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I. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod v roce 2018 
 
Pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (dále MVHB) byl rok 2018 v mnoha ohledech významný. 
V personální oblasti proběhly výrazné změny na poli odborných pracovníků a také ředitele organizace, 
což se projevilo v rovině rozdělení správy podsbírek. 

Podsbírky také zaznamenaly výraznou administrativní proměnu. Po desetiletí „pracovně“ užívaná 
praxe dělení sbírkových skupin byla schválena v Centrální evidenci sbírek (CES) a dostala tak oficiální 
podobu. Pracovníci MVHB si od toho slibují přehlednější práci se sbírkami. 

Doslova rekordní situace nastala v roce 2018 v akvizici nových sbírkových předmětů. Uskutečněný 
nákup ucelené etnografické sbírky Dušana Naňáka v počtu 2 237 kusů představuje unikátní situaci, 
která výrazně obohatí muzejní fondy a otevře nové dveře bádání nad činností našich předků. 

V rovině badatelské a výstavní se mnohé v roce 2018 točilo kolem výročí vzniku Československé 
republiky. Na rok 1918 a také první republiku se zaměřilo téma výstavy Otakara Štáfla (následně 
adaptované do Štáflovy bašty) a muzejní noci. Století republiky připomněla stěžejní výstava roku 
„100 let republiky“, ale pozadu nezůstala ani připomínka jiného výročí – 50 let od okupace vojsky 
Varšavské smlouvy – formou putovní výstavy. 

Nejvýraznějším počinem MVHB v roce 2018 ovšem zůstane rekonstrukce revolučních událostí 
roku 1918 v Havlíčkově Brodě, kterou za významné finanční pomoci od Vysočina Tourism měla na 
starosti muzejní historička Alena Jindrová. Náměstí během výroční neděle navštívily stovky lidí 
a připomněly si tuto památnou chvíli za zpěvu smíšeného sboru Jasoň i pojídání „revolučního“ dortu. 

Nebylo by ovšem vhodné ve stínu vyhlášení republiky nezmínit jiné aktivity muzea uplynulém roce. 
Krom oblíbených tematických přednášek, procházek a akcí pro školy se opět uskutečnily Dny 
otevřených ateliérů a tavba ve sklářské peci. Všechny tyto akce se setkaly s vysokou návštěvností 
a u muzejníků s pocitem dobře odvedené práce. 
 
 
 
        Za kolektiv pracovníků MVHB 
             Mgr. Michal Kamp, ředitel 
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II. Organizační struktura MVHB a její personální obsazení 
 
MgA. Jiří Jedlička  ředitel, kurátor podsbírek (do 31. 5.) 
Mgr. Michal Kamp  ředitel (od 1. 8.), kurátor podsbírek 
Mgr. Aleš Knápek  zástupce ředitele, archeolog, kurátor podsbírek 
Mgr. Marek Chvátal  dokumentátor, asistent archeologa, kurátor podsbírek (od 1. 8.) 
Mgr. Alena Jindrová  historik, kurátor podsbírek 
Mgr. Zuzana Nováčková edukátor, kurátor podsbírek (od 1. 11.) 
Mgr. Eva Paulusová  edukátor, kurátor podsbírek 
Mgr. Kamila Lukasová  edukátor, kurátor sbírek (od 1. 1. do 30. 9.) 
Vendula Marková, DiS.  knihovník 
Ing. Věra Šídlová  ekonom  
Kamila Štellerová  konzervátor 
Bc. Marie Veverková  průvodce 
Lenka Víšková   průvodce 
Renata Nečasová  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 (sbírka MVHB, kód MAH/002-05-13/240002) 
- Sbírka Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (sbírka PJHLnS, 

kód PJH/002-05-13/241002) 
- Sbírka Městského muzea v Ledči nad Sázavou (sbírka MmLnS, kód MLS/002-05-13/242002) 
 
Rok 2018 znamenal významný posun v práci s podsbírkami. V rámci Centrální evidence sbírek (CES) 
byly zaregistrovány nové (doposud neoficiálně užívané) podsbírky a do nich rozděleny jednotlivé 
sbírkové předměty dle své povahy: 
9 – Archeologická (sbírka MVHB) 
13 – Numismatická (sbírka MVHB) 
14 – Militaria (sbírka MVHB) 
18 – Knihy (též „Sbírková knihovna“, sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Cín a barevné kovy (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Faleristika (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Karel Havlíček Borovský (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Keramika (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Medaile (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Nábytek (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Obrazy (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Odznaky (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Plastiky (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Porcelán (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Sklo (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Textil (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Varia (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Výroba a obchod (sbírka MVHB) 
25 – Jiná – Železo (sbírka MVHB) 
10 – Historická (sbírka MmLnS) 
18 – Knihy (též Ledečská knihovna, sbírka MmLnS) 
10 – Historická (sbírka PJHLnS) 
 
III./1 akviziční činnost 
Dary 
- 12 ks tematických turistických odznaků s motivem KHB a 1 ks turistický záznamník pro jejich udělení 
- 3 březová košťata 
- 3 medaile po Lvu Turnovském (Atlantická hvězda 1939–1945 za účast v bitvě o Atlantik, válečná 

medaile 1939–1945 za účast ve válce, hvězda 1939–1945 za službu u letectva) 
- 1 ks leteckého palubního kanónu typ MG 151/20 (fragment) nalezeného u brodského letiště 
- 14 obrazů regionálních autorů, většinou malíře Františka Škrabánka 
 
Nákupy 
- etnografická sbírka Dušana Naňáka v počtu 2 237 kusů 
- harmonium – výrobce Josef Sturma Německý Brod 
- model sochy Otakara Štáfla jako horolezce od sochaře Emanuela Kodeta z 1. poloviny 20. století 
- 4 ks známky s reprodukcí obrazů Otakara Štáfla 
- 7 ks historických mincí z Dolní Krupé (platidla čes. zemí z 19. a 20. stol., saská mince z roku 1775) 
- Kniha Jana Karafiáta „Broučci“ ilustrovaná Otakarem Štáflem 
- dokumenty a fotografie po Františku Rachačovi, oběti květnových dnů roku 1945 z Lázničkovy stráně 
- 2 spolkové kříže 
- fotografie kadeřníků z Německého Brodu z doby 1. republiky 
 
MVHB též do sbírek zapsalo celkem 166 předmětů získaných vlastní činností muzejních pracovníků 
a 239 kusů získaných formou nálezů v muzeu. 
 
Celkový počet přírůstků za rok 2018 byl 2 729 kusů. 
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III./2 Stav podsbírek a jejich odborná správa 
 

Název podsbírky 
Počet čísel  

v CES  
k 31. 12. 2018 

Počet vyřazených 
čísel za rok 2018 

Periodická 
inventarizace (počet 

ev. čísel za rok 
2018) 

Archeologická 3 219 0 2 787 

Cín a barevné kovy 231 0 0 

Faleristika 46 0 0 

Historická (Jaroslav Hašek) 413 0 88 

Karel Havlíček Borovský 2 594 79 1 515 

Keramika 549 1 0 

Knihy 2 644 7 2 709 

Knihy (Ledeč nad Sázavou) 201 0 0 

Historická (Ledeč nad Sázavou) 1 411 0 281 

Medaile 28 0 0 

Militaria 132 1 112 

Nábytek 136 0 0 

Numizmatická 96 0 0 

Obrazy 1 243 0 0 

Odznaky 253 0 0 

Plastiky 189 0 0 

Porcelán 154 0 0 

Sklo 1 137 0 0 

Textil 727 1 0 

Varia 2 210 0 0 

Výroba a obchod 848 0 0 

Železo 182 0 0 

Celkem 18 643 89 7 492 
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III./3 Konzervace 
 

Název podsbírky Výčet konzervovaných předmětů 

Faleristika cídění všech kusů a jejich uložení do nových alb  

Karel Havlíček Borovský 
pozvánky na oslavy, notářský spis, rukopis KHB s obálkou, 
kvitance, rukopis KHB z Brixenu, pravidelná údržba předmětů 
v expozici 

Militaria 
pistole Walther, šavle s pochvou, krabička s obvazy, pouzdro na 
plynovou masku s filtrem, papírová vesta, tankistická kukla 

Obrazy 

svatý obrázek pod sklem, O. Štáfl: Letní kraj, O. Štáfl: Odvoz Karla 
Havlíčka, plakát Vysokých Tater, plakát „Výstava českých 
výtvarníků“, volební plakát „Republikáni“ (Štáfl), volební plakát 
„Jednotná fronta zemědělců“ (Štáfl), plakát „Zemědělské oslavy“ 
(Štáfl), Svatební požehnání s fotografií. 

Plastiky 
kovová plaketa Edvarda Beneše, kovová plaketa T. G. Masaryka, 
pamětní deska Antonína Kaliny, 4× busta Karla Havlíčka, busta 
Otakara Štáfla, plaketa Bohumila Zahradnického 

Sklo karafa 

Archeologie tři železné koule 

Textil kožené pásky od kroje, kožená pánská taška 

Varia papírový obal na učebnice, vánoční balicí papír, krabička „Melta“ 

Výroba a obchod vývěsný štít Ziegler, hračka žebřiňáku, dřevěná lopatka 

Pro potřeby výpůjček a realizovaných výstav bylo dále odborně ošetřeno 229 kusů předmětů. 

 
III./4 Dokumentace sbírek 
Proběhla fotoevidence podsbírky Historická (Ledeč) a částečně podsbírky Sklo. 
 
III./5 Badatelský servis 
MVHB navštívili celkem dva badatelé se zájmem zkoumat sbírkové předměty. První nahlédl do 
podsbírky Karel Havlíček Borovský, druhý do Varií (téma Listopad 1989). 
 
 

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, které jsou evidovány systémem Clavius. 
 
IV./1 Akvizice 
V roce 2018 přibylo do odborné knihovny 113 knih (z toho 7 titulů zakoupených v celkové částce 
2 334,00 Kč) a 448 periodik. 
 
IV./2 Badatelský servis 
 

Celkový počet registrovaných čtenářů 89 

Celkový počet návštěv knihovny v roce 2018 919 

Počet vypůjčených titulů   1 653 (761 knih, 892 časopisů) 
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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 
- Noví kurátoři se seznamovali s přidělenými podsbírkami a promýšleli jejich další směřování 

(Kamila Lukasová, Marek Chvátal, Zuzana Nováčková) 
- publikovaný článek „Komunisté v Německém Brodě ve 30. letech 20. století“ ve sborníku 

„Havlíčkobrodsko“ č. 32 (Alena Jindrová) 
- publikovaný článek „Průchod pruské armády německobrodským regionem“ v kolektivní monografii 

Mlhy na Chlumu (Michal Kamp) 
- Kontrola záznamů o archeologických výzkumech MVHB za léta 1998–2018 a zadávání 

archeologických výzkumů do nově vzniklého systému „Archeologická mapa České republiky“ 
(Aleš Knápek) 

- Kompletace archeologického deníku za rok 2017 (Aleš Knápek) 
- Vypracování: 89 odborných vyjádření k archeologickým dohledům, 35 expertních listů 

a 4 nálezových zpráv (Aleš Knápek, Marek Chvátal) 
- realizace 42 archeologických výzkumů v terénu (Aleš Knápek, Marek Chvátal) 
- pokračování v přípravě publikace o dějinách města Havlíčkův Brod (Alena Jindrová, Michal Kamp, 

Aleš Knápek) 
 
V./2 Konference s aktivní účastí pracovníků MVHB 
- 8. 3. Historie uprchlíků v Čechách a na Moravě ve 20. století – beseda pro odbornou veřejnost 

pořádaná MVHB za přítomnosti renomovaných badatelů z Čech a Rakouska (Alena Jindrová, Michal 
Kamp) 

- 21. 8. Srpen 1968 – beseda odborníků na téma výročí okupace vojsk Varšavské smlouvy, pořádalo 
MVHB (Alena Jindrová) 

- 18. a 19. 9. konference VHÚ Praha: „1918 – Starý svět mrtev, ať žije nový?“ (Alena Jindrová) 
- 7. 11. – konference Muzeum Kroměřížska „Židé a Morava“ (Alena Jindrová) 
 
 

VI. Vydavatelská činnost 
Pozici hlavního redaktora sborníku „Havlíčkobrodsko“ převzal Marek Chvátal a v součinnosti s ediční 
radou vydalo MVHB a Státní okresní archív Havlíčkův Brod již 32. číslo sborníku. 
V polovině roku také vyšel opravený dotisk rozprodané knihy Michala Kampa „Konec 2. světové války 
na Havlíčkobrodsku“ v počtu 1 000 kusů. 
 
 

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. 

- Klášterní kostel sv. Rodiny – na místě jsou k vidění barokní exponáty éry bosých augustiniánů. 
Provoz kostela muzeem byl k 31. 12. 2018 ukončen a objekt vrácen vlastníkovi. 
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VII./2 Výstavy 
Mázhaus Havlíčkova domu: 
- „Nepochopení“ (5. 1. až 11. 2.) – výstava fotografií Věry Luterové a Miroslava Kodrleho, které 

doplnily plastiky Petra Schela a básně Věry Bukvaldové. 
- „Vyhnaní, uprchlíci 1914–1918“ (16. 2. až 15. 4.) – putovní výstava z dílny Laboratorio di storia 

di Rovereto (Trento, Itálie) popisující osudy italských uprchlíků za Velké války, kteří se též objevili 
v barákové kolonii v Německém Brodě. 

- „Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský patriot“ (20. 4. až 1. 7.) – výstava o významné osobnosti 
německobrodské, pražské i tatranské vznikla ve spolupráci s Pavlem Peškem a Zdeňkem 
Šplíchalem. 

- „Dřevěné hračky“ (4. 7. až 2. 9.) – prezentace historických hraček ve sbírkách MVHB, tvorby 
studentů Vyšší odborné uměleckoprůmyslové školy (obor Design herních předmětů), Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově (oboru Tvorba pro děti) a řezbáře Matěje Holuba. 

- „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. 

  
Malý sál Havlíčkova domu („Brixen“): 
- „Podoby známé a neznámé“ (5. 1. až 11. 2.) – výstava fotografií portrétů známých osobností, které 

pořídil Cai Zhiyi a okomentoval Zdeněk Hrabica. 
 
VII./3 Putovní výstavy 
- „50. výročí okupace Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy“ – výstava byla veřejnosti 
představena v atriu Staré radnice v Havlíčkově Brodě (20. 8. až 31. 8.) a dále putovala na Gymnázium 
Havlíčkův Brod a do Městského divadla a kina Ostrov. Připravili ji Alena Jindrová a Aleš Knápek. 
- „Houby“ – připravenou výstavu si zapůjčila obec Sobíňov (26. 6. až 8. 7.). 
 
VII./4 Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost 
- 11. 1. „Historie léčebných zařízení města Havlíčkův Brod“ – přednáška lékaře Jana Betlacha, 

Havlíčkův Brod 
- 9. 2. „Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku“ – přednáška Michala Kampa ve Ždírci nad 

Doubravou 
- 9. 3. „Prusko-rakouská válka 1866 na Ždírecku“ – přednáška Michala Kampa ve Ždírci nad 

Doubravou 
- 21. 3. „Baráková kolonie v Německém Brodě 1915–1918“ – přednáška Aleny Jindrové 

s představením vizualizace kolonie z ruky Terezy Smejkalové, Havlíčkův Brod 
- 26. a 27. 3. „Velikonoce v muzeu“ – možnost vyzkoušet si zdobení vajec voskem, uplést pomlázku 

a vyslechnout vyprávění o lidových tradicích a zvyklostech. 
- 6. 4. Fedor Gál – beseda o životě, smrti a vzpomínkách spojená s promítáním filmu, Havlíčkův Brod. 
- 6. 4. „Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku“ – přednáška Michala Kampa v Přibyslavi. 
- 7. 4. „Prusko-rakouská válka 1866 v Sobíňově a okolí“ – přednáška Michala Kampa v Sobíňově. 
- 12. 4. „Jom-ha-Šoa“ – veřejné čtení jmen obětí holocaustu pořádaná Institutem Terezínské iniciativy, 

Havlíčkův Brod (realizátor Alena Jindrová). 
- 10. 5. „Komentovaná prohlídka výstavou Otakar Štáfl“ – proběhla v podání Pavla Peška. 
- 1. 6. „Muzejní noc“ – ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Krajskou 

knihovnou Vysočiny uspořádalo MVHB tradiční muzejní noc s tématem výročí vzniku 
Československé republiky, Havlíčkův Brod. 

- 9. až 13. 7. příměstský tábor, první cyklus – dvacet dětí trávilo týden poznáváním regionu za vedení 
odborných pracovníků muzea (realizátor Eva Paulusová). 

- 6. až 10. 8. příměstský tábor, druhý cyklus – něco? 
- 18. 8. tavení skla v replice sklářské pece – v pořadí třetí tavba se opět setkala s velkým zájmem 

veřejnosti. Havlíčkův Brod (realizátoři Aleš Knápek, Marek Chvátal). 
- 24. 8. „Poválečné odsuny Němců“ – beseda Aleny Jindrové a Lenky Vosykové zaměřená na 

jihlavský jazykový ostrov, Havlíčkův Brod. 
- 14. 9. „TGM na Vysočině“ – přednáška Michala Kampa v Havlíčkově Borové. 
- 19. 9. „Význam československých legií pro vznik ČSR“ – přednáška Stanislava Balíka, Havlíčkův 

Brod. 
- 26. 9. „Sklářští dělníci“ – přednáška Aleny Jindrové ve Světlé nad Sázavou. 
- 6. a 7. 10. „Dny otevřených ateliérů“ – v pořadí osmý ročník opět umožnil zájemcům navštívit zhruba 

200 tvůrců na 45 místech Kraje Vysočina. Akce se konala za podpory Kraje Vysočina a ve spolupráci 
s okolními regiony (Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Dolní Rakousko). 
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- 10. 10. „Vývoj názvu města Havlíčkův Brod a jeho čtvrtí“ – přednáška Michala Kampa pro Univerzitu 
třetího věku, Havlíčkův Brod. 

- 12. 10. „1918“ – přednáška Michala Kampa o událostech konce války v regionu, Havlíčkova Borová. 
- 18. 10. „TGM na Vysočině“ – beseda Michala Kampa po promítání filmu „Hovory s TGM“, Havlíčkův 

Brod. 
- 24. 10. „TGM na Vysočině“ – přednáška Michala Kampa v Chotěboři. 
- 28. 10. „Rekonstrukce událostí po 100 letech“ s finanční podporou Vysočina Tourism se uskutečnila 

oslava výročí vzniku republiky v Havlíčkově Brodě v dobových kostýmech a v duchu dalších 
historických reálií. Následovala beseda s potomky osobností podílejících se na převratu a poté 
lampionový průvod. Na projektu se ochotně a nezištně podílely dvě desítky příznivců muzea. 
Havlíčkův Brod (realizátor: Alena Jindrová). 

- 28. 10. „28. říjen“ beseda veřejnosti s Michalem Kampem nad výročím vzniku republiky, Ždírec nad 
Doubravou. 

- 8. 11. „První republika Zdenka Rykra“ – Michal Rozhoň představil dílo významného chotěbořského 
rodáka, Havlíčkův Brod. 

- 16. 11. „Listopad 1989 na Havlíčkobrodsku“ – přednáška Aleny Jindrové v Havlíčkově Borové. 
- 22. 11. „Osudové osmičky v Brodě“ – Přednáška Aleny Jindrové. 
- 24. 11. „Procházka po brodských továrnách I.“ – první část putování po osudech a pozůstatcích 

původních fabrik v Havlíčkově Brodě s výkladem Michala Kampa. 
- 10. až 12. 12. „Vánoční dílny“ – možnost ozdobit si perník a poznat vánoční tradice (Eva Paulusová, 

Zuzana Nováčková). 
 
VII./5 Univerzita volného času 
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny pokračuje lektorská a přednášková činnost v rámci UVČ 
na téma Dějiny Havlíčkobrodska. 
 
- 4. 1. „Textilní továrny“ (Michal Kamp) 
- 18. 1. „Rabi či kněz – talit nebo kasule“ (Alena Jindrová) 
- 1. 2. „Design a dekor v měšťanské domácnosti“ (Pavla Pfefferová) 
- 15. 2. „1618 – Cesta k Bílé hoře“ (Aleš Knápek) 
- 1. 3. „Vítězný únor“ (Miloš Tajovský)  
- 15. 3. „Jan František Beckovský léta Páně 1658 v Brodě Německém narozený“ (Alena Jindrová) 
- 29. 3. „Pozapomenuté osmičky I – 1818, 1848, 1868“ (Michal Kamp) 
- 12. 4. „Nezapomenuté osmičky I – 1938“ (Alena Jindrová) 
- 26. 4. „Pozapomenuté osmičky II – 1878, 1898, 1908“ (Michal Kamp)  
- 10. 5. „Nezapomenuté osmičky II – 1968“ (Alena Jindrová) 
- 24. 5. „Prohlídka výstavy Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský patriot“ (Jiří Jedlička) 
- 11. 10. „Přes hranice – nejslavnější emigranti z Havlíčkobrodska“ (Alena Jindrová) 
- 25. 10. „1918 – hranice nové Evropy“ (Michal Kamp) 
- 8. 11. „Za hranicemi života pozemského“ (Eva Paulusová) 
- 22. 11. „Mocní a poddaní – středověké rozdělení Havlíčkobrodska“ (Aleš Knápek) 
- 6. 12. – „Železná opona – železnou hradbou?“ (Alena Jindrová) 
 
 

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 působící 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, sociální síť 
Facebook a rozhovory na různá témata médiím. 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 2018 na celkem 35 badatelských dotazů různé tématiky 
dějin a reálií Havlíčkobrodska. 
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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 2018 byly realizovány následující edukační programy: 
 
- Velikonoce v muzeu (9 tříd) 
- Vánoční dílny (7 tříd) 
- Po stopách brodských pověstí (19 tříd, vycházka ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny) 
- TGM na Vysočině (2 třídy, přednáška) 
- Jak Pejsek a Kočička slavili 28. říjen (16 tříd, stínové divadlo) 
- Geologie Havlíčkobrodska (2 třídy, přednáška) 
- Holocaust na Havlíčkobrodsku (1 třída, přednáška) 
- Baráková kolonie v Německém Brodě (1 třída) 
 
VIII./4 Účast jednotlivých pracovníků MVHB v odborných komisích a na školeních 
- MVHB hostilo dne 4. 10. zasedání Komise muzejních historiků AMG v sídle své organizace. 
- Marek Chvátal: Škola muzejní propedeutiky – základní kurz (probíhá), Osvětlení muzejních 

a galerijních expozic (seminář) 
- Eva Paulusová: člen etnografické komise muzejních pracovníků Kraje Vysočina, člen edukační 

komise muzejních pracovníků Kraje Vysočina, školení práce s CES, Škola muzejní propedeutiky – 
základní kurz, Péče o muzejní nástroje (seminář) 

- Alena Jindrová: člen Komise historiků AMG 
- Michal Kamp: člen Komise historiků AMG a člen Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG 
- Aleš Knápek: člen Regionální archeologické komise Vysočiny (RAKV). 
- Kamila Štellerová: seminář k BOZP, PO nakládání s chemickými látkami, konference 

konzervátorů-restaurátorů, restaurování loutky „Degaska“ (přednáška) 
- Vedení organizace a ekonom organizace se dále pravidelně zúčastňovali porad a vypisovaných 

školení pořádaných zřizovatelem. 
 
VIII./5 Návštěvnost MVHB v roce 2018 
 

Výstavy a expozice v sídle MVHB 6 355 

Štáflova bašta 544 

Klášterní kostel 741 

Prohlídka města s výkladem 182 

Akce a přednášky 5 014 

Zájem badatelský (knihovna a odborné dotazy) 954 

Celkem 13 790 návštěvníků 
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IX. Obrazová příloha 
 

 

 
 

Plakát Otakara Štáfla před a po konzervaci (natržený roh) 
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Vyznamenání po Lvu Turnovském, příklad významné akvizice MVHB v roce 2018 
 

 
 

Skřipky, příklad z akvizice od Dušana Naňáka 
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Velikonoce v muzeu, 26. a 27. 3. 
 

 
 

Jom-ha-Šoa, 12. 4. 
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Muzejní noc, 1. 6. 
 

 
 

Muzejní noc, 1. 6. 
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Vernisáž výstavy Dřevěné hračky, 4. 7. 
 

 
 

Tavba v replice sklářské pece, srpen 
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Tavba v replice sklářské pece, srpen 
 

 
 

Tavba v replice sklářské pece, srpen 
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Plakát poutající na výstavu 100 let republiky 
  



19 

 

 
 

Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
 

 
 

Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
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Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
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Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
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Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
 

 
 

Rekonstrukce událostí po 100 letech, 28. 10. 
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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 2018. 
 
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 2018 
 
XI./1 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol za rok 2018 
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 organizace proběhla v roce 2018 od Okresní správy sociálního zabezpečení 
v Havlíčkově Brodě. Jednalo se o pravidelnou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
XI./2 Komplexní rozbor hospodaření za rok 2018 
 
Plnění ukazatelů stanovených zřizovatelem 
 
Příspěvek od zřizovatele činil celkem 6 678 000,00 Kč, z toho příspěvek na provoz byl ve výši 
6 598 000,00 Kč a příspěvek na nákup sbírkových předmětů 80 000,00 Kč. 
 
Dotace 
Dále jsme od zřizovatele obdrželi následující dotace na provoz: 
- neinvestiční dotace na projekt „Dny otevřených ateliérů 2018“ ve výši 250 000,00 Kč 
- neinvestiční dotace na projekt „Sklářství na Vysočině“ ve výši 50 000,00 Kč 
- mimořádnou investiční dotaci na akviziční činnosti ve výši 150 000,00 Kč 
 
Jiné dotace v roce 2018: 
- účelová neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 95 000,00 Kč v rámci programu 

„Kulturní aktivity – Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 
1993)“ na realizaci projektu „Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský patriot“. 

- časové rozlišení dotace od Fondu Vysočiny na vydání knihy „Konec 2. světové války na 
Havlíčkobrodsku“ dle počtu prodaných knih představuje v roce 2018 částku 10 237,50 Kč. 

 
Výnosy z vlastní činnosti 
Vstupné: 96 221,00 Kč 
Archeologie: 332 300,00 Kč 
Pronájem: 66 818,26 Kč 
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Výnosy za prodej zboží: 52 202,00 Kč 
Významnou částku ve výnosech představují výnosy z prodeje vlastního zboží (především za prodej 
knihy „Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku“), jež v tomto roce činily 195 150,00 Kč. 
 
Ostatní výnosy: 212 411,36 Kč 
Celkem výnosy za MVHB: 7 958 340,12 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: 3 375 000,00 Kč 
Skutečnost: 3 374 812,00 Kč 
Nevyčerpáno: 188,00 Kč 
  
Mzdové prostředky byly čerpány na základě schváleného limitu prostředků na platy na rok 2018. Fond 
odměn nebyl zapojen. 
 
521 0341 – dohody o provedení práce 
Schváleno: 125 000,00 Kč 
Skutečnost: 153 052,00 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. Vzhledem k dlouhodobé nemoci pokladní byla uzavřena dohoda o provedení 
práce na pokladní služby, překročení v této položce představují právě tyto služby. 
 
521 0370 – náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost  
Skutečnost: 11 013,00 Kč 
 
524 – zákonné sociální pojištění 
Schváleno: 1 148 000,00 Kč 
Skutečnost: 1 151 190,00 Kč 
 
Komentář: částka přímo souvisí se schválenou částku na platy – jedná se o 34 % z HM za rok 2018. 
Překročení o 3 747,00 Kč představuje doplatek zdravotního a sociálního pojištění za rok 2017. 
 
525 a 527 – jiné sociální pojištění a zákonné sociální náklady (FKSP) 
Schváleno: 271 000,00 Kč 
Skutečnost: 193 574,56 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. 2018: 1 727 129,85 Kč 
Tvorba: 378 451,00 Kč, nákup předmětů určených do sbírek 
 26 065,00 Kč, rozpouštění účtu 403 (majetek pořízený z dotace) 
Čerpání: 186 272,50 Kč, odpisy 
 185,00 Kč, vyskladněno darované zboží 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 1 810 357,35 Kč 
 
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. Při rozpouštění účtu 403 bylo postupováno 
dle Dodatku č. 1 k Metodickému sdělení č. 1/2014 o účtování časového rozlišení přijatého investičního 
transferu. 
 
411 – fond odměn 
Počáteční stav k 1. 1. 2018: 7 963,86 Kč 
Příděl z kladného HV: 11 961,14 Kč 
Čerpání: 0,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 19 925,00 Kč 
 
412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
Počáteční stav k 1. 1. 2018: 65 113,32 Kč 
Tvorba: 67 624,00 Kč 
Čerpání: 34 485,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 98 252,32 Kč 
 
Z FKSP byly čerpány v roce 2018 pouze příspěvky na stravenky pro zaměstnance. 
 
413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku 
Počáteční stav k 1. 1. 2018: 1 339,70 Kč 
Příděl z kladného HV: 134 999,57 Kč 
Úhrada ztráty minulých období: 87 152,82 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 49 186,45 Kč 
 
Příděl z kladného HV za rok 2017 byl použit k umoření ztrát minulých období dle Usnesení KV 
č. 0850/15/2018 RK. 
 
414 – rezervní fond z ostatních titulů 
Počáteční stav k 1. 1. 2018: 15 000,00 Kč 
Tvorba: 2 000,00 Kč 
Čerpání: 17 000,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 0,00 Kč 
 
416 – fond investic 
Počáteční stav k 1. 1. 2018: 358 277,10 Kč 
Tvorba – odpisy: 186 272,50 Kč 
Příspěvek na akvizice: 230 000,00 Kč 
Nákup akvizice: 228 698,00 Kč 
Konečný stav k 31. 12. 2018: 545 851,60 Kč 
Investiční fond byl čerpán v celkové výši: 228 698,00 Kč 
 
V letošním roce byly prostředky fondu investic použity pouze k nákupu předmětů určených do sbírek 
a vzhledem k vývoji hospodaření nebyly tyto finanční prostředky použity ani k řízenému odvodu ke 
zlepšení HV organizace. 

V roce 2018 byly pořízeny následující předměty určené do sbírek: harmonium (1 tis. Kč), ucelená 
sbírka p. Naňáka (uhrazeno 200 tis. Kč), model sochy O. Štáfla (25 tis. Kč), známky, mince, fotografie 
apod. (cca 3 tis. Kč). 
 
Rozbor hospodaření poboček organizace 
 
MVHB nemá žádné pobočky. 
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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 těchto 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, 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 1× měsíčně. 

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod byla snížena hranice (nehmotný nad 7 000,00 Kč a hmotný nad 
3 000,00 Kč) pro účtování drobného hmotného i nehmotného majetku na účtech 018 a 028  
na 1 000,00 Kč. Majetek do 1 000,00 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 a neodepisují 
se. Při účtování pořízení a zařazení těchto předmětů do sbírek se organizace řídí MS č. 2/2018 ze dne 
21. 6. 2018. 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 1× za rok k termínu roční účetní uzávěrky (dle směrnice 
„Inventarizace majetku a závazků). 
 
551 – odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Schváleno:  186 000,00 Kč 
Skutečnost: 186 272,50 Kč 
 
Odpisování majetku je v souladu s plánem. 
 
558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku 
Schváleno: 129 000,00 Kč 
Skutečnost: 183 697,43 Kč 
 
Na tomto účtu je veden veškerý drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (pořizovací cena je 
vyšší než 1 000,00 Kč do 40 000,00 Kč, doba životnosti delší než 1 rok), který byl pořízen v běžném 
účetním období. Tento majetek je dále veden i v podrozvahové evidenci na účtech 018 a 028 a taktéž 
v modulu „Majetek“ v účetním programu Fenix. 

V roce 2018 byl zakoupen tento významnější majetek: dřevěné regály (45 tis. Kč), kancelářská 
křesla 4 ks (15 tis. Kč.), skener (14 tis. Kč), rámy do Štáflovy bašty (33 tis. Kč), koberec (14 tis. Kč), 
objektiv k fotoaparátu (3 tis. Kč), lístkovnice pro karty sbírkových předmětů (26 tis. Kč), osvětlení do 
Štáflovy bašty (5 tis. Kč) a dále videozáznam z vernisáží a výstav v roce 2018 (10 tis. Kč). Vybavení 
Štáflovy bašty (celkem za cca 38 tis. Kč) bylo uhrazeno z poskytnuté dotace od Ministerstva kultury 
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ČR na projekt „Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský patriot“. Oproti plánu došlo k překročení nákladů 
cca o 17 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nutností pořízení lístkovnic na evidenční karty 
sbírkových předmětů. 
 
Pohledávky po lhůtě splatnosti 
 
Skutečnost: 20 200,00 Kč 
 
Částka pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2018 činila 20 200,00 Kč. Veškeré pohledávky byly 
uhrazeny v lednu 2019. 
 
Výsledek hospodaření 
 
• VÝNOSY 
 
601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků 
V tomto roce jsme dotiskem opět vydali knihu „Konec 2. světové války na Havlíčkobrodsku“. Kromě 
této publikace vydává naše organizace každoročně sborník „Havlíčkobrodsko“. Výnosy z prodeje 
vlastních výrobků v roce 2018 byly ve výši 195 150,00 Kč. 
 
Schváleno: 175 000,00 Kč 
Skutečnost: 195 150,00 Kč 
 
602 – výnosy z prodeje služeb 
Schváleno: 603 000,00 Kč 
Skutečnost: 580 320,00 Kč 
 
Z toho: 
Vstupné: 96 221,00 Kč 
Archeologické dohledy: 332 300,00 Kč 
Ostatní výnosy z činnosti: 151 799,00 Kč 
 
Výnosy za vstupné byly mírně nižší oproti plánu, naproti tomu výnosy za archeologické dohledy byly 
dosaženy v plánované výši a oproti minulým obdobím výrazně vyšší, a to především díky realizaci 
akce „Obchvat Havlíčkova Brodu“. Ostatní výnosy z činnosti představují především výnosy za 
organizování letních příměstských táborů, příjmy plynoucí ze smluv o spolupráci (výstava „Amazonie“) 
a smluv o dílo – akce pořádaná naší organizací na oslavu výročí 28. října. 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: 65 000,00 Kč 
Skutečnost: 66 818,26 Kč 
 
Zde se promítají tržby za nájemné vybírané od Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě za 
prostory, které mají pronajaty v našem depozitáři. 
 
604 – výnosy z prodaného zboží 
Schváleno: 45 000,00 Kč 
Skutečnost: 52 202,00 Kč 
 
Jedná se o tržby za prodané zboží, odborné publikace, sborníky, katalogy, mapy, pohlednice, 
turistické známky atd. 
 
648 – čerpání fondů 
V roce 2017 jsme obdrželi účelový dar, který byl použit dle jeho účelu až v roce 2018 – částka 
15 000,00 Kč, dále jsme obdrželi neúčelový dar ve výši 2 000,00 Kč od Okrašlovacího spolku 
Budoucnost, který byl použit na rozvoj organizace (nákup objektivu). 
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649 – ostatní výnosy z činností 
Schváleno: 51 000,00 Kč 
Skutečnost: 52 107,82 Kč 
Tato částka představuje zejména příjmy od GVU Havlíčkův Brod, jedná se o adekvátní část úhrady 
vícenákladů na rekonstrukci společného depozitáře (cca 42 tis. Kč). Dále je zde účtováno o náhradě 
škody na klíčovém systému depozitáře (cca 10 tis. Kč). 
 
672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 
Schváleno: 6 978 000,00 Kč 
Skutečnost: 6 994 742,04 Kč 
 
Původní částka od zřizovatele na rok 2018 byla schválena ve výši 6 978 000,00 Kč, což představovalo 
příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 6 598 000,00 Kč a o částku 80 000,00 byl tento příspěvek 
snížen a převeden na FI za účelem nákupu sbírkových předmětů. Dále nám zřizovatel poskytl 
neinvestiční dotace ve výši 300 000,00 (projekt „Sklářství na Vysočině“ – 50 tis. Kč, „Dny otevřených 
atelierů 2018“ – 250 tis. Kč). Neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na projekt „Dny otevřených atelierů 
2018“ jsme vyčerpali ve výši 241 504,54 Kč a dotaci na projekt „Sklářství na Vysočině“ v plné výši 
50 000,00 Kč. 
Celková výše příspěvku zřizovatele a neinvestičních dotací tedy činila 6 889 504,54 Kč. 
 
Ostatní přijaté dotace: 
- dotace od MK ČR na kulturní aktivity: projekt „Otakar Štáfl – Čechoslovák a brodský patriot) 
95 000,00 Kč 
- časové rozlišení dotace od Fondu Vysočiny na spolupráci k vydání knihy 10 237,50 Kč 
 
Výnosy celkem: 7 958 240,12 Kč 
 
• NÁKLADY 
 
501 – spotřeba materiálu 
Schváleno: 169 000,00 Kč 
Skutečnost: 159 723,16 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. Významnější úspora byla zaznamenána u spotřeby pohonných hmot. 
 
502 – spotřeba energie 
Schváleno: 212 000,00 Kč 
Skutečnost: 227 722,14 Kč 
 
V této položce došlo k překročení nákladů vlivem růstu cen za energie a taktéž vlivem vlastního 
průběhu zimy. 
 
504 – prodané zboží 
Schváleno: 60 000,00 Kč 
Skutečnost:  47 722,79 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: –20 000,00 Kč 
Skutečnost: –60 616,66 Kč 
 
Stav na tomto účtu představuje náklady, které budou do nákladů organizace vstupovat postupně při 
uskutečnění prodeje vlastního zboží v příštích letech (jedná se zejména o dotisk publikace „Konec 
2. světové války na Havlíčkobrodsku“, a o snížení o výdaje, které byly sice vynaloženy na dotisk knihy 
v roce 2018, ale do nákladů vstoupí okamžikem prodeje v aktuálním roce. 
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511 – opravy a údržba 
Schváleno: 100 000,00 Kč 
Skutečnost: 104 470,57 Kč 
 
Jedná se náklady na opravy kancelářské techniky, automobilu a drobné opravy ostatního majetku. 
K překročení nákladů došlo zejména z důvodu větších oprav na automobilu (cca 25 tis. Kč). 
 
512 – cestovné 
Schváleno: 45 000,00 Kč 
Skutečnost: 40 687,00 Kč 
 
V této položce došlo k mírné úspoře nákladů. Lze to přičíst i využívání jednoho služebního automobilu 
pro služební cesty společné i pro pracovníky ostatních příspěvkových organizací (MV HB, GVU HB, 
KK Vysočiny) za účelem školení nebo jednání v krajském městě. 
 
513 – náklady na reprezentaci 
Skutečnost: 36 359,07 Kč 
 
Tato částka představuje náklady na drobné občerstvení pro vystavovatele a občerstvení při 
vernisážích, muzejní noci a na akci tavení skla v replice sklářské pece. Proti těmto výdajům evidujeme 
příjmy za příspěvky na potraviny na účtu 602.0400 (cca 5 tis. Kč). 
 
518 – ostatní služby 
Schváleno: 1 866 000,00 Kč 
Skutečnost: 1 889 616,08 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 KomTeSa – webové 
stránky, členský příspěvek AMG, náklady spojené s BOZP, náklady na restaurování atd. Další 
vysokou částku představovaly náklady na dotisk knihy ve vlastní režii, a to 138 292,00 Kč. Tyto 
náklady budou pokryty tržbami za prodej knihy. 
 
Náklady celkem: 7 703 387,78 Kč 
 
Hospodářský výsledek 
Zisk ve výši 254 952,34 Kč za MVHB jako celek. 
 
V loňském roce se nám podařilo z HV uhradit v plné výši ztrátu z minulých let. 
Hospodářský výsledek za rok 2018 proto navrhujeme rozdělit takto: do rezervního fondu převést 
částku 203 962,34 Kč a do fondu odměn částku 50 990,00 Kč. 
 
Přijatá opatření 
 
Nebyla přijata žádná nápravná opatření. 
 


