti i ranger se ukázali u Svitu zlinsky.denik.cz 24.4.2015
104. Ve zlínském muzeu je k vidění nová výstava … zlin.cz 25.4.2015
105. Výstavu o letcích zpestřila bojová technika Právo 25.4.2015
106. Zlínská výstava ukazuje letce za 2. Světové války MF Dnes 27.4.2015
107. Vsetín začíná s oslavami osvobození Právo 28.4.2015
108. Tisíce lidí budou ve Zlíně slavit 1. máj jako za Bati:… idnes.cz 30.4.2015

KVĚTEN
109. Zlínský kraj ocenil náleze vzácného meče částkou 10 tisíc.. zlin.cz 4.5.2015
110. 14/15  Baťův institut ožije videomappingovým festivalem… misnikulutura.cz 4.5.2015
111. Našel vzácný laténský meč. Kde, to je tajné. zlinsky.denik.cz 5.5.2015
112. Darované indiánské artefakty vystaví hrad Malenovice zlinsky.denik.cz 6.5.2015
113. Místo kořenu našel v lese meč keltského bojovníka MF Dnes 11.5.2015
114. Hledal kořeny do terária, našel vzácný meč Právo 13.5.2015
115. Nové depozitáře ve Zlíně Věstník AMG 2/2015
116. Zlínu hrozí, že přijde o unikátní sbírku MF Dnes 18.5.2015
117. Užijte si Galerijní a muzejní noc ve Zlíně zlinsky.denik.cz 21.5.2015
118. 14/15 Baťův institut oslaví Mezinárodní den muzeí… zlin.cz 21.5.2015
119. Ploština New express 21.5.2015
120. Muzea mají svůj den! Otevřou až do noci Právo 22.5.2015
121. Hrad ožije Dnem pro přírodu Náš Zlín 25.5.2015
122. V Muzeu luhačovického Zálesí Týdeník Rozhlas 25.5.2015

ČERVEN
123. Léto s muzeem nabízí ve Zlíně zvýhodněnou vstupenku zlin.cz 29.5.2015
124. Hluboká orba vydala poklad. „Venuši“… Magazín Zlín 6/2015
125. Den pro přírodu na hradě inZlin 6/2015
126. Muzeum vystavuje snímky oceněné ve fotografické.. zlin.cz 5.6.2015
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127. Malenovický hrad prožije Den pro přírodu zlin.cz 5.6.2015
128. Muzeum vystavuje oceněné fotografie Zlínský deník 5.6.2015
129. Fotografové vystavují Právo 6.6.2015
130. Filharmonie Bohuslava Martinů zahraje hollywoodské… Zlínský deník 8.6.2015
131. Uděluje se Řád hradního pekaře Zlínský deník 12.6.2015
132. Valašská dědina Držková čekala na vydání 79 let Zlínský deník 12.6.2015
133. Dětský den na malenovickém hradě nabídne tajemství… zlin.cz 13.6.2015
134. Dětské prohlídky hradu Malenovice povedou sličné princezny novinky.cz 23.6.2015
135. Hradem Malenovice budou v létě provázet princezny zlin.cz 24.6.2015
136. O dětské prohlídky na hradě se starají princezny mistnikultura.cz 30.6.2015
137. Tajemství hradu Malenovice čeká na odhalení novinky.cz 30.6.2015
138. Tajemství hradu Malenovice čeká na odhalení idnes.cz 30.6.2015

ČERVENEC
139. Příběh chleba obohatí dílny nebo pekařská neděle InZlin 7-8/2015
140. Tajemství hradu Malenovice čeká na odhalení Olomoucký týdeník 3.7.2015
141. Upečte vlastní chléb a přineste ho do muzea novinky.cz 9.7.2015
142. Tip: výstava Společenský život hmyzu Zlínský deník 10.7.2015
143. Dětské prohlídky malenovického hradu hlásí poslední… zlin.cz 10.7.2015
144. Nejedete na dovolenou? Přinášíme tipy na víkendové akce.. zlinsky.denik.cz 10.7.2015
145. Zlínské muzeum přiblíží společenský život hmyzu zlin.cz 11.7.2015
146. Malenovický hrad chystá oblíbené noční prohlídky zlin.cz 13.7.2015
147. Stovky reklamací. Baťův institut řeší rozsáhlé praskliny… MF Dnes 14.7.2015
148. Střechu malenovického hradu opraví až po turistické… Zlínský deník 15.7.2015
149. Kam o víkendu s dětmi: Na detektivní rojení nebo noční… novinky.cz 16.7.2015
150. Dětské prohlídky hradu Malenovice Magazín váš Zlín 7/2015
151. Myslíme i na stávající předplatitele Deníku Slovácký deník 17.7.2015
152. Myslíme i na stávající předplatitele Deníku Slovácký deník 21.7.2015
153. Jak Baťa letěl kolem světa. Podle knízky 118 hodin a 21 min idnes.cz 21.7.2015
154. Baťův institut hlásí ročně stovky reklamací, knihovna… Idnes.cz 22.7.2015
155. Myslíme i na stávající předplatitele Deníku Zlínský deník 23.7.2015
156. Pekařská neděle nabídne ochutnávku chlebů, … novinky.cz 23.7.2015
157. Doma upečený chléb. Přineste ten svůj Zlínský deník 24.7.2015
158. Tip na výlet: Památník Ploština mistnikultura.cz 24.7.2015
159. Výstava Lázně bez hranic už brzy zaplní karlovarské… Chebský deník 25.7.2015
160. Foto, Video: Příběh chleba: Od každého pekaře jiný… zlinsky.denik.cz 27.7.2015
161. Příběh chleba: od každého pekaře jiný a jinak ochucený Zlínský deník 27.7.2015
162. Řemeslníci vymění havarijní střechu hradu MF Dnes 27.7.2015
163. Myslíme i na stávající předplatitele Deníku Zlínský deník 28.7.2015
164. Myslíme i na stávající předplatitele Deníku Valašský deník 28.7.2015
165. Výstava ukáže divy lázeňství Chebský deník 28.7.2015

SRPEN
166. Muzeum v Lukovečku nezahálí ani o prázdninách Fryštácké listy 8/2015
167. Hrad zve nejmenší návštěvníky Okno do kraje 8/2015
168. Noční prohlídka malenovického hradu s tajemstvím novinky.cz 11.8.2015
169. Malenovický hrad zve na noční prohlídku s tajemstvím zlin.cz 12.8.2015
170. Kam o víkendu s dětmi: Na projížďku historickým metrem… novinky.cz 13.8.2015
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171. Slaměný harém pana Zusky zlin.cz 13.8.2015
172. Další akce Magazín Zlín 8/2015
173. Známé i neznámé Luhačovice Magazín CentroZlín 8/2015
174. Pan hrabě vysvětlil, že se na hradě usadil drak Zlínský deník 15.8.2015
175. Švec musel umět boty ušít, ale také vyspravit Moravskoslezský deník 19.8.2015
176. Neděli provoněly chleby i placky Náš Zlín 20.8.2015
177. Hrad Malenovice bude zavřený kvůli Barum Rally Zlín zlin.cz 21.8.2015
178. Historici srovnávají význam Tomáše a Jana MF Dnes 22.8.2015
179. Myslíme na stávající předplatitele Deníku Valašský deník 22.8.2015
180. Ve Svitu přibudou obchody i parking Kroměřížský deník 25.8.2015
181. Ve Svitu přibudou obchody i parking Zlínský deník 25.8.2015
182. Ve Svitu přibudou obchody i 70 nových parkovacích míst Valašský deník 25.8.2015
183. Pekařskou dílnou se muzeum rozloučí s výstavou Příběh.. zlin.cz 28.8.2015

ZÁŘÍ
184. Hrad Malenovice bude mít opravenou věž za 600 tisíc zlin.cz 2.9.2015
185. Těžká záchrana kousku neporušené přírody 5plus2 Kroměřížsko 4.9.2015
186. Hradní věž opět opravují 5plus2 Vsetínsko 4.9.2015
187. Hradní věž opravují 5plus2 Zlínsko 4.9.2015
188. Zvláštní lidé budou k vidění na hradě Malenovice zlin.cz 7.9.2015
189. Malenovický hrad představí figuríny lidí se zvláštnostmi Zlínský deník 7.9.2015
190. Letovičtí vyrazili poznávat krásy Zlína Blanenský deník 8.9.2015
191. 7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně… Múzeum, roč. LXI 2/2015
192. Vizovické vrchy jako svědci tragédie Veřejná správa 10.9.2015
193. Hrady i muzea spolykají milióny Právo 15.9.2015
194. Na hradě Malenovice přivítají babí léto výrobou mastiček novinky.cz 15.9.2015
195. Seminář Motivace v baťovském systému vyvrcholí … novinky.cz 15.9.2015
196. Dolores Bata besedovala se studenty MF Dnes 16.9.2015
197. Místo hoteliéra architektem ČD pro vás 2015
198. Cítím tu stále odkaz Bati, říká vnučka Jana Antonína Bati zlínskydenik.cz 16.9.2015
199. Zlínské muzeum otevírá výstavu o stavebnici Merkur zlin.cz 17.9.2015
200. Tipy na akce, které se konají o víkendu ve Zlínském kraji zlinskydenik.cz 18.9.2015
201. Výstavu legendární stavebnice připravil největší majitel… zlinskydenik.cz 18.9.2015
202. Na hradě Malenovice chystají noční prohlídky i výrobu… zlin.cz 19.9.2015
203. Předměty ze stavebnice ukazují ve Zlíně  24.9.2015
204. Zlín nesehnal nájemce do restaurace v kongresovém… idnes.cz 25.9.2015
205. Vědci zkoumají pozůstatky pravěké rodiny, stopa… idnes.cz 26.9.2015
206. Známé i neznámé Luhačovice Magazín centro Zlín podzim/2015

ŘÍJEN
207. Patnácté narozeniny kraje: historická lokomotiva… zlinskydeniks.cz 3.10.2015
208. Klub seniorů Rakouské-Všechovice tentokrát zamířil do Zlína Přerovský a hranický deník  5.10.2015
209. Oprava hradní věže chce kuráž Zlínský deník 6.10.2015
210. Výstava modelů z merkuru Lidové noviny 9.10.2015
211. Klub seniorů Rouské-Všechotice zamířil do Zlína… Hranický týdeník 9.10.2015
212. Umělečtí skláři z UTB vystavují ve Štrasburku Zlínský deník 9.10.2015
213. Hrad Malenovice ožije poutí InZlin 10/2015
214. Výstava stavebnic nabízí zábavu i poučení Magazín váš Zlín 10/2015
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215. Na hradě Malenovice se uskuteční pouť ke svatému… zlin.cz 14.10.2015
216. Hrad Malenovice zve už zítra na tradiční pouť… Zlínský deník 16.10.2015
217. Muzeum plánuje program pro děti Brněnský deník 17.10.2015
218. Šumné stopy TV Star 19.10.2015
219. Mezinárodní festival outdoorových filmů Písecký deník 20.10.2015
220. Kam o víkendu? Na vláčky, módu, čokoládovou dílnu… zlinsky.denik.cz 23.10.2015
221. Ve Zlíně se zítra koná tradiční Ševcovská pouť MF Dnes 23.10.2015
222. 10+1 tip Deníku, kam zajít o víkendu v kraji Zlínský deník 23.10.2015
223. Tradice: vesnice žijí hody Zlínský deník 24.10.2015
224. Ševcovská pouť Právo 24.10.2015
225. Na Ševcovské pouti ve Zlíně si lidé navrhovali vlastní… zlinsky.denik.cz 24.10.2015
226. Ševcovská pouť připomene tradiční výrobu obuvi,… zlin.cz 24.10.2015
227. Ševci ve Zlíně Právo 26.10.2015
228. Lidé se podívali, jak se boty vyráběly a navrhovali si vlastní Zlínský deník 26.10.2015
229. Lidé si navrhovali vlastní boty Zlínský deník 26.10.2015
230. Podzimní hody na Zlínsku jsou společenskou událostí zlinsky.denik.cz 28.10.2015
231. Ve zlínském muzeu jsou k vidění historické loutky a divadla zlin.cz 30.10.2015
232. Loutky: krásná česká tradice Zlínský deník 30.10.2015
233. Pilota zastavilo zranění páteře. Zůstal hrdinou 5plus2 30.10.2015

LISTOPAD
234. Den Zlínského kraje přilákal tisíce návštěvníků Okno do kraje 11/2015
235. Muzeum odhaluje kouzlo rodinného loutkové divadla inZlin 11/2015
236. Muzeum ukazuje kouzlo loutek Magazín váš Zlín 11/2015
237. Na svatého Martina spadne bílá peřina, zpívaly děti MF Dnes 12.11.2015
238. Malenovický hrad ožije Zlínskými slavnostmi vína zlin.cz 14.11.2015
239. Den pro dětskou knihu bude ve znamení Večerníčka Náš Zlín 23.11.2015
240. Písničky, koledy i romantické zimní výlety MF Dnes 27.11.2015
241. Památky během svátků ožijí MF Dnes 27.11.2015

PROSINEC  
242. Bohaté muzejní Vánoce Okno do kraje 12/2015
243. Jehla, příze, pokličky, hračky každé babičky… Inzlin 12/2015
244. Kniha o Držkové čekala na vydání 79 let. … Zlínský deník 2.12.2015
245. Vzpomínka na Ludvíka Vaculíka Lidové noviny 4.12.2015
246. Na hradě se objeví Mikuláš s družinou Zlínský deník 4.12.2015
247. Advent na Zlínsku: slavný jarmek i betlémy z plexiskla 5plus2 4.12.2015
248. Advent na Zlínsku ozdobí slavný jarmek 5plus2 4.12.2015
249. Přátelé vzpomenou zesnulého spisovatele Ludvíka Vaculíka Zlínský deník 5.12.2015
250. Přátelé vzpomenou zesnulého spisovatele Ludvíka Vaculíka Vlasšský deník 5.12.2015
251. Třetí Adventní neděle na hradě Malenovice zlinsky.denik.cz 10.122015
252. Vymodelovali si figurky, pak zhlédli výstavu zlinsky.denik.cz 13.12.2015
253. Hrad Malenovice si drží vysokou návštěvnost… zlinsky.deník.cz 22.12.2015
254. Kniha o Baťovi od jeho osobního přítele čekala na vydání… idnes.cz 22.12.2015
255. Malenovice Svět motorů 50/2015



PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Tříkrálové 
koštování 
slivovice
6. leden 2015

Návštěva 
sexuologa 
Radima Uzla  
v expozici,
13. ledna 2015

Setkání dárců 
a příznivců 
muzea
13. ledna 2015

Fotografie
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Výstava 
Orientačního 
běhu 
v Otrokovicich,
4. února 2015

Výroční schůze 
klubu H+Z,
27. února 2015

Vernisáž výstavy 
PŘÍBĚH CHLEBA,
12. března 2015
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VELIKONOČNÍ 
PŘEDVÁDĚNÍ,
23. března 2015

Otevírání hradu 
Malenovice,
11. dubna 2015

Předávání cen 
OSOBNOST 
ZLÍNSKÉHO 
KRAJE,
13. dubna 2015



PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Vernisáž výstavy 
LETCI NA 
BOJIŠTÍCH DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY,
23. dubna 2015

Vernisáž výstavy 
LETCI NA 
BOJIŠTÍCH DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY,
23. dubna 2015

DEN A NOC 
V MUZEU 
ve Zlíně,
22. května 2015
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DEN A NOC 
V MUZEU 
ve Zlíně,
22. května 2015

DEN A NOC 
V MUZEU 
ve Zlíně,
22. května 2015

Návštěva expozice 
velvyslankyně Irska 
Alison Kelly  
a velvyslance 
Německé spolkové 
republiky Arndt 
Freiherr Freytag 
von Loringhoven,
3. června 2015
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FOTOSOUTĚŽ –  
vernisáž,
4. června 2015

Hrad Malenovice 
DEN PRO  
PŘÍRODU,
5. června 2015

Hrad Malenovice  
DĚTSKÝ DEN,
13. června 2015



PŘÍLOHA Č.4 KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI

Luhačovice  –  
MUZEJNÍ NOC,
12. června 2015

Malenovice 
výstava ROK 
ARCHITEKTURY,
13. června 2015

Vernisáž výstavy 
SPOLEČENSKÝ 
ŽIVOT HMYZU,
9. července 2015
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Výstava 
SPOLEČENSKÝ 
ŽIVOT HMYZU,
9. července 2015

DROBKY PRO 
DROBEČKY,
14. července 2015

DROBKY PRO 
DROBEČKY,
14. července 2015
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Hrad Malenovice 
noční prohlídka,
18. července 2015

PEKAŘSKÁ 
NEDĚLE,
26. července 2015

PEKAŘSKÁ 
NEDĚLE,
26. července 2015
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Hrad Malenovice 
noční prohlídka,
15. srpna 2015

Slavnostní 
odhaleni sochy 
hraběte 
Sternberga 
v Malenovicích,
15. srpna 2015

Seminář 
Motivace 
v baťovském 
systému,
15. září 2015
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Výstava 
STAVEBNICE 
MERKUR,
17. září 2015

Vítání babího 
léta na hradě,
19. září 2015

Luhačovice 
výstava 
VE ZNAMENÍ 
TŘÍ DEKLARACÍ,
24. září 2015
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DEN KRAJE,
3. října 2015

Hrad Malenovice 
POUŤ KE 
SVATÉMU 
VENDELÍNOVI,
17. října 2015

ŠEVCOVSKÁ 
POUŤ,
24. října 2015
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Výstava 
KOUZLO 
RODINNÉHO 
LOUTKOVÉHO 
DIVADLA,
29. října 2015

Návštěva expozice 
ministryně pro 
místní rozvoj 
Karly Šlechtové,
3. listopadu 2015

Luhačovice 
výstava JEHLA, 
PŘÍZE, POKLIČKY, 
HRAČKY KAŽDÉ 
BABIČKY,
11. listopadu 2015
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Návštěva 
expozice velvyslance 
Lotyšské republiky 
Alberta Sarkanise 
s chotí a poslance 
Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu ČR 
Jaroslava Holíka, 
12. listopadu 2015

Hrad Malenovice,  
adventní neděle,
29. listopadu 2015

Hrad Malenovice, 
Vánoční jarmark,
5. prosince 2015
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POSELSTVÍ 
LUDVÍKA 
VACULÍKA,
5. prosince 2015

Hrad Malenovice 
Adventní neděle,
20. prosince 2015

Přednášky pro 
veřejnost,
v průběhu roku


