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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace  

    1. Sbírkotvorná činnost 
 

Nové přírůstky do podsbírky archeologie tvořily předměty pocházející z vlastní 

vědeckovýzkumné činnosti (záchranné archeologické výzkumy) Dále byly do sbírek zařazeny 

artefakty z výzkumů římského sídliště realizované Univerzitou Palackého v Olomouci 

(vedoucí E. Droberjar) u Jevíčka a artefakty ze sídliště u Boskovic. Výzkum realizoval Ústav 

archeologické památkové péče Brno (vedoucí M. Lečbych). Akvizice v ostatních podsbírkách 

tvoří jen 4 dary do historické podsbírky. Selekce – v r. 2016 nebyly z evidence vyřazeny žádné 

sbírkové předměty. V jednotlivých podsbírkách proběhly systematické plánované revize. 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2016 v jednotlivých podsbírkách: 

1. archeologická podsbírka (39.842 ev. č.), 2. etnografická (599 ev. č.), 3. historická (4.475 ev. 

č.), 4. knihy (679 ev. č.), 5. militária (259 ev. č.), 6. negativy a diapozitivy (902 ev. č.), 

7. písemnosti a tisky (116 ev. č.), 8. regionalia (652 ev. č.).  

Péče o sbírky – sbírky jsou uloženy v depozitářích k tomu určených. Kapacitně velikost 

depozitářů do velké míry limituje práci s jednotlivými předměty. Nevyhovující je především 

depozitář archeologie, který nepojme veškerý materiál, část proto musela být uložena v ne 

zcela optimálních podmínkách. Taktéž depozitář etnografie a regionália svou malou 

kapacitou snižuje možnosti akviziční činnosti muzea. Kapacitní problémy bude nezbytné 

v dohledné době vyřešit. Vybavení depozitářů je vyhovující pouze částečně (z tohoto důvodu 

bylo zažádáno na MK ČR o dotaci na inovaci stávajícího vybavení). 

Konzervátorská, restaurátorská a preparátorská činnost – konzervace sbírkových předmětů 

probíhala v návaznosti na fázi akvizice a selekce. Vybavení konzervátorské dílny je na 

základní úrovni, v r. 2016 bylo odborně ošetřeno 173 předmětů.  

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2016 v elektronickém 

evidenčním systému je 47.524. Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů 

v roce 2016 je 14.439 (převážně v podsbírce archeologie). 

Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2016 je 0. 
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    2. Prezentace 

V roce 2016 byly veřejně přístupné všechny expozice, které muzeum prezentuje. Jedná se 

o expozici:  

 Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene v hraběcí rezidenci (Hradní 1, Boskovice),  

 Expozice Historické zemědělské stroje (nám. 9. května 2153/2a, Boskovice),  

 Expozice - Židovské čtvrti v českých zemích s prezentací bytu rabína a pekárny macesů 

(Bílkova 7, Boskovice)  

 Expozice věnující se historie Židů v Boskovicích instalovaná v Synagoze (Ant. Trapla, 

Boskovice).  

 Rituální židovská lázeň - mikve 

Krátkodobé výstavy v roce 2016:  

 Malý jezdec (19.12.15 - 15.3.16) 

 Historie a současnost hasičstva (16.4. - 29. 5.) 

 ZUŠ Boskovice (6. 6. - 24. 6.) 

 Výstavy v rámci festivalu UNIJAZZ (7. 7. - 21. 8.) 

 Československé legie (8.9.-26.11.) 

 Proměna tradiční vesnice ve fotografii (15.9.-31.12.) 

 Památky očima dětí (9. 9. - 18. 9.) 

 Výstava reborn panenek (2.10.) 

 Betlém Jaroslava Koutného (8. 12. - 8. 1. 17) 

 Pálava. Kraj Věstonické venuše (7.12.-31.12.) 

 CHASIDÉ v Mikulově, ŽIDÉ v Londýně (29.9.-30.10.) 

 Unijazz - Jazzová sekce (7.-22.7.) 

 Nansenova nadace (7.7.-8.9.). 

 

    3. Interpretace 
Muzeum regionu Boskovicka nabízelo ve sledovaném období následující kulturně-výchovné 

programy:  
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 Pro rodiny s dětmi byly v rámci stálých expozic připraveny programy: V expozici 

Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene si rodiče společně s dětmi mohly z 

pravěkých technických postupů vyzkoušet tkaní na tkalcovském stavu, práci se 

zrnotěrkou nebo opracování kovu. Kromě písařské dílny, kde si mohly vyzkoušet 

psaní brkem či namáčecími pery, si mohli odnést vlastnoručně zhotovené fotoalbum s 

historickými obrázky Boskovic.  

 V expozici Židovské čtvrti v ČR je pro oddech k dispozici příjemný dvorek, kde si děti 

mohly ozdobit kamínky, nebo vybarvit omalovánky s náměty boskovických dominant, 

či volně tvořit obrázek archy Noemovy.  

 V expozici historických zemědělských strojů byly k dispozici omalovánky vybraných 

zemědělských strojů. 

 

Pro žáky mateřských škol byly připraveny následující programy: 

 Hledej šém: prohlídka židovské čtvrti včetně synagogy, mikve, židovského obecního 

domu s doprovodným programem. 

 Staré a nové: Tvořivý program navazující na soubor sbírkových předmětů dle výběru 

učitele (Z kuchyně, Lampy a svítidla, Pravěké vaření). 

 Dávné Boskovice: prohlídka expozice s výkladem, doprovodným programem. 

 Pravěk Boskovicka: seznámení s pravěkými materiály, technologiemi hravou formou. 

 Zemědělská usedlost – urodilo se: program k tradičním plodinám regionu Malá Haná. 

 Zemědělská usedlost – od ručního nářadí k motorovým strojům: program k vývoji 

zemědělského nářadí a techniky. 

 Kulturní a přírodní dědictví Boskovicka: procházky Boskovicemi s interaktivním 

programem. 

Pro žáky základních a středních škol byly připraveny následující programy: 

 Dějiny Boskovic a Boskovicka - nálezy, doklady a prameny: prohlídka expozice 

s výkladem, doprovodným programem (dle požadavku učitele). 

 Pravěk Boskovicka: vývoj pravěkých kultur v regionu, významné nálezy, ukázky 

a interakce k technologiím. 
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 Slovotvorba hrou – slovní zásoba a vývoj jazyka: prohlídka expozice s doprovodným 

programem zaměřeným na jazykovou výchovu. 

 Kulturní a přírodní dědictví Boskovicka: vycházky s interaktivním programem dle 

výběru. Městská architektura, Boskovická náměstí, Sakrální stavby v Boskovicích, 

Boskovické parky a zahrady, Boskovické školy. 

 Zemědělská usedlost – urodilo se: program k tradičním plodinám regionu Malá Haná. 

 Zemědělská usedlost – od ručního nářadí k motorovým strojům: program k vývoji 

zemědělského nářadí a techniky. 

 Judaismus – od každodennosti k nesmrtelnosti: prohlídka židovské čtvrti včetně 

synagogy, mikve, židovského obecního domu s doprovodným programem. 

 Synagoga – příběhy a symboly: prohlídka s doprovodným programem. 

 Boskovické putování: Kombinovaná prohlídka muzejních expozic a hradu Boskovice. 

Výklad byl přizpůsoben danému věku návštěvníků, se zapojením pohybových aktivit 

a dramatizace. 

Seniorským skupinám byly nabízeny komentované prohlídky všech expozic a výstav 

přizpůsobené jejich potřebám (dostatečné kapacity k sezení, délka prohlídky dle požadavku 

dané skupiny, v budovách Hradní 1 a Bílkova 7 možnost doplnění programu velkoplošnou 

projekcí). 

Komentované prohlídky byly nabízeny i návštěvníkům se specifickými potřebami (se 

sníženou pohyblivostí, se zrakovým postižením). 

Z doprovodných programů a kulturních akcí uspořádalo muzeum ve sledovaném období 

následující akce: 

 Program v kostele sv. Jakuba (25-26.2) 

 přednáška Marie Ebner-Eschenbachové (9.3.) 

 Den vody – prezentace archeologických nálezů (18.3.) 

 Víkend v džungli (spolupráce se skauty) 

 Zahájení turistické sezóny s programem (1.4.) 

 Hasičský den (16.4. spojeno se zahájením výstavy na náměstí) 

 Akce skupiny Mš Hrad (13.5.) 
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 přednáška Počátky Židů na Boskovicku (19.5.) 

 Odpoledne v židovském ghettu (21.5.) 

 Muzejní noc (21.5.) 

 VIDA - oheň voda 

 Program parky (6.6.) 

 Workshop ZUŠ (15.6.) 

 MŠ program v Židovské čtvti (16.6) 

 ZUŠ Boskovice - program Derniéra 

 Komentovaná prohlídka pansky dvůr Karous 

 festival Unijazz (7-10.7) 

 Dny evropského dědictví (kulturní program) 3-4.9 

 Dny evropského dědictví - divadlo (4.9.) 

 přednáška - archeologie (10.11.) 

 Série besed k osobnosti kardinála Špidlíka - Kunštát (27.7.), Boskovické seniory (3.8.), 

senior centrum Jedovnice (17.8.), Rozseč, kostel (25.8.), Orel, Lomnice (26.8.), Orel 

Boskovice (22.8.) 

 přednáška Jazzový sektor (7.7.) 

 festival Unijazz (7.-10.7.) 

 trojice koncertů v rámci festivalu (8.-10.7.)  

 Voda, kašny, studny, pumpy (20.7.) 

 Vzpomínková mše 13.3. 

 Koncert - Krajíček, mandolína 

 Boskovické běhy (zpřístupněnní objektů pro účastníky akce)  

 Shavuot 

 Koncert ZUŠ v Synagoze 

 Divadlo Feigele - O královně Ester (14.6.) 

 Charitativní koncert (6.8.) 

 Charitativní koncert (22.9.) 

 Charitativní koncert (24.9.) 

 Koncert a konference SpgŠ (14.11.) 
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 Série besed k dálnici D 43 - historie a současnost (29.8. Svitávka, 1.9. Bořitov, 5.9. 

Borotín, 9.9. Vanovice, 12.9. Velké Opatovice, 14.9. Lelekovice, 15.9. Skalice nad 

Svitavou, 19.9. Boskovice)  

 Magisterium Karlštejna. Alchymie a mystika u královského dvora Karla IV. (20.10.) 

    4. Návštěvnost 
 

Muzeum regionu Boskovicka, p.o. 

    
Hraběcí 

rezidence 
Židovský 

obecní dům Synagoga 
Historické 
zem. stroje 

Celkem za 
organizaci 

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 10012 1262 8434 1242 20950 

  

z 
to

ho
 

za vstupné základní 273 108 971 360 1712 

za vstupné snížené  2516 768 4613 298 8195 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0 0 0 0 0 

            z toho za služby cizincům 0 0 0 0 0 

za rodinné vstupné,  0 1 0 34 35 

držitelé seniorpasů  0 0 0 0 0 

neplatících 2105 179 1380 325 3989 

z 
to

ho
 

Počet účastníků speciálních doprovodných 
programů k výstavám a expozicím (vážících 
se k probíhajícím výstavám a expozicím), 
popř. kulturně  výchovných akcí, kteří jsou 
evidováni zároveň jako návštěvníci těchto 
výstav a expozic  5118 206 1470 225 7019 

2. 

Počet návštěvníků dalších kulturně výchovných akcí a 
akcí pro veřejnost,  jichž je muzeum (galerie) 
pořadatelem, popř. doprovodných programů k 
výstavám a expozicím, kteří nejsou evidováni jako 
návštěvníci výstav a expozic (např.  přednášky, 
předváděcí akce, koncerty, divadelní představení ad. 
pořádané uvnitř muzea a akce realizované mimo 
prostory muzea - ve školách, exkurze atd.) 1700 306 873 19 2898 

3. 
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 
(pořádaných muzeem, galerií) 0 0 0 0 0 

4. Badatelé 148 23 0 0 171 

5. 
Návštěvníci výstav (akcí, projektů ad.) pořádaných pro 
jiné instituce 329 0 981 0 1310 

Návštěvnost  celkem 12189 1591 10288 1261 25329 
  Z toho návštěvnost za položky 1. - 4. 11860 1591 9307 1261 24019 
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 5. Vědeckovýzkumná činnosti  
 

Odborní pracovníci se podíleli na přípravách výstav a akcí muzea, provozovali odbornou 

publikační činnost, archivní i terénní výzkum i popularizaci své vědeckovýzkumné činnosti. 

Odborná příprava výstav: 

 realizace archeologického koutku na výstavě Pálava  

 příprava výstavy Barbaři v pohybu  

 organizační příprava výstavy festival UNIJAZZ 

 organizační a spoluautorské přípravy výstavy Československé legie 1914-1920 

 příprava výstavy Proměna tradiční vesnice ve fotografii 

Publikační činnost: 

 Vítámvás, P.: Byli v Boskovicích Židé již ve středověku. Sborník Židé a Morava XXII, 

Kroměříž 2016, s. 24-38;  

 Vítámvás, P.: Svobodné volby 1990 /na Boskovicku/. Sborník Muzea Blanenska 2016, 

Blansko 2016, s. 132-148. 

 Malach, R.: Eneolitické depozitum u Vanovic. Pravěk NŘ, Brno: Ústav archeologické 

památkové péče Brno, v.v.i., 2016, roč. 23, č. 2013, s. 17-34. (Spoluautor A. Štrof) 

 Malach, R.: Prezentace venkovského stavitelství v muzeích v přírodě a muzejních 

expozicích. In Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2016. s. 

250-251. 

 Malach, R.: Nová depozita kovové industrie doby bronzové v Boskovické brázdě. Brno: 

Ústav archeologické památkové péce Brno, v. v. i., 2016. (Spoluautor A. Štrof, M. 

Hložek) 

 Jarůšková, Z.: 2 příspěvky v Přehledech výzkumů za r. 2015 (v tisku) 

 Jarůšková, Z.: Nové nálezy eneolitických sekerek (ve spoluautorství, v tisku) 
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Příspěvky na konferencích: 

 Jarůšková, Z.: Záchranný archeologický výzkum na pohřebišti kultury lužických 

popelnicových polí ve Velkých Opatovicích. Přehled výzkumů v roce 2015, Špilberk. 

 Jarůšková, Z.: Příspěvek k metalurgii doby bronzové na Moravě. 9.-10.6. Cínovec v 

Krušných horách – setkání Metalurgie nejstarších kovů. 

 Jarůšková, Z.: Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí ve Velkých Opatovicích, 

4.-7.10. Konference Doba popelnicových polí a doba halštatská, Kutná Hora. 

 Jarůšková, Z.: Současný stav poznání opevněných výšinných poloh pozdní doby 

bronzové a doby halštatské na Malé Hané, - 4.-7.10. Konference Doba popelnicových 

polí a doba halštatská, Kutná Hora (spoluautor M. Novák). 

Záchranné archeologické výzkumy a dohledy: 

číslo akce lokalita pozitivní / 
negativní 

MRB01/2016 Olešnice negativní 

MRB10/2016 Borotín zámek pozitivní 

MB12/2015-16 Krhov/Drnovice – Musil negativní 

MRB02/2016 Boskovice – Pilské údolí negativní 

MRB03/2016 Okrouhlá, Benešov vodovod negativní 

MRB04/2016 Boskovice – Hradní kopec – Hradisko – 
dohledávka  

pozitivní 

MRB08/2016 Velké Opatovice Translignum, 3.etapa pozitivní 

MRB05/2016 Suchdol – dohledávka  pozitivní 

MRB06/2016 Borotín – dohledávka pozitivní 

MRB07/2016 Boskovice – Polní, Příční, vodovod negativní 

MRB09/2016 I/43 Bořitov, odbočovací pruh negativní 

MRB14/2016 Skalice p.č. 1194 Šumský negativní 

MRB11/2016 Letovice – most Chlumský potok pokrač. v r. 2017 

MRB12/2016 Velké Opatovice – Dolensko - RWE negativní 

MRB13/2016 Hluboké u Kunštátu – dohledávka pozitivní 

MRB15/2016 Boskovice - Láník - parkoviště negativní 

MRB16/2016 Skrchov – centrální sklad pokrač. v r. 2017 

MRB17/2016  Vanovice-evang. kostel negativní 

MRB18/2016 Velenov – novostavba RD negativní 
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Vypracování nálezových zpráv k archeologickým výzkumům: 

 1 nálezová zpráva (Borotín – zámek) 

 1 předběžná nálezová zpráva (velké Opatovice - Translignum 3. etapa) 

 6 závěrečných zprávy (negativní dohledy) 

 zpracování pohřebiště ve Velkých Opatovicích (3 etapy) do nálezové zprávy: 

laboratorní zpracování 3. etapy pokračuje do r. 2017 (lepení a kreslení keramiky), 

začala evidence nálezů (říjen-listopad 2016, zatím zaevidováno 32 hrobů), průběžně 

probíhala digitalizace terénních plánů  

Popularizace odborných zjištění a edukační činnost:  

 přednáška Keltové na Starém Hradisku (26. 1.) 

 trojice archeologických přednášek (16. 6.) pro ZŠ 

 archeologická přednáška (27.9.) ZŠ Nýrov 

 archeologická přednáška (30.9.) zvláštní škola Boskovice 

 Byli v Boskovicích Židé ve středověku? (19.5.) přednáška pro veřejnost 

 

    6. Knižní fond 

V průběhu roku 2016 proběhla revize knižního fondu knihovny. Fond obsahuje 6.762 

publikací, v roce 2016 přibylo 72 svazků. Po větší část sledovaného období až do roku 2017 

probíhá systematizace knihovního fondu za účelem zjednodušení a snazšího zpřístupnění 

publikací badatelům. Evidence je vedena v katalogu Clavius. Knihovní fond je zpřístupňován 

pouze prezenční formou. 
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    7. Propagace 

Propagace muzea byla řešena několika způsoby. Muzeum bylo prezentováno 

prostřednictvím vlastních webových stránek dostupných na webové adrese 

http://www.muzeum-boskovicka.cz dále prostřednictvím facebooku na adrese 

https://www.facebook.com/muzeumboskovicka. Další propagace probíhala prostřednictvím 

webových stránek Města Boskovice. Muzeum propagovalo jednotlivé výstavy a kulturní akce 

prostřednictvím inzerce v regionálním a lokálním tisku, pomocí výlepu plakátů a distribucí 

propagačních tiskovin po info-centrech a na vybraných info-pointech. 

 

    8.  Plánování a řízení 

V roce 2016 provádělo muzeum prostřednictvím specializovaných komisí kontrolu sbírkových 

fondů a majetku muzea. 

 

    9. Poskytování standardizovaných veřejných služeb  

Standardizované veřejné služby poskytovalo muzeum v roce 2016 formou muzejních výstav, 

muzejních programů určených pro školy, seniory a pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

Současně bylo započato s digitalizací sbírek za účelem jejího zveřejnění v elektronické 

podobě prostřednictvím webových stránek veřejně přístupných na internetu. 

 II. Plnění úkolů v personální oblasti 
 

Muzeum mělo v roce 2016 10 zaměstnanců. 
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  vzdělání 

počet zaměstnanců mzdové zatřídění 
průměrný 

plat při 
dosaženém 

vzdělání 

nepřepočtené úvazky přepočtené úvazky platové 
třídy   

*) 

počet 
zaměst- 
nanců 

průměrný 
plat v 

plat.třídě 
poč. 
stav 

přírůs-
tek úbytek 

konečný 
stav poč.stav přírůstek úbytek 

konečný 
stav 

Te
ch

ni
ck

o-
ho

sp
od

ář
št

í p
ra

co
vn

íc
i VŠ 

 1 0   0  1 1  0 0 1 12 1 33481 

21621 

 3 0  0  3  2,9  0 0 2,9 11 3 22744 
 1 0  0  1  0,5  0 0 0,5 8 1 8638 
                      
                      

ÚSO 

 3 0  0  3  3  0 0 3 9 3 20850 

19348 

 1 0  0  1  1  0 0 1 8 1 17846 
                      
                      
                      

vyučen 

                      

  

                      
                      
                      
                      

základní 

                      

  

                      
                      
                      
                      

Celkem  9 0  0  9  8,4  0 0 8,4         

D
ěl

ni
ck

é 
pr

of
es

e 

VŠ 

 1 0  0  1  0,5  0  0  0,5  3  1   6887 

 6887 

                      
                      
                      
                      

ÚSO 

                      

  

                      
                      
                      
                      

vyučen 

                      

  

                      
                      
                      
                      

základní 

                      

  

                      
                      
                      
                      

Celkem  1 0  0  1  0,5  0  0  0,5          

              
 

Celkový počet zaměstnanců 10 
      

 
z toho: pracovníci důchodci  0 

      
  

pracovníci ZPS  0 
      

  

pracovníci na mateřské 
dovolené  0 

       

 



12 
 

Organizační struktura platná od 1. 1. 2016 
 

Přepočtené úvazky: 8,9, fyzické osoby: 10         

ředitelka  1 

 účetní   1 

 odborní pracovníci 4,4 

 administr.prac. 1 

        

technický pracovník 1 

uklízečka  0,5 

dohody o provedení práce 

 

Ostatní osobní náklady 
 

Muzeum uzavřelo v roce 2016 28 dohod o provedení práce, vyplaceno bylo 175.905,00 Kč 

(HM). 

Muzeum mělo v roce 2016 10 zaměstnanců. 

Vyplacené HM mzdy 2.341.284,00 Kč/rok. 

V roce 2016 nebyly řádné dohody o pracovní činnosti.  

Odstupné nebylo vyplaceno. 

Nebyla žádná pracovní neschopnost. 

V roce 2016 proběhlo školení BOZP. Bezpečnost práce je dodržována, za sledované období 

nebyly žádné pracovní úrazy.  
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Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Výnosy 

V Ý N O S Y 2016 

      
Název organizace: 9110 

 
H l a v n í    č i n n o s t 

Muzeum regionu Boskovicka, p.o. 

SÚ AÚ 

   Skutečnost 

Upravený 
rozpočet - 

plán 
hospodaření  

2016 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 

4)   2015 2016 

Výnosy  v tis.Kč     
    

    

Výnosy z vlastních výkonů a zboží             

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601           

Výnosy z prodeje služeb 602     215 251 86 

Výnosy z pronájmu 603     66 62 106 

Výnosy z prodaného zboží 604     9 30 30 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 609           

              

Ostatní výnosy             

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641           

Jiné pokuty a penále 642           

Výnosy z vyřazených pohledávek 643           

Výnosy z prodeje materiálu 644           

Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku 645           

Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků 646           

Výnosy z prodeje pozemků 647           

Čerpání fondů  648           

Ostatní výnosy z činnosti 649     8 4 200 

              

Finanční výnosy             

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661           

Úroky 662     1 1 100 

Kursové zisky 663           

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664           

Ostatní finanční výnosy 669           

              
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a 
státních fondů             

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672   200 4 786 4 790   

              

Výnosy  celkem:     200 5 085 5 138   

Zpracoval dne: 24. 2. 2017   

Jméno:              Eva Šikulová                        
Poznámky: 
Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech  do analytických účtů, které příspěvková organizace používá. 
Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 
1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 
2) Rok, za který se tato příloha předkládá. 
3) Pokud organizace provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření, uvede rok, za který se tato příloha předkládá. Pokud žádná změna provedena nebyla, uvede se za daný rok sestavený rozpočet - plán 
hospodaření. 
4)Pokud nebyla povedena žádná změna rozpočtu - plánu hospodaření. Uvede se plnění sestaveného rozpočtu - plánu hospodaření. 

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

  1. Výnosy 
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Poznámky:  
Vypracujte, prosím, na základě aktuálního účtového rozvrhu s rozvedením jednolivých položek na syntetických účtech  do analytických účtů, které příspěvková organizace 
používá.Krátce zdůvodněte výrazné odchylky u jednotlivých položek výnosů. 
 
1) Rok předcházející roku, za který se tato příloha předkládá. 

    2. Náklady 
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    3. Finanční majetek 
 

Muzeu byl pro rok 2016 schválen příspěvek na provoz ve výši 4.371 tis. Kč.  

Stav běžného účtu k 31. 12. 2016 činil 38.338,52 Kč. 

Stav účtu FKSP k 31. 12. 2016 činil 18.713,03 Kč. 

Stav pokladny k 31. 12. 2016 činil 6.609,00 Kč. Vstupenkové pokladny byly k 31. 12. 2016 
vynulovány. 

Stav známek k 31. 12. 2016 činil 308,00 Kč, stav stravenek k 31. 12. 2016 činil 9.750,00 Kč. 

 

    4. Pohledávky a závazky 
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    5. Dotace a příspěvky 
 
V roce 2016 obdrželo Muzeum regionu Boskovicka následující příspěvky a dotace : 
 
MK ČR   ISO A - Budova Muzea – kamerový systém ve stálé expozici  56.000,00 Kč 
JMK OINV  ISO A – Budova Muzea – kamerový systém ve stálé expozici 59.000,00 Kč 
MK ČR  ISO B – Fotoskener, fotoaparát, fotopříslušenství, notebook, 
                                          datová úložište, skenování, webová aplikace               90.000,00 Kč 
JMK  ISO B    Fotoskener, fotoaparát, fotopříslušenství, notebook, 

               datová úložiště, skenování, webová aplikace               51.000,00 Kč 
 Nadační fond obětem holocaustu        35.000,00 Kč 
MK ČR  Festival Boskovice 2016      70.000,00 Kč 

Všechny příspěvky a dotace byly vyčerpány. 

    6. Investice 
 

V roce 2016 proběhla 1 investiční akce: 

 Budova muzea – kamerový systém ve stálé expozici ve výši 115.000,00 Kč. 

Cílem akce byla ochrana majetku, zejména sbírkových předmětů, ale také exponátů, 
mobiliáře stálé expozice před poškozením či zcizením. Byl instalován kamerový systém 
(video, harddisk, kamer, datový rozvaděč, patch a UTP kabely, lištování, oživení a připojení) v 
prostorách stálé expozice Muzea regionu Boskovicka v budově Hradní 642/1. 

Ve všech případech byly dodrženy stanovené parametry uvedené v investičním záměru. 
Termín realizace : 11/2016. 

 

    7. Doplňková činnost 
 
Muzeum není podle zřizovací listiny oprávněno realizovat doplňkovou činnost. 

 

    8. Výsledek hospodaření 
 
               Výnosy      5.085.230,29  Kč 
                  Náklady     4.781.474,00 Kč 
                  ZISK               303.756,29 Kč 
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IV. Autoprovoz   
 
Muzeum nemělo v roce 2016 k dispozici služební vozidlo. Soukromé vozidlo využívala archeoložka na 
základě Dohody o použití soukromého vozidla  – viz Směrnice MRB. 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

 

VI. Komentář k tabulce „Přehled o čerpání peněžních fondů“ s uvedením 
informace o finančním krytí fondů 
  

Krytí fondu bylo plně zajištěno. 

Příspěvková organizace počáteční stav přírůstek úbytek konečný stav 

Název příspěvkové organizace 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek      
z toho:  

celkem                    
17.532,90 

celkem 
165.677,05 

celkem            0 

 celkem 183.209,95 
.012 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       

.013 software       

  
dlouhodobý nehmotný majetek DrNM                          

(2-7 tis. Kč)       

.018 
dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          

(7-60 tis. Kč) 17.532,90 165.677,05 0 183.209,95 

  
dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          

(nad 60 tis. Kč)       

  

Dlouhodobý hmotný majetek,               
z toho: 

celkem                   
84.001,00 

celkem 
1.752.727,76 

celkem            0   celkem 
1.836.728,76 

.031 pozemky 

.032 kulturní předměty 0 12.301,00 12.301,00 

.021 stavby 

.022 

samostatné movité věci a soubory                                                  
movitých věcí                                                        

dlouhodobý hmotný majetek                              
(nad 40 tis.Kč)     0 632.145,00 632.145,00 

902 
drobný hmotný majetek                                              

(1-3 tis. Kč) 

.028 
drobný dlouhodobý hmotný majetek                      

(3-40 tis. Kč) 84.001,00 1.108.281,76 0 1.192.282,76 

.042 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

      

501 41 Operativní evidence       
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VII. Kontrolní činnosti  
 

Muzeum nebylo v roce 2016 kontrolováno žádnými externími kontrolními orgány.  Muzeum 
pracuje dle směrnic hospodárně, účelně a efektivně. 
Plán kontrolní činnosti: 

 Kontrola účetních směrnic. Termín: 31. 7. 2016 
 Kontrola objednávek. Termín:  31.7. 2016 
 Kontrola organizačních směrnic. Termín: 30.9. 2016  
 Kontrola hospodářských smluv. Termín: 31.12. 2016 

Naplánované kontroly byly provedeny v termínu dle plánu kontrol. 

 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 
 

Dne 10. 11. 2016 byl vydán Příkaz ředitelky k provedení řádné periodické inventarizace 

veškerého majetku a závazků k 31. 12. 2016. Byla ustanovena inventarizační komise v počtu 

3 členové a 1 předseda. Inventarizace byla řádně provedena a nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpo rozpočtu - plánu hospodaření k ….

Název organizace: Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace
9110

Sestavený 
rozpočet - 

plán 
hospodaření

Upravený 
rozpočet - 

plán 
hospodaření

Skutečnost % S/UR (SR) 2)

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k 31. 12. 2016

H l a v n í    č i n n o s t

hospodaření hospodaření
Výnosy  za vlastní výrobky
Výnosy  z prodeje služeb: 251 251 215 85,66

z toho:           1. příspěvek na péči
                     2. ubytování
                     3. stravné
                     4. regulační poplatky
                     5. ošetřovné
                     6. archeologické výzkumy 50 50 86,0 172,00g ý y , ,

                     7. vstupné 201 201 129,0 64,18

                     8. výnosy od ZP
Výnosy z pronájmu 62 62 66,0 106,45

Výnosy  za prodané zboží 30 30 9,0 30,00

Výnosy  z prodeje materiálu

Použití fondů: 1. Fond investic
                     2. Fond rezervní
                     3. Fond odměn
                     4. FKSP
Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): 4 344 4 790 4 786 99,92

Zůstatek z roku 2015 8 8

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 4 132 4 371 4379,0 100,18

           2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 204 216 212,0 98,15

           3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC
           4. výnosy z přijatých transferů ze SR

MK Festival Boskovice 2016 70 70,0 100,00

MK Skenovací zařízení ISO B 90 90,0 100,00

           5. výnosy z ostatních transferů
Nadační fond obětem holocaustu 35 35,0 100,00

Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů 1 1 1,0 100,00

Jiné ostatní výnosy 4 8,0 200,00

Výnosy celkem 4 688 5 138 5 085 98,97

Spotřeba materiálu 121 211 190,0 90,05

S ř b i lkSpotřeba energie celkem: 139 344 313 90,99

z toho: 1. elektrické energie 50 127 96,0 75,59

           2. plynu 89 217 217,0 100,00

           3. ostatní
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 20 69 45 65,22

z toho: 1. voda 20 69 45,0 65,22

           2. teplo
           3. pára
Prodané boží 10 10 9 0 90 00Prodané zboží 10 10 9,0 90,00

Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování 18 21 12,0 57,14

Cestovné 15 45 45,0 100,00

Náklady na reprezentaci 6 6 6,0 100,00

Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby 428 762 635 0 83 33Ostatní služby 428 762 635,0 83,33

Osobní náklady celkem 3 686 3 452 3 333 96,55

z toho:   1. platy zaměstnanců 2 514 2 341 2341,0 100,00

             2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 10 10 0,00

             3. OON 180 180 176,0 97,78

             3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 859 794 704,0 88,66



             4. zákonné sociální náklady 116 120 107,0 89,17

             5. jiné sociální náklady 7 7 5,0 71,43

Odpisy dlouhodobého  majetku 197 17 18,0 105,88

Rezervy
Opravné položky
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 30 183 169,0 92,35

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 2 2

Finanční náklady
Ostatní náklady 16 16 6,0 37,50

Náklady celkem 4 688 5 138 4 781 93,05

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,0 0,0 304,0
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění

Zpracoval dne: 31. 12. 2016
Jméno:   Šikulová Eva         

Poznámka: Formulář lze podle potřeb odvětvového odboru  rozšířit.

Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění
Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

1) Organizace vyplňuje, pokud provedla změnu rozpočtu - plánu hospodaření. Uvádí se upravený rozpočet - plán hospodaření po poslední změně 
rozpočtu plánu hospodaření která bylo provedena do data k němuž se tato příloha předkládá

                     2. Fond rezervní

3) PO rozšíří výnosy z přijatých transferů tak, že uvede každý výnos za jednotlivý transfer zvlášť dle 
dotačního titulu.

rozpočtu - plánu hospodaření, která bylo provedena do data,   k němuž se tato příloha předkládá.
2) Do jmenovatele se uvede upravený rozpočet - plán hospodaření, pokud byla povedena změna rozpočtu - plánu hospodaření. Pokud změna 
provedena nebyla, uvede se do jmenovatele sestavený rozpočet - plán hospodaření.



Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok….

9110 v tis. Kč

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2016
Název organizace: Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace

tvorba čerpání
plán skutečnost plán skutečnost

příděl z odpisů z DHM a DNM 17 17 pořízení  dlouhodobého majetku 115 115
inv. příspěvek z rozpočtu  zřizovatele 59 úhrada investičních úvěrů nebo půjček
inv. dotace ze státních fondů a jiných 
veřejných rozpočtů 56 56

rekonstrukce a modernizace (technické 
zhodnocení)

výnos z prodeje DHM (vlastního) údržba a opravy  majetku

bankovní krytístav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12.

převod z fondu rezervního odvod do rozpočtu zřizovatele 13 13
peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů jiné použití

Fond investic celkem tvorba 73 132 celkem čerpání 128 128 4

plán skutečnost plán skutečnost
příděl ze zlepš. výsl. hospod. další rozvoj své činnosti

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí

časové překlenutí dočasného 
nesouladu mezi výnosy a náklady

úhrada případných sankcí
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investic

peněžní dary použití peněžních darů

převod nespotřebované dotace kryté z 
rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, 
Norska a z progr. švýcarsko-české 
spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 
Sb.

čerpání nespotřebované dotace dle § 
28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.

Fond rezervní celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 0

plán skutečnost plán skutečnost
bankovní krytístav k 1.1.

tvorba čerpání
stav k 31.12.

příděl ze zlepš. výsl. hospod. odměny zaměstnancům
peněžní dary účelově určené na platy překročení prostředků na platy

Fond odměn celkem tvorba 0 0 celkem čerpání 0 0 0

plán skutečnost plán skutečnost
příděl do fondu na vrub nákl. 33 33 pořízení DHM

stav k 1.1.
tvorba čerpání

stav k 31.12. bankovní krytí

p p
peněžní dary úhrada potřeb zaměstnanců

z toho záv. stravování 18 14
jiná tvorba jiné použití

FKSP celkem tvorba 33 33 celkem čerpání 18 14 19

Zpracoval dne: 31.12. 2016
Jméno:    Šikulová Eva                                    

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

J é o Š u o á a


