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I. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2019
V roce 2019 se Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (dále MVHB) významně zabývalo správou vlastních
sbírek a zlepšovalo evidenci jednotlivých kusů. Akvizice se z kapacitních důvodů omezily na nižší
počet, ale i tak muzeum získalo vzácný obraz Věroslava Škrabánka staršího, neznámý pohled na
Německý Brod od Antonína Waldhausera a sérii fotografií od Věroslava Škrabánka mladšího.
Úspěšnou akvizicí je též rakouský orel visící původně na administrativní budově pily ve Ždírci nad
Doubravou.
I v roce 2019 se MVHB potýkalo s častou proměnou personálního obsazení, provoz organizace
však nebyl nijak omezen. V rovině badatelské a výstavní jsme největší úsilí věnovali pomoci Muzeu
Vysočiny Třebíč v realizaci evropského projektu I-Cult. Sekce o sklářství spadala kompletně do
kompetence MVHB a vše směřuje k cíli v podobě webových stránek o historii a současnosti sklářství
na Vysočině a dvou výstav v roce 2020 (umělecké sklo bude vystaveno v OGV Jihlava a historie
sklářství na hradě v Ledči nad Sázavou). Z vlastních realizací sklízely úspěch výstavy tvorby
Radomíra Dvořáka, výročí brodského skautingu, život a dílo fotografa Otakara Frause a samozřejmě
Houby. Z hlediska návštěvnosti se také osvědčily instalace v rámci udržitelnosti projektu Porta
culturae: archeologie na Staré radnici v Havlíčkově Brodě a umělecké sklo v Ausstellungsbrücke v St.
Pöltenu. Tím byl projekt definitivně ukončen.
Zaměstnanci muzea se výrazně zaměřili na organizaci jednorázových akcí. Krom Dnů otevřených
ateliérů a tavby ve sklářské peci jsme zrealizovali množství přednášek s tématem regionální historie.
Nejvýznamnějšími počiny roku zůstávají muzejní noc ve spolupráci s havlíčkobrodskými skauty
a konference k výročí sametové revoluce za účasti celorepublikově významných hostů.

Za kolektiv pracovníků MVHB
Mgr. Michal Kamp, ředitel
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II. Organizační struktura MVHB a její personální obsazení
Mgr. Michal Kamp
Mgr. Aleš Knápek
Mgr. Marek Chvátal
Mgr. Alena Jindrová
Mgr. Zuzana Svobodová
Mgr. Eva Paulusová
Mgr. Radka Petrlíková
Vendula Marková, DiS.
Mgr. Martina Mrázová
Ing. Věra Šídlová
Kamila Štellerová
Bc. Marie Veverková
Lenka Víšková
Štěpán Podešt
Mgr. Jaroslava Janoušková
Renata Nečasová

ředitel, kurátor podsbírek
zástupce ředitele, archeolog, kurátor podsbírek
dokumentátor, asistent archeologa, kurátor podsbírek
historička, kurátorka podsbírek (od 16. 5. mateřská dovolená)
edukátorka, kurátorka podsbírek
kurátorka podsbírek, správkyně sbírek
edukátorka (od 5. 8.)
knihovnice (do 31. 12.)
knihovnice, grafička (od 1. 6.)
ekonomka, personalistka
konzervátorka
průvodkyně
průvodkyně (do 30. 6.)
průvodce (od 2. 7. do 1. 11.)
průvodkyně (od 4. 10.)
uklízečka
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III. Péče o sbírky muzejní povahy
MVHB spravuje celkem tři sbírky, jejichž vlastníkem je Kraj Vysočina:
- Sbírka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod (kód MAH/002-05-13/240002)
- podsbírky:
9 – Archeologická
13 – Numismatická
14 – Militaria
18 – Knihy (též „Sbírková knihovna“)
25 – Jiná – Cín a barevné kovy
25 – Jiná – Faleristika
25 – Jiná – Karel Havlíček Borovský
25 – Jiná – Keramika
25 – Jiná – Medaile
25 – Jiná – Nábytek
25 – Jiná – Obrazy
25 – Jiná – Odznaky
25 – Jiná – Plastiky
25 – Jiná – Porcelán
25 – Jiná – Sklo
25 – Jiná – Textil
25 – Jiná – Varia
25 – Jiná – Výroba a obchod
25 – Jiná – Železo
- Sbírka Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (kód PJH/002-05-13/241002)
- podsbírky:
10 – Historická
- Sbírka Městského muzea v Ledči nad Sázavou (kód MLS/002-05-13/242002)
- podsbírky:
10 – Historická
18 – Knihy (též „Ledečská knihovna“)
III./1 Akviziční činnost
Dary
- loutkové divadlo z pozůstalosti Vladislava Krátkého (6 kulis, 8 ks nábytku a 94 ks loutek s úložní
bednou)
- 1 školní lavice jednomístná
- 30 ks nápojového skla éry 2. poloviny 20. století, užívaného v Přísece
- 4 obrazy Františka Škrabánka s různými motivy krajiny
Nákupy
- obraz Antonína Waldhausera (pohled na Německý Brod v noci)
- obraz Věroslava Škrabánka staršího (Obraz II)
- série 5 fotografií Věroslava Škrabánka mladšího (Černá)
- dřevěný malovaný rakousko-uherský orel, který původně visel v areálu ždírecké pily
MVHB též do sbírek zapsalo celkem 221 předmětů získaných vlastní činností muzejních pracovníků
nebo formou nálezů v muzeu.
Celkový počet přírůstků za rok 2019 byl 384 kusů.
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III./2 Stav podsbírek a jejich odborná správa

Název podsbírky

Počet čísel
v CES
k 31. 12. 2019

Archeologická

Počet vyřazených
čísel za rok 2019

3 525

Periodická
inventarizace
(počet ev. čísel
za rok 2019)
154

Cín a barevné kovy

243

Faleristika

216

214

Historická (Jaroslav Hašek)

431

432

Karel Havlíček Borovský
Keramika

2 457

132

695

635

Knihy

2 858

Knihy (Ledeč nad Sázavou)
Historická (Ledeč nad Sázavou)

13

202
1 411

229

Medaile

29

29

Militaria

139

1

Nábytek

146

5

Numizmatická

105

Obrazy

101

1 267

Odznaky

388

363

Plastiky

276

277

Porcelán

219

Sklo

1 223

Textil

1 200

Varia

2 242

Výroba a obchod

1 313

Železo

206

Celkem

20 731

151

2 494

III./3 Konzervace
Název podsbírky

Výčet konzervovaných předmětů

Faleristika

4 ks vojenských medailí

Militaria

Kapsle padáku, vojenská truhla, torzo šavle, kord

Nábytek

Stolek s dlaždicemi
J. Mánes: portrét hraběnky Julie Silva Taroucce, J. Mánes: portrét hraběte
Eugena Silva Taroucce, V. Panuška: Zátiší s bezem, M. Švabinský: krajina
(tisk), J. Panuška: Buližníková skála u Zákolan, J. Panuška: Mořská perla,
J. Panuška: Světýlko, J. Procházka: Od Stříbrné Skalice

Obrazy
Plastiky

2x Kristus na kříži, Kristus, reliéf Bohumil Zahradník

Porcelán

Psací potřeby a kalamář
lahvička značka BAŤA, vázička modrá, miska na nožce, karafa s dekorem,
barevná číše, džbán (ledové sklo)

Sklo
Archeologie
Textil
Výroba a obchod

Devět hornických želízek, dvě torza lžíce, rukojeť nože, bronzová sekera
Dámská kabelka, bílé rukavičky, vojenské boty, panenka v kroji (úložný poklop),
tepláky dětské s laclem, zástěra pracovní dámská, čepice pánská bekovka
Hoblík dvojmužný, panenka hadrová, dřevěná mísa (dlabaná), panenka
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celuloidová, lyže, valcha, strojek na strouhanku, selská židle
Železo

Dvě podložky pod hrnce

Ledeč

Atlas Richard Andreus, korouhev řeznického cechu, modlitební knížka

Pro potřeby výpůjček a realizovaných výstav bylo dále odborně ošetřeno 171 kusů předmětů.
III./4 Dokumentace sbírek
Proběhla částečná fotoevidence podsbírek Plastiky (nové přírůstky) a Sklo.
III./5 Badatelský servis
MVHB navštívili tři badatelé se zájmem zkoumat sbírkové předměty. Nahlédli dvakrát do podsbírky
18 – Knihy („Sbírková knihovna“) kvůli Trčkovskému graduálu a starým hudebním zápisům a jednou
do podsbírky Archeologická kvůli pro zpracování diplomové práce.

IV. Odborná knihovna
Knihovna MVHB shromažďuje odbornou literaturu na regionální témata, odborné časopisy
a regionální tisk. Poskytuje všem zájemcům 3× týdně nebo po předchozí domluvě možnost prezenčně
nahlédnout do jakékoliv publikace. V roce 2019 se díky Krajské knihovně Vysočiny pořídil nový
evidenční systém Tritius, který nahradil dosavadní Clavius.
IV./1 Akvizice
V roce 2019 přibylo do odborné knihovny 153 knih (z toho 43 titulů zakoupených v celkové částce
1 858 Kč) a 448 periodik.
IV./2 Badatelský servis
Celkový počet registrovaných čtenářů
Celkový počet návštěv knihovny v roce 2019
Počet vypůjčených titulů

95
919
1 299 (1 110 knih, 189 časopisů)

V. Vlastní badatelská činnost odborných pracovníků MVHB
MVHB v rámci své povinnosti dané zřizovací listinou odborně zpracovává témata regionální historie
s mnohými přesahy do celého kraje Vysočina (archeologie, sklářství) a České republiky (Karel
Havlíček, Jaroslav Hašek). Výsledky jsou prezentovány formou autorských výstav, populárních
i odborných článků, přednášek pro veřejnost i zpřesňování údajů na evidenčních kartách sbírkových
předmětů.
V./1 Vědecká a odborně dokumentační činnost
- dvě odborná vyjádření k uměleckým pozůstalostem (Zuzana Svobodová)
- kompletace archeologického deníku za rok 2019 (Aleš Knápek)
- vypracování 121 odborných vyjádření k archeologickým dohledům, 52 expertních listů
a 6 nálezových zpráv (Aleš Knápek, Marek Chvátal)
- realizace 53 archeologických výzkumů v terénu a jejich uvedení do archeologického deníku (Aleš
Knápek, Marek Chvátal)
- zpracování nominace Rudolfa Hupky (obor vybíjení dřeva kovem) na mistra řemesel Kraje Vysočina
(Alena Jindrová)
- článek „,Nenecháme své bratry ve štychu.ʻ Moravské uprchlické tábory za 1. světové války“, in: Židé
a Morava XXV. Muzeum Kroměřížska 2019. (Alena Jindrová)
- článek „Počátky hradu Lipnice“, in: Sborník k 70. narozeninám M. Plačka, 2019. (spoluautor Aleš
Knápek)
- článek „Ronovec. 60 let průzkumů hradu“, in: Hláska 2/2019. (Aleš Knápek)
- článek „Středověké kovové ,polníʻ lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce, in: Archaeologia
historica 44/2, 2019. (spoluautor Aleš Knápek)
- článek „Nálezy z doby bronzové na Vysočině“, in: Archeologické výzkumy na Vysočině, v tisku.
(spoluautor Aleš Knápek)
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- přípravná fáze badatelská a koordinační na výročí Karla Havlíčka v roce 2021 (Michal Kamp)
- spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč na realizaci části projektu I-Cult : příprava výstav a webu
o dějinách a současnosti sklářské výroby na Vysočině (Aleš Knápek, Alena Jindrová, Zuzana
Svobodová, Marek Chvátal)
- odborná asistence při sondování sklepení klášterního kostela v Havlíčkově Brodě (Michal Kamp,
Aleš Knápek)
- Odborná pomoc obci Dolní Krupá při druhém a tištěném vydání publikace „Dolní Krupá a hrad
Ronovec“, kterou původně MVHB vydalo v roce 2013 v elektronické verzi (Aleš Knápek, Marek
Chvátal)
V./2 Konference s aktivní účastí pracovníků MVHB
- „Refugee camps in Bohemia and Moravia during the WWI” – přednáška v rámci semináře o
soudobých dějinách Židů organizovaného Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České
republiky ve spolupráci s Pražským centrem židovských studií a CEFRES, 22. 10.).

VI. Vydavatelská činnost
V součinnosti s ediční radou vydalo MVHB a Státní okresní archiv Havlíčkův Brod již 33. číslo
sborníku. Hlavním redaktorem sborníku je Marek Chvátal.
Organizace spolupracovala s obcí Dolní Krupá na druhém a tištěném vydání publikace „Hrad Ronovec
a Dolní Krupá“ (Alše Knápek a Marek Chvátal). První vydání vyšlo v roce 2013 v elektronické verzi.

VII. Prezentační činnost
Výstavní činnost v MVHB se dělí na expozice (stálé výstavy), výstavy s časově omezeným trváním
a výstavy putovní, které jsou z dílny MVHB a určené k zapůjčení jiným subjektům.
Velký důraz pak MVHB klade na akce pro veřejnost, které buď probíhající výstavy doplňují, nebo
tematicky rozšiřují povědomí o regionu v rámci výročí, událostí a jiných okolností.
VII./1 Stálé expozice
- „Karel Havlíček – život a odkaz“ se nachází v bytě Havlíčkova domu (čp. 19) a prezentuje význam
slavného novináře a rodáka z Havlíčkobrodska.
- „Staroegyptská hrobka“ je umístěna ve sklepení Havlíčkova domu (čp. 19) a jde o výtvarnou instalaci
studentů z Gymnázia Havlíčkův Brod, Základní umělecké školy J. V. Stamice z Havlíčkova Brodu
a Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední školy uměleckoprůmyslové ve Světlé nad
Sázavou.
- „Otakar Štáfl – brodský rodák a československý patriot“ je expozice umístěná ve Štáflově baště.
Mapuje život známého malíře a podporovatele kultury. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR
byla expozice koncem roku 2018 inovována.
VII./2 Výstavy
Mázhaus Havlíčkova domu:
- „100 let republiky“ (7. 9. až 7. 2. 2019) – výstava ze sbírek MVHB ukazující století české a slovenské
samostatnosti skrze pomníky a symboly, na kterých se nová republika snažila v průběhu své
existence upínat.
- „Dvořákovy vylomeniny“ (27. 2. až 18. 5.) – výstava k šedesátinám havlíčkobrodského sochaře
mapovala jeho tvorbu v kameni za poslední desetiletí. Končila dernisáží v den Dvořákových
narozenin.
- „100 let skautingu v Havlíčkově Brodě 1919–2019“ (31. 5. až 1. 9.) – ve spolupráci se skautským
hnutím (středisky v Havlíčkově Brodě) se realizovala výstava mapující historii a současnost důležité
výchovné organizace v regionu.
- „70 let SPSŠ v Havlíčkově Brodě“ (6. 9. až 29. 9.) – výročí důležité havlíčkobrodské školy pohledem
historie a současné tvorby studentů a absolventů.
- „Houby“ (1. 10. až 3. 10.) – výstava hub z Havlíčkobrodska pořádaná společně s Mykologickým
spolkem Havlíčkův Brod.
- „Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu“ (11. 10 až 12. 1. 2020) – výstava o životě a díle fotografa
Otakara Frause, který od roku 1939 žil v Havlíčkově Brodě.
Malý sál Havlíčkova domu („Brixen“):
- využití malého sálu bylo totožné s obsahem mázhausu.
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Výstavy mimo budovu muzea:
- „Archeologie na hranicích“ (Stará radnice, Havlíčkův Brod, 27. 6. až 28. 8.) – pravěké a novověké
dějiny Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy a Dolního Rakouska; výstava proběhla v rámci
udržitelnosti projektu Porta culturae.
- „Glas Begegnungen“ (Ausstellungsbrücke, St. Pölten, 16. 5 až 16. 6.) – výstava prací ze sklářských
sympozií v rámci Porty culturae, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích;
výstava proběhla v rámci udržitelnosti projektu Porta culturae.
VII./3 Putovní výstavy
- „50. výročí okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy“ – výstava byla zapůjčena
Městskému divadlu a kinu Ostrov v Havlíčkově Brodě.
- „Josef Toufar“ – připravenou výstavu si zapůjčila obec Sobíňov (7. 7. až 14. 7.).
- „Listopad 89“ – nově vzniklá výstava z ruky Aleny Jindrové se v rámci výročí objevila ve třech
školách.
VII./4 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost
- 14. 2. Prezentace nové expozice o Otakaru Štáflovi ve Štáflově baště – Pavel Pešek hovořil o životě
manželů Štáflových a Aleš Knápek o původu Štáflovy bašty.
- 14. 3. „Osudový březen 1939.“ – připomínka výročí nacistické okupace z úst Aleny Jindrové.
- 1. 4. Prohlídka výstavy „Dvořákovy vylomeniny“ s autorovým výkladem.
- 13. 4. „Procházka po brodských hradbách“ – komentovaná vycházka po bývalém opevnění
Havlíčkova Brodu. Realizovali Aleš Knápek a Michal Kamp.
- 13. 4. a 30. 4. „Přednáška o brodských hradbách“ – diskuse v prostorách kavárny, která následovala
po procházce a byla opakována pro velký úspěch.
- 27. 4. Prohlídka „Národního památníku odposlechu“ pod Lipnicí a sochařské dílny v areálu lomu
Granit u Dolního Města s výkladem Radomíra Dvořáka. Realizoval Marek Chvátal.
- 2. 5. „Jom-ha Šoa“ – veřejné čtení jmen obětí holocaustu pořádaná Institutem Terezínské iniciativy,
Havlíčkův Brod. Realizovala Alena Jindrová.
- 8. 5. „Ukázka Dvořákovy tvorby na muzejním dvorku“ – Radomír Dvořák tesal pískovcovou sochu za
velkého zájmu kolemjdoucích. Realizoval Marek Chvátal.
- 20. 6. „Populárně o geologii Havlíčkobrodska.“ – přednáška Marka Chvátala.
- 1. 10. „Mezi adorací a demolicí. Osudy vybraných děl českého výtvarného umění 50. až 80. let
20. století po roce 1989 na Havlíčkobrodsku“ – Petr Horák upozornil na vývoj a současný stav umění
komunistické éry na Havlíčkobrodsku. Realizovala Eva Paulusová.
- 8. 11. „Sametová revoluce 1989“ – Alena Jindrová přednášela v Golčově Jeníkově.
- 13. 11. „Ptáci ve městě a jeho okolí“ – Václav Hlaváč nabídl pohled do života ptáků žijících okolo
nás. Realizovala Zuzana Svobodová.
- 18. 5. „Procházka po brodských továrnách II.“ Michal Kamp provedl veřejnost po továrnách na
východní a jižní straně Havlíčkova Brodu.
- 9. 5. „Noc literatury“ – celostátní akce proběhla ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny a
Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. V muzeu úryvky literatury četl Aleš Říman. Měla na
starosti Eva Paulusová
- 31. 5. „Muzejní noc“ – ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,
havlíčkobrodskými skauty a Krajskou knihovnou Vysočiny uspořádalo MVHB tradiční muzejní noc s
tématem skautingu.
- 8. až 12. 7. příměstský tábor, první cyklus – 22 dětí trávilo týden poznáváním regionu za vedení
odborných pracovníků muzea. Realizovaly Eva Paulusová a Zuzana Svobodová.
- 12. až 16. 8. příměstský tábor, druhý cyklus – 20 dětí trávilo týden poznáváním regionu za vedení
odborných pracovníků muzea. Realizovaly Eva Paulusová, Zuzana Svobodová a Radka Petrlíková).
- 31. 8. a 1. 9. tavení skla v replice sklářské pece – v pořadí čtvrtá tavba se opět setkala s velkým
zájmem veřejnosti. Havlíčkův Brod. Realizovali Aleš Knápek a Marek Chvátal.
- 19. 9. „Kronikářská teorie a praxe“ – seminář pro kronikáře obcí sdružených ve Svazku obcí
Podoubraví realizovaný Michalem Kampem.
- 5. a 6. 10. „Dny otevřených ateliérů“ – v pořadí devátý ročník opět umožnil zájemcům navštívit
zhruba 130 tvůrců na 75 místech Kraje Vysočina. Akce se konala za podpory Kraje Vysočina a ve
spolupráci s okolními regiony (Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Dolní Rakousko).
- 16. 11. „Konference 30 let sametové revoluce“ – V sále Staré radnice proběhlo veřejné setkání
historiků a pamětníků (Jiří Suk, Adam Drda, Prokop Tomek, Pavel Chalupa, Jan Schneider, Petr
Pazdera Payne) nad výročím třiceti let svobody. Organizovala Alena Jindrová.
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VII./5 Univerzita volného času
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pokračuje lektorská a přednášková činnost v rámci
Univerzity volného času na téma Dějiny Havlíčkobrodska.
- 31. 1. „Hrazená města ve středověku“ (Pavel Rous)
- 28. 2. „Košer, trejfe, parve – základy židovské kuchyně“ (Eva Paulusová)
- 14. 3. „Průmyslové proměny brambor“ (Miloš Tajovský)
- 28. 3. „Havlíčkobrodské podniky 19. – 20. století“ (Alena Jindrová)
- 11. 4. „Pověry, tradice a pravidla v lidové stravě“ (Eva Paulusová)
- 25. 4. „Z čeho chleba jíš... - předměty spojené se stravováním“ (Alena Jindrová)
- 9. 5. „V zdravém těle zdravý duch“ (Alena Jindrová)
- 23. 5. „Hostina a symbolické jablko - význam jídla v díle a životě uměleckých osobností“ (Zuzana
Svobodová)
- 6. 6. „Přijďte k nám, já vám dám plný krajáč mléka – ochutnávka vlastních receptů v Muzeu Vysočiny
Havlíčkův Brod a povídání o regionální kuchyni“(Alena Jindrová, Eva Paulusová)
- 20. 6. „O geologii Havlíčkobrodska“ (Marek Chvátal)
- 25. 9. „O planetě Zemi z pohledu geologie“ (Marek Chvátal)
- 26. 9. „Od veselky k funusu – rodinné obyčeje 19.–20. století“ (Eva Paulusová)
- 10. 10. „Sportem ku zdraví“ (Alena Jindrová)
- 24. 10. „Město se ba(r)ví – umělecké aktivity 20. století“ (Zuzana Svobodová)
- 7. 11. „Svět středověkých her - volný čas a zábava ve 13. - 16. století“ (Aleš Hoch)
- 21. 11. „Zábavy a akce gymnaziálních studentů v Německém Brodě v 19. století“ (Michal Kamp)
- 5. 12. „Poutě“ (Eva Paulusová)
- 19. 12. „Kino a divadlo v Německém Brodě“ (Miloš Tajovský)

VIII. Komunikace MVHB
MVHB naplňuje svůj účel v podobě otevřené instituce pro laickou i odbornou veřejnost. Je členem
Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) a úzce spolupracuje s jinými organizacemi na poli kultury
a školství, především s těmi zřizovanými v Kraji Vysočina nebo působícími v okrese Havlíčkův Brod.
Důležitý je též dobrý vztah s jednotlivými obcemi na Havlíčkobrodsku a se spolky různého osvětového
zaměření.
VIII./1 Propagace a medializace
MVHB používá pro svou propagaci tiskové zprávy, výlep plakátů na veřejná prostranství, letáky
a informační brožury, sociální sítě Facebook a Instagram, podává rozhovory na různá témata médiím.
Aktivně oslovuje školy a instituce na Vysočině a pravidelně rozesílá informace o novinkách a
chystaných akcích svým odběratelům. Též úzce spolupracuje s Vysočina Tourism na vydávání
krajských informačních brožur. Plakáty vznikají až na výjimky ve vlastní režii (grafika a tisk), v
možnostech distribuce plakátů vznikla spolupráce s Vysočina Tourism.
VIII./2 Badatelský servis
Odborní pracovníci muzea odpověděli v roce 2019 na celkem 50 badatelských dotazů různé tématiky
dějin a reálií Havlíčkobrodska.
VIII./3 Spolupráce se školami
V MVHB je zřízena pozice edukátora, který obstarává komunikaci se školami. Spolupráce je navázána
i na jednotlivé odborné zaměstnance, kteří podle potřeby realizují edukační program dle specifických
požadavků a potřeb dané třídy. MVHB nedisponuje samostatnou edukační místností v budově muzea,
akce se realizují přímo ve výstavních prostorách muzea, takže možnosti spolupráce se školami jsou
omezené. V roce 2019 byly realizovány následující edukační programy:
- Vánoční dílny (9 tříd)
- Po stopách brodských pověstí (10 tříd, vycházka ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny)
- Sametová revoluce (14 tříd)
- Dvořákovy Vylomeniny (7 tříd)
- Velikonoční dílny (10 tříd)
- Egypt v muzeu (2 třídy)
- 100 let republiky (6 tříd)
- Jak pejsek a kočička slavili 28. Říjen (3 třídy)
- TGM na Vysočině (1 třída)
- Konec druhé světové války (4 třídy)
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- Historie města HB (1 třída)
- Rok 1918 (1 třída)
- Listopad 1989 (2 třídy)
- Mincovní depot (1 třída)
- KHB (1 třída)
- Příběhy našich sousedů (1 třída)
- Rok 1968 (1 třída)
- Historie Židů (4 třídy)
- Sametová revoluce 1989 (4 třídy)
- Pravěk (10 tříd)
- Středověk Brodu (3 třídy)
- Založení města HB (1 třída)
- O geologii (5 tříd)
- Lidové tradice a pověry (1 třída)
- Vánoční tradice (3 třídy)
- Dějiny umění – osobnosti regionu (4 třídy)
- Přírodovědecké exkurze (3 třídy)
VIII./4 Účast jednotlivých pracovníků MVHB v odborných komisích a na školeních
- Martina Mrázová: školení o propagaci ve státních kulturních institucích, školení pro knihovníky,
školení v knihovním programu Tritius.
- Marek Chvátal: Škola muzejní propedeutiky – základní kurz (ukončení).
- Alena Jindrová: člen Komise historiků AMG, člen etnografické komise muzejních pracovníků Kraje
Vysočina.
- Michal Kamp: člen Komise historiků AMG a člen Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG,
zastupuje organizaci na zasedání krajské sekce AMG.
- Aleš Knápek: člen Regionální archeologické komise Vysočiny (RAKV).
- Kamila Štellerová: Školení BOZP, PO a nakládání s chemickými látkami, konference konzervátorů
a restaurátorů, komise konzervátorů a restaurátorů AMG v Kraji Vysočina (zasedání).
- Vedení organizace a ekonom organizace se dále pravidelně zúčastňovali porad a vypisovaných
školení pořádaných zřizovatelem.
VIII./5 Návštěvnost MVHB v roce 2019
Výstavy a expozice v sídle MVHB
Štáflova bašta
Prohlídka města s výkladem
Akce a přednášky
Zájem badatelský (knihovna a odborné dotazy)
Celkem

5 702
375
96
11 118
462
17 753 návštěvníků
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IX. Obrazová příloha

Věroslav Škrabánek st.: obraz bez názvu, nedatováno, olejová tempera, uhel, plátno, 100 x 70 cm.
Příklad mimořádné akvizice v roce 2019
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Vernisáž výstavy „Dvořákovy vylomeniny“, Havlíčkův Brod 27. 2. 2019

Aleš Knápek hovoří o vývoji Štáflovy bašty, Havlíčkův Brod 14. 2. 2019
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Aleš Knápek přednáší o vzniku a proměně hradebního opevnění, Havlíčkův Brod 13. 4. 2019

Radomír Dvořák popisuje vznik Národního památníku odposlechu, okolí Lipnice n. S. 27. 4. 2019

14

Muzejní noc na téma skautingu, Havlíčkův Brod 31. 5. 2019

15

Muzejní noc na téma skautingu, Havlíčkův Brod 31. 5. 2019

16

Muzejní příměstské tábory, červenec a srpen 2019

17

Tavba v replice středověké sklářské pece pod taktovkou Františka Nováka a jeho syna, 31. 8. 2019
18

Zahájení Dnů otevřených ateliérů v Oblastní galerii Vysočiny, Jihlava 11. 9. 2019

19

Vernisáž výstavy „Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu“, Havlíčkův Brod 11. 10. 2019
20

Muzejní stánek na Podzimním knižním veletrhu, Havlíčkův Brod 11. a 12. 10. 2019

21

Aleš Knápek asistuje při vrtání sondy do krypty klášterního kostela, Havlíčkův Brod 12. 11. 2019

Petr Pazdera Payne a Alena Jindrová během konference k výročí sametové revoluce, Havlíčkův Brod
16. 11. 2019
22

Zuzana Svobodová a Radka Petrlíková během vánočních dílen v muzeu, prosinec 2019
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X. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.
a) počet podaných žádosti o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – nebyly.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – nebyla.
c) opis podstatných častí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – nebyly.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence – nebyly.
e) počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení – nebyly.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – nejsou.

XI. Hospodaření MVHB v roce 2019
XI./1 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol za rok 2019
Finanční kontrola je součástí finančního řízení, které zabezpečuje hospodaření s veřejnými
prostředky. Provádění kontrol uvnitř organizace upravuje směrnice č. 4/2018 – Vnitřní kontrolní
systém.
Ředitel organizace a ekonom organizace provádějí předběžnou a průběžnou kontrolu u všech
vystavených účetních dokladů v daném měsíci a dále správce rozpočtu (ekonom organizace) provádí
několikrát ročně následnou kontrolu účetních případů, souvztažností, bankovních zůstatků atd., jejichž
výstupem je přehled provedených kontrol.
Každý měsíc jsou prováděny kontroly pokladních zůstatků v hlavní i příruční pokladně a stav cenin
(známky, stravenky).
Na doporučení zřizovatele je prováděna namátkově kontrola pohybů na bankovních účtech, z této
kontroly je vyhotoven zápis.
Vnější kontrola v naší organizaci proběhla v roce 2019 od zřizovatelského odboru. Jednalo se o
pravidelnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Zjištěné nedostatky byly
napraveny.
IX./2 Komplexní rozbor hospodaření za rok 2019
Plnění ukazatelů stanovených zřizovatelem
Příspěvek od zřizovatele činil celkem 6 885 000 Kč, z toho příspěvek na provoz byl ve výši
6 755 000 Kč a příspěvek na nákup sbírkových předmětů 130 000 Kč.
Další příspěvky
Dále jsme od zřizovatele obdrželi následující finanční příspěvky na provoz:
- neinvestiční příspěvek na projekt „Dny otevřených ateliérů 2019“ ve výši 250 000 Kč
- neinvestiční příspěvek na projekt „Sklářství na Vysočině“ ve výši 49 127,40 Kč
- mimořádný investiční příspěvek na akviziční činnosti ve výši 149 000 Kč
- investiční příspěvek na částečné krytí nákladů spojených s pořízením osobního automobilu ve výši
200 000 Kč
- investiční finanční příspěvek na specifické IT vybavení organizace ve výši 42 027 Kč
Jiné finanční příspěvky v roce 2019
V tomto roce jsme neobdrželi příspěvky z jiných zdrojů než od zřizovatele.
Výnosy z vlastní činnosti
Vstupné: 115 755 Kč
Archeologie: 103 950 Kč
Pronájem depozitáře GVU HB, p. o.: 68 355,06 Kč
Výnosy za prodej zboží: 43 601 Kč
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Výnosy z prodeje vlastních výrobků: 117 321 Kč (především za prodej knihy Konec 2. světové války
na Havlíčkobrodsku).
Ostatní výnosy z vlastní činnosti: 79 866 Kč (příměstské tábory, edukační činnost).
Rezervní fond čerpán ve výši: 55 729,85 Kč (uplatnění daňové úspory k rozvoji organizace).
Ostatní výnosy: 42 597,70 Kč.
Celkem výnosy za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: 7 681 303,01 Kč.
V účetnictví se střediskově (org.) vedly odděleně veškeré obdržené dotace a také výdaje a příjmy
spojené s organizováním příměstských táborů.
Hospodaření organizace
1. Hlavní činnost
2. Doplňková činnost – dle zřizovací listiny není organizace oprávněna k provozování doplňkové
činnosti.
Usměrňování prostředků na platy
521 – mzdové náklady
Schváleno:
3 525 000 Kč
Skutečnost:
3 524 877 Kč
Nevyčerpáno:
123 Kč
Mzdové prostředky byly čerpány na základě schváleného limitu prostředků na platy na rok 2019. Fond
odměn nebyl zapojen.
521 0341 – dohody o provedení práce
Schváleno:
165 000 Kč
Skutečnost:
151 938 Kč
Jedná se o dohody o provedení práce za odborné přednášky, které pořádáme v rámci jednotlivých
výstav, dohody za vystoupení hudebníků při zahajování výstav, dohody za odbornou spolupráci při
některých výstavách.
521 0370 – náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
Skutečnost:
1 017 Kč
524 – zákonné sociální pojištění
Schváleno:
1 198 500 Kč
Skutečnost:
1 194 897 Kč
Částka přímo souvisí se schválenou částku na platy – nižší náklady jsou způsobeny změnou výše
odvodů: za 1. pololetí bylo odváděno 34 % z HM, v druhé části roku došlo ke snížení odvodů na 33,8
% z HM.
525 až 528 – zákonné sociální náklady (FKSP) a jiné sociální náklady
Schváleno:
224 500 Kč
Skutečnost:
208 499 Kč
Na těchto účtech se promítá základní příděl z mezd do FKSP – 2 %, základní zákonné pojištění
zaměstnanců ve výši 2,8 promile, poplatky za školení, zdravotní prohlídky, ochranné oděvy a
příspěvek na stravování všech zaměstnanců. Úsporu představují zejména nižší náklady na příspěvek
na stravenky z důvodu vyšší nemocnosti a v důsledku personálních změn v průběhu roku a dále
vznikla úspora na nákladech za školení, jelikož jsou přednostně využívána školení pořádaná
zřizovatelem.
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Fondové hospodaření organizace (jako celku vč. projektových programů)
401 – jmění účetní jednotky
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
Tvorba:
Čerpání:
Konečný stav k 31. 12. 2019:

1 810 357,35 Kč
618 970 Kč
323 610 Kč
1 Kč
– 146 750 Kč
– 7 518,20 Kč
2 598 670,15 Kč

pořízení investičního majetku
pořízení předmětů určených do sbírek
zúčtování zůstatkové ceny maj. z projektu
odpisy
vyskladněno darované zboží

Při nákupu předmětů určených do sbírek bylo postupováno dle MS č. 2/2018 o oceňování a účtování
sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy a jeho dodatku.
411 – fond odměn
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
Příděl z kladného HV:
Čerpání:

19 925 Kč
50 990 Kč
0 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2019:

70 915 Kč

412 – fond kulturních a sociálních potřeb
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
98 252,32 Kč
Tvorba:
70 520 Kč
Čerpání:
70 500 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2019:

98 272,32 Kč

Z FKSP byly čerpány v roce 2019 pouze příspěvky na stravenky pro zaměstnance.
413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
49 186,45 Kč
Příděl z kladného HV:
203 962,34 Kč
Použití RF (daňová sleva):
55 729,85 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2019:

197 418,94 Kč

Daňová sleva ve výši 55 729,85 byla použita na rozvoj organizace.
414 – rezervní fond z ostatních titulů
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
Konečný stav k 31. 12. 2019:
416 – fond investic
Počáteční stav k 1. 1. 2019:
Tvorba-odpisy:
Příspěvek na akvizice:
Investiční příspěvek zřizovatele:
Pořízení akvizice:
Pořízení DDHM:
Konečný stav k 31. 12. 2019:

0 Kč
0 Kč

545 851,60 Kč
+ 146 750 Kč
+ 279 000 Kč
+ 242 027 Kč
– 258 000 Kč
– 618 970 Kč
336 658,60 Kč

Fond investic byl čerpán v celkové výši: 876 970 Kč
V letošním roce byly prostředky fondu investic použity k nákupu předmětů určených do sbírek ve výši
258 000 Kč, a to: obraz A. Waldhausera (37 tis. Kč), znak rakouský orel (1 tis. Kč), fotografie
V. Škrabánka (50 tis. Kč), obraz V. Škrabánka (120 tis. Kč) a další splátka za sbírku D. Naňáka
(50 tis. Kč).
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Dále jsme z prostředků fondu investic pořídili následující dlouhodobý majetek:
 osobní automobil (425 tis. Kč)
 pískovací zařízení (cca 124 tis. Kč)
 stanice pro zvýšení kvality propagace a prezentace MVHB (cca 70 tis. Kč)
Rozbor hospodaření poboček organizace
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod nemá žádné pobočky.
Účetnictví organizace
Účetnictví organizace je vedeno podle novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a
vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona 563/1991 Sb. Účetnictví je vedeno v počítačovém programu FENIX.
Vedení majetkové evidence
Majetek je veden na následujících majetkových účtech:
018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
021 – stavby, budovy
022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí
028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
031 – pozemky
032 – kulturní předměty
Majetek, který je veden na majetkovém účtu č. 022, se odepisuje podle předem schváleného
odpisového plánu a je veden na kartách a v počítačovém programu Fenix – evidence majetku. Odpisy
hmotného dlouhodobého majetku jsou prováděny v souladu se Zásadami Rady Kraje Vysočina pro
sestavování a schvalování odpisových plánů. Jsou prováděny pravidelně jednou měsíčně.
V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod byla snížena hranice (nehmotný nad 7 000 Kč a hmotný nad 3 000
Kč) pro účtování drobného hmotného i nehmotného majetku na účtech 018 a 028 na 1 000 Kč.
Majetek do 1 000 Kč s dobou životnosti delší než jeden rok je veden pouze na podrozvahových účtech
902/999 a je účtován přímo do spotřeby.
Od roku 2018 jsou sbírkové předměty a předměty určené do sbírek investiční povahy, které se
neodepisují. Při účtování pořízení a zařazení těchto předmětů do sbírek se organizace řídí
MS č. 2/2018 ze dne 21. 06. 2018 a dodatkem k tomuto MS. Taktéž jsou vedeny v programu Fenix – v
evidenci majetku.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
Inventarizace je prováděna v souladu s níže uvedenými právními normami:
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
Inventarizace majetku se provádí vždy 1x za rok k termínu roční účetní uzávěrky (dle směrnice
„Inventa-rizace majetku a závazků“).
551 – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Schváleno:
148 000 Kč
Skutečnost:
146 750 Kč
Odpisování majetku je v souladu s plánem.
558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku
Schváleno:
93 000 Kč
Skutečnost:
137 330,73 Kč
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Na tomto účtu je veden veškerý drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (pořizovací cena je
vyšší než 1 000 Kč do 40 000 Kč, doba životnosti delší než 1 rok), který byl pořízen v běžném účetním
období. Tento majetek je dále veden v podrozvahové evidenci na účtech 018 a 028 a taktéž v modulu
„Majetek“ v účetním programu Fenix.
V roce 2019 byl zakoupen následující významnější majetek: wi-fi (cca 16 tis. Kč), kompresor
k pískovacímu zařízení (cca 23 tis. Kč), lavičky (cca 6 tis. Kč), výpočetní technika (cca 27 tis. Kč),
projektor (cca 25 tis. Kč), DVD přehrávač (cca 2 tis. Kč), čárový laser (cca 4 tis. Kč), pila (cca 3 tis. Kč)
a dále videozáznam z vernisáží a výstav v roce 2019 (10 tis. Kč). Oproti plánu došlo k překročení
nákladů v této položce cca o 44 tis. Kč, a to v rámci použití daňové slevy k rozvoji organizace.
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Skutečnost:
8 058 Kč
Částka pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 činila 8 058 Kč. Veškeré pohledávky byly
uhrazeny v lednu 2020.
Závazky po lhůtě splatnosti
Skutečnost:
13 746,07 Kč
Částka závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 činila 13 746,07 Kč. Veškeré závazky byly uhrazeny
v lednu 2020.
Výsledek hospodaření
V roce 2019 jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 222 359,61 Kč.
Výnosy:
601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků
V roce 2019 pokračoval prodej publikace Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku. Kromě této
publikace vydává naše organizace každoročně sborník Havlíčkobrodsko. Výnosy z prodeje vlastních
výrobků v roce 2019 byly ve výši 117 321 Kč.
Schváleno:
Skutečnost:

114 000,00 Kč
117 321,00 Kč

602 – výnosy z prodeje služeb
Schváleno:
290 000,00 Kč
Skutečnost:
299 571,00 Kč
Z toho
Vstupné:
Archeologické dohledy:
Ostatní výnosy z činnosti:

115 755,00 Kč
103 950,00 Kč
79 866,00 Kč

Výnosy za vstupné byly ve skutečnosti vyšší oproti plánu cca o 20 tis. Kč, naproti tomu výnosy za
archeologické dohledy byly nižší oproti plánu cca o 16 tis. Kč. Ostatní výnosy z činnosti představují
především výnosy za organizování letních příměstských táborů a příjmy plynoucí ze smluv o
spolupráci (výstava „Amazonie“). Další příjmy činí příspěvky z akcí (např. muzejní noc, tavba ve
sklářské peci apod.) a příspěvky na dílničky pořádané pro mateřské školy a školy.
Příjmů v položce „ostatní výnosy z činnosti“ je dosahováno především činností a aktivitou
zaměstnanců muzea.
603 – výnosy z pronájmu
Schváleno:
67 000,00 Kč
Skutečnost:
68 355,06 Kč
Zde se promítají tržby za nájemné vybírané od Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě za
prostory, které mají pronajaty v našem depozitáři. Mírné překročení je způsobeno zvýšením
nájemného ke konci sledovaného období.
604 – výnosy z prodaného zboží
Schváleno:
50 000,00 Kč
Skutečnost:
43 601,00 Kč
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Jedná se o tržby za prodané zboží, odborné publikace, sborníky, katalogy, mapy, pohlednice,
turistické známky atd.
648 – čerpání fondů
Na základě daňového přiznání – daň z příjmu právnických osob za rok 2018 bylo provedeno
profinancování slevy na dani ve výši 55 729,85 Kč.
649 – ostatní výnosy z činností
Schváleno:
42 000,00 Kč
Skutečnost:
42 597,70 Kč
Tato částka představuje zejména příjmy od Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – jedná se
o adekvátní část úhrady vícenákladů na rekonstrukci společného depozitáře (cca 42 tis. Kč).
672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Schváleno:
7 185 000,00 Kč
Skutečnost:
7 054 127,40 Kč
Původní částka od zřizovatele na rok 2019 byla schválena ve výši 7 185 000 Kč, což představovalo
příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 6 885 000 Kč a o částku 130 000 Kč byl tento příspěvek
snížen a převeden na fond investic za účelem nákupu sbírkových předmětů. Dále nám zřizovatel
poskytl neinvestiční příspěvek ve výši 300 000 Kč (projekt Sklářství na Vysočině – 50 tis. Kč, DOA
2019 – 250 tis. Kč). Neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje na projekt Dny otevřených ateliérů 2019
jsme vyčerpali v plné výši 250 000,00 Kč a příspěvek na projekt Sklářství na Vysočině ve výši 49
127,40 Kč.
Celková výše příspěvku zřizovatele a neinvestičních dotací tedy činila 7 054 127,40 Kč.
Výnosy celkem:

7 681 303,01 Kč

Náklady:
501 – spotřeba materiálu
Schváleno:
241 000,00 Kč
Skutečnost:
198 586,90 Kč
Náklady tohoto účtu obsahují především spotřebu pohonných hmot, odbornou literaturu, předplatné,
náhradní materiál do kopírky, kancelářský materiál, čisticí a dezinfekční prostředky a ostatní blíže
neurčený materiál. Ve většině nákladových položek je vykazována úspora – je to dáno jak úspornými
opatřeními, tak i využíváním možností, které nám zřizovatel a další jím zřizované organizace nabízejí
(např. náklady na výlep a kancelářské potřeby).
502 – spotřeba energie
Schváleno:
232 000,00 Kč
Skutečnost:
241 741,96 Kč
V této položce došlo k překročení nákladů vlivem růstu cen za energie, ale vzhledem k mírné zimě
a úsporným opatřením nebylo výrazné.
504 – prodané zboží
Schváleno:
50 000,00 Kč
Skutečnost:
33 000,68 Kč
Tato částka představuje prodej sborníků, katalogů, odborných publikací, pohlednic, turistických map
a známek, kdy okamžikem prodeje vstupují do nákladů. Prodej zboží v komisi je výrazně omezen
(v komisi máme pouze sborník Havlíčkobrodsko od SOKA Havlíčkův Brod, který spolupracuje na jeho
každoročním vydání).
508 – změna zásob vlastního zboží
Schváleno:
74 000,00 Kč
Skutečnost:
24 000,00 Kč
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Stav na tomto účtu představuje náklady, které budou do nákladů organizace vstupovat postupně při
uskutečnění prodeje vlastního zboží v příštích letech (jedná se o publikaci Konec 2. světové války na
Havlíčkobrodsku a sborníky Havlíčkobrodsko) a o snížení o výdaje, které byly sice vynaloženy na
výrobu publikace sborník Havlíčkobrodsko v r. 2019, ale do nákladů vstoupí okamžikem prodeje
v aktuálním roce.
511 – opravy a údržba
Schváleno:
40 000,00 Kč
Skutečnost:
41 577,50 Kč
Jedná se zejména o elektroopravy, náklady na opravy kancelářské techniky, automobilu a drobné
opravy ostatního majetku.
512 – cestovné
Schváleno:
Skutečnost:

45 000,00 Kč
25 694,00 Kč

V této položce došlo k významné úspoře nákladů. Lze to přičíst také využívání jednoho služebního
automobilu pro služební cesty společné i pro pracovníky ostatních příspěvkových organizací (MVHB,
GVU HB, KK Vysočiny) za účelem školení nebo jednání v krajském městě.
513 – náklady na reprezentaci
Schváleno:
37 000,00 Kč
Skutečnost:
28 695,50 Kč
Tato částka představuje náklady na drobné občerstvení pro vystavovatele a občerstvení při
vernisážích, muzejní noci a na akci „Pálení skla v replice sklářské pece“. Proti těmto výdajům
evidujeme příjmy za příspěvky na potraviny na účtu 602.0400 (cca 12 tis. Kč).
518 – ostatní služby
Schváleno:
1 540 000,00 Kč
Skutečnost:
1 498 250,97 Kč
Náklady se čerpaly v souladu s plánem. Tento účet zahrnuje v převážné míře následující náklady:
nájemné za Havlíčkův dům, náklady spojené s depozitářem, poplatky za televizi a rádio, telefonní
poplatky, poplatky za internet, nové verze programů, poplatky KB, revize EZS, poplatek za odvoz
TKO, výlep plakátů, tisk plakátů, laminace, náklady na vedení mzdové agendy a personalistiku,
náklady na vedení účetnictví a náklady na softwarové služby, služby firmy Metropolitní – webové
stránky, členský příspěvek AMG, náklady spojené s BOZP, náklady na restaurování atd.
Náklady celkem: 7 458 943,40 Kč
Hospodářský výsledek: zisk ve výši 222 359,61 Kč za Muzeum Vysočiny jako celek.
Přijatá opatření
Nebyla přijata žádná nápravná opatření.
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