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ÚVOD 
 

V roce 2019 pokračovala již třetím rokem velká investiční akce „Revitalizace budov a expozic“ v sídle 

muzea na Velkém náměstí v Kroměříži. Do konce roku byly ukončeny tyto práce: nová sociální zařízení 

ve 4. NP sloužící odborným pracovníkům, úklidová místnost v témže patře a také úprava půdního 

prostoru pro archiv ekonomického oddělení. V budově do Velkého náměstí to byla rozsáhlá přestavba 

půdního prostoru, kde byla stavebně připravena nová expozice „Poklady staré půdy“ – to byla zvlášť 

náročná akce i z hlediska koordinační a kontrolní činnosti odborných pracovníků muzea. V červnu pak 

začaly práce na vybavení nové expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848-1948 – vyráběly se a instalovaly 

všechny modely, vitriny a jiné výstavní prvky včetně osvětlení a audiovizuální techniky. V příštím roce 

nás čekají závěrečné práce – nové výtahy a vybavení expozice Poklady staré půdy. Celá akce probíhá 

v rámci IROP a je též náročná z hlediska administrativy pro ekonomky, stavebního technika a 

projektovou manažerku. 

Přes tyto náročné aktivity, které značně zatížily odborné pracovníky, byl zajištěn i další obvyklý chod 

muzea. Zároveň se připravovala další rozsáhlá investice, opět z IROP – „Revitalizace hospodářského 

dvora v Rymicích“. Ke konci roku ještě nebyla uzavřena soutěž na dodavatele stavby, neboť firma, která 

se umístila celkově nejlépe, byla vyřazena, neboť nezdůvodnila velmi nízkou a nereálnou cenovou 

nabídku. 

V oblasti sbírek probíhala pravidelná inventarizace a také doplňování a zdokonalování ESSP – 

Evidenčního systému sbírkových předmětů. Pravidelně jednala sbírkotvorná komise. 

Bylo uspořádáno 14 výstav s důrazem na děti a mládež včetně přidružení programů pro školy všech 

stupňů. V návštěvnosti zvítězila výstava 777 medvědů, která byla připravena na sezónu a navštívilo ji 

téměř 4,5 tisíce zájemců. 

Úspěšná byla i výstava Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka, amatérského ornitologa a muzejního 

„ajťáka“. Speciální program pro školní děti a mládež navštívilo téměř 6 tisíc návštěvníků, což je velmi 

potěšující výsledek. Tvořivé dílny v průběhu roku přilákaly téměř tisícovku lidí a zvítězila dílna 

s výrobou slizu – přes 200 návštěvníků a novinkou vánoční program přímo v rymických chaloupkách 

navštívený pětistovkou školních dětí. 

Celková návštěvnost výstav, expozic a dalších akcí muzea byla 45.124 a po slabém roce 2018, kdy část 

roku bylo muzeum kvůli rekonstrukci uzavřeno, to znamená návrat k dlouhodobému průměru 

návštěvnosti. Tato návštěvnost se jeví jako optimální, neboť větší návštěvnosti lze dosáhnout jen 

mimořádnými výstavami (v minulosti např. Andy Warhol), které jsou ovšem finančně velmi náročné. 

Jako každoročně byla věnována velká pozornost sbírkovým předmětům a práci na elektronickém 

evidenčním systému. Bylo dbáno na vyhovující podmínky v depozitářích a provedena kompletní 

ošetření všech sbírkových předmětů v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města. O dobrém 

hospodaření muzea pojednáváme v příslušné části zprávy. 

Celkově lze hodnotit rok 2019 v muzeu jako velmi úspěšný a rozjetými či připravovanými investičními 

akcemi je položen základ pro kvalitnější a vstřícnější službu veřejnosti i ochranu sbírek. 

Rok 2019 je posledním rokem působení ředitele Jiřího Stránského, který se ujal funkce v červnu 1996. 

Ve funkci  zůstane  ještě v lednu 2020, aby dokončil závěrečné zprávy za rok 2020 a také se rozloučil a 

poděkoval kolegyním a kolegům za téměř 24 let spolupráce. 
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I. ODBORNÁ ČÁST 

 

 

1. ČINNOST SBÍRKOTVORNÁ A PÉČE O SBÍRKY 
 

1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů získaných koupí a darem (akvizice), evidence 

knižních přírůstků 
 

     Počty kusů 

Archeologie    2799 (7 celků) 

Historie    21 

Mapy a plány    4 

Výtvarné umění   8 

Dokumentace regionu   1    

Numismatika    9 

 

Celkem    2842 
 

Evidence knižních přírůstků 
Evidováno v knihovním systému Clavius celkem 415 KJ (knižních jednotek).  
 

 

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

 

Mapy a plány    4 

Dokumentace regionu   1 (0,2 bm) 

Historie    149 

Mineralogie    120 

Entomologie    56 

Nábytek    28 

 

Celkem    358 

 

 

1.3. Inventarizace  části  sbírkového  a  knihovního  fondu  včetně  zpracování protokolu 

a všech náležitostí 

 
     Evidenční čísla   Kusy 

 

Archeologie    876    7118 

Historie    536    783 

Sklo     966    1158 

Mineralogie    318    414 

Výtvarné umění   244    329 

Umělecké řemeslo   20    42 

Dokumentace     5    228 

 

Celkem     2965    10072    
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1.4. Zajištění účinné ochrany všech sbírkových předmětů v depozitářích a expozicích, 

pravidelné provádění kontrol a zápisů o nich, vedení knihy návštěv depozitářů a stavu 

klimatických podmínek, v závěru roku předložení knih řediteli 

 
Ve všech depozitářích jsou pravidelně monitorovány a zapisovány teplota a vlhkost. Ve většině jsou 

podmínky optimální, což neplatí pro sbírky v Rymicích, kde nelze zajistit žádným způsobem řádný 

režim. Tento tristní stav vyřeší až dokončení nového depozitáře rekonstrukcí budov hospodářského 

dvora.  

Též jsou vedeny knihy pohybu sbírek a osob. 

Pravidelně je prováděn úklid, u některých sbírek i plynování proti hmyzu a plísním. Archeologické 

sbírky jsou opatřovány novou obalovou technikou (sáčky, krabice). Ušity nové návleky pro prapory 

v podsbírce historie.  

Při pravidelných inventarizacích je sledován také stav předmětů a vyhodnocena potřeba ošetření. 

 

 

1.5. Pohyb sbírek, evidence zápůjček a výpůjček 

 
Muzeum jako zapůjčující: 

 

- Vlastivědné muzeum v Olomouci – 4 ks 

za účelem výstavy Lidový oděv na Moravě – Hanáci 

- Muzeum Hlučínska – 10 ks 

za účelem výstavy Vládci noci 

- Západočeská galerie v Plzni – 1 ks 

výstava „Jdi na venkov!“ 

- Muzeum Vyškovska – 5 ks 

za účelem výstavy Když jsem já sloužil 

- Kuraray Holešov – 13 ks 

za účelem výstavy ve firmě Kuraray 

- Kulturní zařízení Valašského Meziříčí - 52 ks 

za účelem výstavy v expozici Zámecké patro 

- Státní okresní archiv Kroměříž – 1 ks 

za účelem výstavy „...když se narodíme“ 

- Muzeum Komenského v Přerově – 192 ks 

za účelem studijním a dokumentačním 

- Muzeum umění Olomouc – 9 ks 

za účelem výstavy „Kabinet zahradní architektury“ 

- Mgr. Markéta Hnilicová – 11 ks 

za účelem fotografování pro publikační účely 

- Výstaviště Kroměříž – 72 ks 

za účelem výstavy Floria Vánoce 

- Vlastivědné muzeum v Olomouci – 2 ks 

Stálá expozice „Od kolébky do hrobu“ 

- Muzeum košíkářství Morkovice – 140 ks 

 stálá expozice 

- Moravské zemské muzeum – 3 ks 

 stálá expozice 

- Správa Pražského hradu – 1 ks 

 výstava Portrét v Čechách 
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- Matice Svatohostýnská – 73 ks 

 stálá expozice 

 

 

Celkem: 589 ks 

 

Muzeum jako vypůjčující: 

 

-     Stálá expozice Památník Maxe Švabinského 

Krajská galerie výtvarného umění Zlín – 1 ks 

- Stálá expozice Zámek Chropyně 

Moravské zemské muzeum – 1 ks 

- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského 

Národní galerie v Praze – 14 ks 

- Stálá expozice Památník Maxe Švabinského 

Moravská galerie v Brně – 1 ks 

- Stálá expozice v Rymicích u Holešova 

Technické muzeum v Brně – 7 ks 

- Stálá expozice Památník M. Švabinského 

Silvie Mahdíková – 1 ks 

- Výstava Čeští panovníci – 118 ks 

Jarmila Haldová 

- Expozice Strážci času – 1 ks 

Národní památkový ústav v Kroměříži 

- Výstava Čeští panovníci – 1 ks 

Vlastivědné muzeum v Šumperku 

- Obraz Antonína Marka Machourka - 1 ks 

Klášter dominikánů Praha 

-  „Kůň“ na nádvoří muzea – 1 ks 

MgA. Matěj Zámečník  

- Výstava Společenský život hmyzu – 1 ks 

Muzeum Novojičínska 

- Expozice Kroměříž v soukolí dějin – 1 ks 

Arcibiskupství olomoucké 

- Výstava Náhrdelník času – 5ks 

Moravské zemské muzeum 

- Výstava Náhrdelník času – 4 ks 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 

- Areál Souboru lidových staveb – 1 ks 

Oldřich Lechner 

- Výstava Umění je stav duše – 51 ks 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 

- Expozice Strážci času – 1 ks 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 

- Expozice Poklady staré půdy – 20 ks 

Petr Lukšík 

- Expozice Poklady staré půdy – 2 ks 
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Jiří Šebestík 

- Expozice Poklady staré půdy – 1 ks 

Lenka Staňková 

- Expozice Kroměříž v soukolí dějin – 1 ks 

Aleš Hurdálek 

 

 

Celkem:  235 ks 

 

 

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

Počty konzervovaných sbírkových předmětů dle oborů 

 

V tomto roce dle oborů byly zkonzervovány tyto počty sbírkových předmětů: 

Nábytek (pro výstavu „Čeští panovníci“)     4 

Nábytek (pro výstavu „777 medvědů)      9 

Nábytek (pro výstavu „Pohádkové Vánoce“)   12 

Archeologie (expozice Historie ukrytá pod dlažbou města) 75 

Historie       14 

Archeologie       84 

Výtvarné umění        6 

Etnografie       28 

Přírodověda       40 

Zbraně (zámek Chropyně)       2 

 

Celkem                 274 

 

 

 

2. VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
 

2.1. Vlastní odborné aktivity 

 
Aktivity odborných pracovníků mají široký záběr – péče o sbírky, jejich evidence a inventarizace vč. 

práce na programu ESSP – Evidenční systém sbírkových předmětů. Zahrnuje i spolupráci 

s konzervátory, dokumentátory, správcem sbírek a administrátorem CES. Podílí se i na přípravě výstav 

a  programů  pro školy. Poskytují konzultace,  poradenství  a  publikují. Někteří věnovali v tomto roce 

i značnou pozornost a čas při kontrole a koordinaci prací v rámci tvorby nových expozic (Poklady staré 

půdy, Kroměříž v soukolí dějin). 

 

Archeologie 

Při stavebních pracech v rámci akce „Revitalizace budov a expozic“ v roce 2018 došlo k výraznému 

narušení podmínek ve sklepní expozici „Historie ukrytá pod dlažbou města“. Proto během prvního 

půlroku 2019  byly všechny  sbírkové předměty (456 ks) přemístěny do depozitářů, kde byly očištěny a 

konzervovány. Poté znovu instalovány do vyčištěných prostor. Ke konci roku došlo k výměně veškeré 

výpočetní techniky, neboť po deseti letech již byla nefunkční – náklady byly hrazeny z fondu oprav, 

který byl tvořen každoročně od otevření expozic. Také byly pořízeny překlady veškerých textů 

k expozici, které jsou náplní dotykových PC.  

Pokračovala také revize sbírkových předmětů, ztotožňování a ukládání.  

Pokračuje také práce na ošetřování nálezů, vč. ukládání do nových sáčků a krabic – především nálezy 

z hradu Cimburk. Značná pozornost věnována přípravě expozice Poklady staré půdy. Zpracován byl 
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projekt „Hradisko – pevnost z doby bronzové“ ve spolupráci s AC Olomouc, ÚAPP Olomouc. Projekt 

bude financován Zlínským krajem a realizován v roce 2020. 

Pro firmu Kuraray v Holešově ve spolupráci s ÚAPP Olomouc vytvořena výstava předmětů získaných 

při  archeologickém  výzkumu  při stavbě haly této firmy – vč. zpracování textů, grafického ztvárnění a 

instalace. 

 

Historie 

V tomto oboru pracují dva historici. Historička je zároveň zástupkyní ředitele a vedoucí odborných 

pracovníků. Stejně jako loni bylo zastupování ředitele několikaměsíční pro nemoc ředitele. 

 

Historička 

Značná část roku byla věnována přípravě nové historické expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 

1948 včetně účasti na kontrolních dnech, které byly pravidelně organizovány od června 2019. Např. 

úprava použitých textů a obrazových příloh, výběr sbírkových předmětů, instalace osvětlení, ozvučení, 

podklady a konzultace při tvorbě audio a filmových ukázek. 

Pravidelná dohlídka nad sbírkami uloženými na Zámku Chropyně, příprava zámku na sezónu, zápůjčky 

zbraní. Rozsáhlejší bylo letos posuzování stavu a hodnoty zbraní, které vyvolalo Arcibiskupství 

olomoucké. Výsledky budou sloužit pro uzavření nové smlouvy. AO má snahu převzít do majetku 

veškeré zbraně, což je nutné řešit s dosavadním vlastníkem Zlínským krajem. 

Byla organizována odborná konference „Osobnost a město“ – Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě 

v 19. století a 1. pol. 20. století. Zde byla opět příkladná spolupráce se Státním okresním archivem 

v Kroměříži, Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž. 

Metodická    vedení   odborných  pracovníků  zvláště   nových  –  etnografa,   pracovnici   fotoarchivu 

a dokumentátorky, vč. pracovníka zaměstnaného přechodně díky programu Úřadu práce.  

Práce v Centru pro zpřístupňování digitálního obsahu při KÚZK a garant pro ESSP. 

Úvodní slovo při výstavě Josefa Ruszeláka, příspěvky pro televizi, rozhlas. Členka poroty soutěže 

studentů škol ZK k 30. výročí událostí po listopadu 1989. 

 

Historik 

Tradičně pracuje jako editor sborníků příspěvků z konference Židé a Morava z loňského roku. A též 

organizuje a přispívá do listopadové konference, která se letos konala již po šestadvacáté! Tato 

konference se těší neustálému zájmu odborné veřejnosti a svým rozsahem i tradicí nemá ve Střední 

Evropě obdoby. 

Účast na okresním i krajském kole dějepisné olympiády, kterou již řadu let organizuje Národní institut 

dětí a mládeže MŠMT. 

Značný počet konzultací, laickou i odbornou veřejností, vč. odborných výkladů a přednášek. 

V oblasti sbírek soustředěna práce na zpracování především filatelistického fondu. 

 

Přírodověda 

Značná část práce při přípravě expozice Poklady staré půdy. Aktivní účast na pravidelných kontrolních 

dnech, kontrolní a koncepční činnost a příprava sbírkových předmětů vč. úspěšného oslovení veřejnosti 

pro zisk nových předmětů vhodných pro novou expozici. 

Příprava a znovuinstalování výstavy Náhrdelník času na zámku Chropyně. Příprava textů pro výstavu 

Ptačí svět Jiřího Nováka. Odborný poradce při výstavě Společenský život hmyzu. 

Již pátým rokem práce na projektu Včelařství – program pro školy a též projekt Voňavá kouzla vč. 

přípravy (stříhání stromů, zakládání bylinkových záhonů, sběr bylin a sušení). Oba projekty běží 

v památkových objektech a prostorách v Rymicích. 

Přírodovědkyně pracuje jako předsedkyně sbírkotvorné komise.  

V oblasti sbírek upřena pozornost především na mineralogickou podsbírku. 

 

Etnografie 

Do července pracovala jako etnografka Barbora Poláková (po sňatku Mendham). Poté nastoupila na 

mateřskou dovolenou. Ke konci nastoupil nový etnograf Bc. Radek Šuhaj. 
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V rámci připravovaného a na podzim schváleného projektu IROP „Revitalizace hospodářského dvora 

v Rymicích“ konzultace s architektkou ohledně expozice „Od klásku ke kvásku“ a též práce na 

etnografické části nové expozice Poklady staré půdy. 

Spolupráce s kolegyní přírodovědkyní vč. realizace na projektech „Včelařství“ a „Voňavá kouzla“. 

Příprava a realizace programů Velikonoce a Tradiční řemesla. Spolupráce s Městem Kroměříž na 

Hanáckém dni (Hanácký workshop). Nově a velkoryseji připravený vánoční program, který byl 

uskutečněn  přímo v  prostředí doškových chaloupek. Účast velmi hojná – 452 školních dětí. Proběhla i 

vánoční dílna.  

Správa sociálních sítí Fb a Instagram za Soubor lidových staveb Rymice. 

V oblasti sbírek kompletní inventarizace podsbírky historického skla, porcelánu a keramiky. 

 

Výtvarné umění 

Enormní pozornost věnována činnosti související s přípravou dvou nových expozic – Poklady staré půdy 

a Kroměříž v soukolí dějin 1848-1948. Každý týden účast na kontrolních dnech. Kontrola, 

připomínkování   a   příprava   podkladů   (věcných   i  grafických)  pro  zdárný    průběh    stavebních i 

expozičních úprav expozičního prostoru. 

Kurátorství muzejních výstav včetně veškerých grafických prací – pozvánky, plakát, popisky, 

informační panely. Též grafické zpracování veškerých dalších aktivit a akcí muzea. To jsou v úhrnu 

desítky „grafických“ realizací. 

Práce se sbírkami, korekce a doplnění starých kauz a pravidelná inventarizace. 

 

Fotodokumentace a fotoarchiv 

V personální oblasti došlo ve fotoarchivu k několika personálním změnám a nemohla tak proběhnout 

řádná inventarizace fotoarchiválií. Ke konci roku se situace personálně ustálila. V polovině roku odešel 

Mgr. Aleš Vrtal, jeho pozici dočasně zaujala Hana Černá a na podzim byla správou archivu pověřena 

Eva Sedláčková. Funkci fotografa pak zastávali pověření pracovníci schopni kvalitní práce – foto 

sbírkových předmětů, dokumentace výstav a dalších akcí muzea. 

V průběhu roku byly zkontrolovány negativy, které jsou zpracovány v programu BACH a vytištěny 

v listinné podobě s označením NA-N9251. Kontrolou zjištěn faktický stav negativů 9258 kusů. 

Zpracován byl fond historických fotografických alb a proveden zápis jednotlivých položek do 

počítačové evidence – celkem 5 alb, což obnáší 321 fotografií. Fotodokumentace se zaměřila na stavební 

úpravy v sídle muzea, výstavy a akce a digitalizaci sbírek. 

 

Knihovna 

Evidence knihovních jednotek (KJ) činila za rok 415 nových a tak je celkový počet KJ v muzejní 

knihovně 42 015. Průběžně odborných periodik je 67. Pokračuje rekatalogizace původního fondu a 

označování čárovým kódem. Celkově zrevidovaných a fyzicky opravených je 33 115 KJ a za rok 2019 

to činilo 4 713 KJ. 

Bylo také opraveno 1213 katalogizačních záznamů a doplněno o náhledy obálek a obsahů. 

Rozsáhlejší  byla  spolupráce  s   Českou   numismatickou  společností  v   Kroměříži  –   vyhledávání a 

zapůjčování z jejich knihoven pro přednáškovou a publikační činnost pobočky. 

Také byla poskytována literatura pro přednášky Státního okresního archivu v Kroměříži. 

Knihovna zprostředkovává výpůjční meziknihovní služby nejen z ČR, ale i ze zahraničí, v tomto roce 

ze Slovenska a Německa. 

Knihovnice se účastnily mezikrajského setkání knihovníků i celostátního semináře knihovníků. 

Dvě přednášky pro studenty na téma čerpání podkladů k psaní ročníkových prací. 

Zpracování žádosti o grant na pořízení multilicence knihovnického systému. 

Průběžná spolupráce na vytváření regionálních heslářů s knihovnami muzeí ZK, s Krajskou knihovnou 

a Knihovnou Arcidiecézního muzea v Kroměříži. 

 

Konzervace 

Hlavní náplní je samozřejmě konzervace a ošetřování sbírkových předmětů. 

V tomto roce dle oborů byly zkonzervovány tyto počty sbírkových předmětů: 

Nábytek (pro výstavu „Čeští panovníci“)     4 

Nábytek (pro výstavu „777 medvědů)      9 
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Nábytek (pro výstavu „Pohádkové Vánoce“)   12 

Archeologie (expozice Historie ukrytá pod dlažbou města) 75 

Historie       14 

Archeologie       84 

Výtvarné umění        6 

Etnografie       28 

Přírodověda       40 

Zbraně (zámek Chropyně)       2 

 

Celkem                 274 

 

Kromě konzervace však pracovníci tohoto oddělení plní další potřebné úkoly. 

Vedoucí byl předseda všech inventarizačních komisí a zastává i funkci správce všech sbírek z hlediska 

optimálních podmínek uložení sbírkových předmětů. 

Oddělení také zajišťovalo deinstalaci, ošetření a znovuinstalaci všech sbírkových předmětů v expozici 

„Historie ukrytá pod dlažbou města“. 

Účast a pomoc při inventarizaci zbraní v majetku Arcibiskupství olomouckého na Zámku Chropyně. 

Pomoc při úklidu budov hospodářského dvora v Rymicích (řezivo) a transport na dvůr „Gajova“. 

V neposlední řadě i pomoc při přípravách a instalaci muzejních výstav. 

 

Výstavnictví a další 

Výstavář se aktivně zapojuje při všech muzejních výstavách a jiných akcích muzea (např. Předmět 

měsíce).  Organizuje  likvidace  ukončených výstav, zajišťuje logistiku při navrácení exponátů, sbírek i 

výstavních prvků, ať už v majetku muzea či jiných institucí. Logistikou také začíná nová výstava ve 

spolupráci s výtvarníkem a grafikem a kurátorem výstavy.  

Asistuje  při  instalaci,  aplikaci  průvodních textů i popisek. Též někdy vyrábí drobné výstavní prvky a 

doplňky k výstavám. V tomto roce také instaloval nový závěsný systém Nielsen do prostor Galerie 

v podloubí. Výstavář má přidruženy i další činnosti: 

Provádí aktualizaci do CES online. 

Připravuje a obsluhuje audiovizuální techniku při akcích a přednáškách v Konferenčním sále muzea. 

Letos též provedl dvě přednášky – Adjustace grafické tvorby a Restaurování dřeva. „Adjustace“ 

publikováno i ve sborníku Vlastivědnému muzea v Olomouci. 

Účastní se i workshopů a konferencí konzervátorů, neboť občas vypomáhá i konzervačnímu oddělení. 

Organizoval také akci „Jarní mustr v Rymicích“ s uskupením Die Kompanie vč. veřejné prezentace 

vojenského života v třicetileté válce. 

 

Lektorské oddělení 

Připravuje samostatně či ve spolupráci s odbornými pracovníky programy pro školy ve formě 

speciálních výstav, které bez programu slouží i veřejnosti. Dále programy vánoční a velikonoční. 

Spolupracují i při dílnách a programech v Rymicích či na Zámku Chropyně. Též organizují a realizují 

muzejní tábory. Dá se konstatovat, že většina muzejních výstav vzniká v lektorském oddělení, nebo jsou 

doplňovány výstavy převzaté. 

Podrobné informace v oddílu 3.1.1. 

 
 

2.2. Spolupráce s externími badateli a jinými subjekty 
 

Archeologie   9 

Historie   27 

Přírodověda     9 

Výtvarné umění  1 

Knihovna   2 

 

Celkem   48 
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Celkem bylo uskutečněno 48 spoluprací s externími badateli a jinými odbornými subjekty. 
 

 

2.3. Vědecké konference, semináře – vlastní 
 

- Osobnost a město – Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a 1. polovině 20. století – 

3. 10. 2019 

- Židé a Morava, 26. ročník konference, 13. 11. 2019 

 

 

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

- Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2018, Muzeum města Brna, 24. 4. 2019 

- Seminář Elektronizace sbírkových předmětů, KÚZK, 10. 9. 2019 

- Určovací seminář muzejních botaniků – ČR a SR, Moravské zemské muzeum, 27. 11. 2019 

- Archivní a spisová služba, SOkA Kroměříž, 9. 4. 2019 

- Konference O lidové kultuře, Olomouc, 21. 11. 2019 

- Seminář Muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, 6. 12. 2019 

- Mezikrajské setkání knihovníků, MJVM Zlín, 25. 4. 2019 

- 43. celostátní seminář knihovníků AMG ČR, Slezské zemské muzeum Opava, 3. – 5. 9. 2019 

- Konference Muzeum a škola – Praha, 23. 9. 2019 

                  

      

    

3. METODICKÁ A EDUKAČNÍ ČINNOST 

 
3.1. Spolupráce se školami 

 
Programy pro školy probíhají ve dvou cyklech. První cyklus se váže na jaro a podzim. Druhý na dva 

významné svátky v roce: na Vánoce a Velikonoce. Pro programy z prvního cyklu vybíráme témata, která 

vznikají ve spolupráci s muzejními pracovníky z oboru historie, etnografie, přírodní vědy, archeologie, 

atd. Důležitým kritériem při tvorbě těchto programů je vhodné doplnění vyučovacích osnov především 

základních a mateřských škol. Programy jsou věkově přizpůsobeny studentům ze SŠ  a odborných 

učilišť. V programech jsou zohledňovány děti zdravotně a mentálně handicapované. Děti se zapojují do 

programů aktivně formou různých činností a soutěží o sladkou odměnu. Součástí každého programu pro 

školy je pracovní list, který slouží dětem i pedagogům jako doplněk k učivu. Pedagogové tuto možnost 

oceňují jako dobrou pracovní pomůcku. 

 

Druhý cyklus tvoří programy, které se váží na vánoční a velikonoční svátky. Zde je největší důraz kladen 

na zvyky a obyčeje našich předků, vysvětlit dětem původ a smysl těchto svátků, s cílem na  staré  tradice  

navázat  a  pokračovat  v  nich.  Cílovou skupinu těchto programů jsou děti z MŠ a žáci I. stupně ZŠ, 

děti ze speciálních škol a děti z volnočasových zařízení. Program je rozdělen na dvě části. V první části 

získávají žáci informace k danému tématu i s praktickou ukázkou a činností, druhá část je pojata jako 

tvořivá dílna. Nedílnou součástí programu je soutěž. Tyto programy každý rok obměňujeme, aby si 

zachovaly svou atraktivitu. 

 

Vánoční program běžel též v prostorách památek lidové architektury v Rymicích a tamtéž i tradiční 

programy „Včelařství“ a „Voňavá kouzla“. 
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3.1.1. Speciální programy pro školy, spolupráce se školami 

 
10. 10. 2018 – 3. 2. 2019 Vládci noci 

Výstava s interaktivním programem pro školy tentokrát ze světa živočichů, jejichž aktivita začíná za 

soumraku a vrcholí v noci. To vše v zatemnělých výstavních prostorách napodobujících jejich přirozené 

prostředí jen za svitu baterek. 

Jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují, jaký vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí  

„spát se slepicemi“, nebo co je to světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V lese, na 

dvoře, v mokřadech nebo na louce byly nainstalovány desítky dermoplastických preparátů: hlodavci, 

ptáci i rozměrově větší zvířata, jako je liška obecná, rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké.  

Výstava obsahovala řadu interaktivních prvků: zvířátkové puzzle, poznávání zvuků lesních zvířat, 

přiřazování stop a jako bonus dílničku s domácím pečeným müsli. 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět 

Program pro školy byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ 

Návštěvnost: 30 tříd od 7. 1. do 31. 1. 2019 

 

27. 2. – 19. 5. 2019 – Čeští panovníci Jarmily Haldové 

Čeští panovníci - Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové v unikátním souboru 

reliéfních kolorovaných dřevořezeb známé ilustrátorky a výtvarnice Jarmily Haldové. 

Interaktivní program pro školy byl koncipován jako exkurze do života našich vládců a do doby, ve které 

žili. Zábavnou formou jsme si přiblížili základní stavební slohy, uspořádali si módní přehlídku 

historických oděvů, vyzkoušeli na vlastní kůži „nejpopulárnější“ mučicí nástroje ve středověku a 

zabrnkali   si   na   repliky hudebních   nástrojů.   Čekala   nás     řada   kvízů,   doplňovaček  a  puzzle s 

panovnickou tématikou. 

Program byl určen pro: MŠ, I. a II. stupeň ZŠ 

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura 

Návštěvnost: 50 tříd 

 

16. 9. – 3. 11. 2019  - Společenský život hmyzu 

Přírodovědně laděná výstava s interaktivním programem pro školy a školky. Nahlédnutí do úžasného 

světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů, nenápadných, ale takřka všudypřítomných.  

Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů, modelů termitiště a mraveniště ve skutečné velikosti, jsme 

si  přiblížili  základní témata  týkající  se  sociálního  života  hmyzu plus  mnoho  zajímavých,  a často i 

překvapivých informací z jejich každodenního života. Součástí výstavy byla řada interaktivit pro malé 

i větší. 

Pro  MŠ a I. stupeň ZŠ  byla připravena  malá  včelí  hra,  ve   které   jsme   si  ukázali,  jak   zajímavě a 

propracovaně to funguje ve včelím úlu. 

Třešničkou na dortu byla insektária s živým hmyzem. Mohli jsme pozorovat např.: chování strašilky 

ďábelské, která byla objevena teprve v roce 2004 v Peru či švába velkokřídlého, který patří mezi největší 

svého druhu a pochází z oblasti Karibiku. 

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět 

Program byl určen pro MŠ, I. a II. stupeň ZŠ, SŠ 

Návštěvnost: 53 tříd 

 

 

3.1.2. Pravidelné programy pro školy 
 

25. 3. – 17. 4. 2019   Putování velikonočního vajíčka a čokoládového zajíčka 

Na začátku programu jsme si s dětmi zopakovaly typické zvyky a tradice v našich zemích, i důvody 

proč se Velikonoce vůbec slaví. Zábavnou formou jsme si pak představili velikonoční zvyky a tradice 

ve vybraných evropských zemích.  

Děti se například dozvěděly, proč se v Německu hází na Velikonoční pondělí přes střechu vajíčko. Proč 

v Řecku mají pouze červené kraslice nebo co hledají francouzské děti o Velikonocích na zahradě. 

Nechybělo ani pečení tradičního velikonočního pečiva a výroba milé drobnosti s velikonoční tématikou.  

Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ. 
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Návštěvnost: 55 tříd 

 

12. 11. 2019 – 5. 1. 2020 Pohádkové Vánoce 

Tradiční vánoční program v kulisách čtyř evropských vánočních příběhů a pohádek. Vybrali jsme 

pohádky Panna a Netvor, která zastupovala honosné vánoční prostředí, Tři oříšky pro Popelku 

instalovanou v lidovém duchu, Sněhovou královnu, kde jsme přidali prvek zvířátka v zimě a péče o ně 

a balet Louskáček, kde jsme dětem přiblížili Vánoce v bohaté měšťanské domácnosti. Program byl 

obohacen o praktickou ukázku starých vánočních obyčejů a zvyklostí našich předků, které si děti mohly 

samy vyzkoušet.  Na závěr si děti pekly v dílničce perníčky. Jako bonus si mohly nazdobit vánoční 

baňku tradiční technikou. 

Program byl určen pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

Návštěvnost: 92 tříd. 

 

10. – 19. 12. 2019   Vánoce na Hané – Návrat do minulosti: 

 Soubor lidových staveb v Rymicích si tento rok poprvé připravil ve dnech 10. 12. až 19. 12. zábavně-

vzdělávací program pro děti, který přibližuje, jak před 100 lety probíhaly Vánoce na Moravě, a to 

konkrétně na Hané. Tohoto programu se zúčastnilo na 452 dětí. Zpětná vazba byla velice pozitivní. Náš 

program mnozí učitelé srovnávají s tzv. Valašskou dědinou v Rožnově a pouhé toto srovnání je pro nás 

velikým komplimentem. Nicméně naše Vánoce v Rymicích probíhají dosti odlišným způsobem než ty 

v Rožnově. Nemůžeme dětem ukázat uzavřené prostředí několika desítek kopií lidových staveb, ale 

místo toho máme jen několik originálů, se kterými pracujeme, a to zcela jiným způsobem, což znamená, 

že děti zejména zapojujeme do různých vánočních aktivit. Program probíhá v menších skupinkách a 

každá skupinka má svého průvodce, který provádí výklad a děti aktivizuje. Například se děti u nás 

oblékají do kostýmů a samy pak ostatním ukazují, jak se dříve adventní období prožívalo a jak se slavil 

Štědrý den. Všechny děti se také zapojují do vánočního věštění, které tvoří druhou část programu. Děti 

tak zjišťují, jaké bude příští rok počasí, odkud přijde jednou ženich, zda se vypraví do světa atd. Nakonec 

děti vyrábí vánoční výrobek, který si odnáší s sebou domů.  

Návštěvnost: 20 tříd 

 

květen – září 2019 – Včelařství aneb rojení v Rymicích 

Tradiční program běžící již pátý rok v objektech lidové architektury. 

 

květen – září 2019 –Voňavá kouzla v Rymicích 

Další tradiční program, který běží již čtvrtým rokem v objektech lidové architektury a v bylinkové 

zahrádce. 

 

Muzejní tábor 

Tábor proběhl ve třech turnusech: 1. turnus: 8. – 12. 7. 2019  2. turnus: 29. 7. – 2. 8. 2019  

a 3. turnus: 12. -16. 8.2019   

V pondělí nás čekala velká muzejní hra zaměřená na muzejní výstavy a expozice. 

Odpoledne jsme si šli hrát do výstavy 777 medvědů. 

Na úterý byl připravený první výlet do Chropyně včetně koupání na místním koupališti. A odpoledne 

jsme strávili ve výstavě Krojované panenky doplněnou o řadu aktivit. 

V dílničce jsme si vyráběli z krejčovského papíru návrhy hanáckých krojů. 

Ve    středu   nás čekal  velký  výlet   do   Olomouce  s  dopolední  návštěvou   Vlastivědného   muzea a 

odpoledne jsme trénovali náš mozek v Pevnosti poznání.   

Ve čtvrtek jsme podnikli celodenní túru z Roštína na Bunč a zpět.  

Na pátek byl připraven kurz přežití v místním lese na Barbořině pod vedením rtm. Tomáše Mozgy. 

Tábor jsme pak slavnostně zakončili velkou porcí zmrzliny. 

 

 

 

Dílny 2019 

2. 3. 2019 Příprava a výroba bylinkových mýdel  

6. 4. 2019  Dílna s výrobou slizu: výroba hitu mezi dětmi 
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18. 5. 2019  Královské mlsání: pečení a zdobení cupcakes  

28. 9. 2019  Dílna medvědi: zdobení hrnečků, svíček, rámečků a obrázků v medvídkovském duchu 

12. 10. 2019 Až přiletí ptáček: výroba originálních ptačích krmítek 

16. 12. 2019 Advent za dveřmi aneb výroba adventních kalendářů: výroba originálních kalendářů 

14. 12. 2019 Vánoční dílna: výroba ozdob a dekorací a dalších milých drobností s vánoční tématikou 

 

 
3.1.3. Pomoc odborných pracovníků studentům SŠ a VŠ (vedení doktorandů) 
 

Archeologie  2 

Historie  1 

Přírodověda  5 

Výtvarné umění 2 

Knihovna    25 

∑ 35 

   

Celkem poskytnuto 35 konzultací k odborným pracem studentů SŠ a VŠ. 

 

 

3.2.1. Metodika a spolupráce se subjekty s obdobnou náplní činnosti v regionu (muzea, 

památníky, místní knihovny – např. účast na jednáních poradních sborů pro 

sbírkotvornou činnost) 
 

Slovácké muzeum Uherské Hradiště 

NPÚ ÚOP Kroměříž 

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích 

Muzeum Komenského v Přerově – sbírkotvorná komise 

Archeologický ústav Olomouc 

 

 

3.2.2. Metodika a spolupráce s ostatními kulturními subjekty 
 

Klub UNESCO Kroměříž (členství 2 pracovníků ve výboru) 

ŠKPVU 

Kroměřížští ostrostřelci 

Knihovna Kroměřížska 

SOkA Kroměříž 

Dům kultury Kroměříž 

Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch 

 

 

3.2.3. Pomoc odborných pracovníků jiným subjektům 
 

Město Kroměříž 

Obec Rymice 

ZŠ a MŠ Rymice 

Odbor kultury MěÚ KM 

Odbor školství MěÚ KM 

Národní institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství 

Laičtí zájemci 

3.2.4. Spolupráce s AMG (činnost v komisích AMG) 

 
Všichni odborní pracovníci jsou zapojeni do příslušných komisí AMG: 
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- Zlínská sekce AMG – komise regionální historie 

- Komise regionální historie Moravy a Slezska 

- Komise archeologická 

- Komise etnografická 

- Komise konzervátorů-restaurátorů 

- Komise knihovnická 

- Komise botanická 

- Česká botanická společnost 

 

 

3.3.1. Školení a kurzy vlastní 
 

Muzeum organizuje tato důležitá školení: 

- Školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

- Školení řidičů referentských vozidel 

- Školení o nakládání s nebezpečnými látkami 

 

 

3.3.2. Účast na školeních a kurzech pořádaných jinými subjekty 
 

Zde patří v rámci vzdělávání i semináře a konference, které jsou podchyceny v bodech 2.3. a 2.4. 

Řada školení pořádaných KÚZK: 

např. školení ekonomického odboru, školení ke spisové službě, školení k Elektronické evidenci 

sbírkových předmětů atd. 

 

 

 

4. KULTURNĚ – VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 
4.1. Expozice 

 
V roce 2018 byla expozice Příroda a člověk zrušena a v uvolněných prostorách je připravována 

expozice Kroměříž v soukolí dějin 1848 – 1948. 

 

STRÁŽCI ČASU 

Nová expozice muzea vznikla v rámci projektu IROP Revitalizace budov a expozic. 

Jak  se  měřil čas  v  dávných dobách? Co to byly svícové hodiny, jak fungovaly sluneční hodiny? A 

jak se vůbec hodiny vyvíjely? Na jakém principu pracují? Co je to lihýř, jaké jsou druhy kyvadel? 

Jak vypadá hnací mechanismus, který řídí naše životy? 

Odpovědi najdete v nové expozici Muzea Kroměřížska nazvané Strážci času, kde každý exponát je 

spojením umění, řemeslné zručnosti a mechaniky. 

Uvidíte také „vnitřnosti“ Linduškova časostroje, ojedinělého výtvoru, který vznikl v 30. letech 20. 

století nebo mechanismus věžních hodin umístěný v trámové konstrukci. Ve vitrínách spatříte 

ukázky různých typů hodin a hodinových strojků, jejichž samotná existence nám připomíná, jak život 

neúprosně odtikává a jak je potřeba zachytit a využít každý jeho okamžik. 

 

PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO 

V šesti sálech je instalovaný „Památník Maxe Švabinského“, mapující sedmdesát let a všechny techniky 

tvorby kroměřížského rodáka.  K vidění je téměř 130 originálů olejomaleb, grafiky, kreseb         i návrhů 

monumentálních děl i známek a bankovek. 

Expozice byla začátkem roku zcela odinstalována, probíhaly tu stavební úpravy a znovu otevřena ke 

konci roku. 

 

HISTORIE UKRYTÁ POD DLAŽBOU MĚSTA 
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Kulturně-historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. 

Umístěna je v historickém sklepení pod budovou č. p. 38 (vrchnostenský kapitulní dům) v sídle muzea  

na Velkém náměstí v Kroměříži. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska                 

a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem 

v rámci Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji. 

Město Kroměříž doposud postrádalo komplexní obraz zhodnocení své minulosti. Kde jinde, než                 

v prostředí sklepení kapitulního domu, v prostorách s „historickou pamětí" a jedinečnou atmosférou 

danou kouzlem původní hmoty kamenného zdiva, je vhodné prezentovat historický obraz města spolu  

s nadčasovými hodnotami vytvořenými předchozími generacemi. Snahou tvůrců expozice nazvané 

„Historie ukrytá pod dlažbou města" je vytvořit formou kombinace archeologických a historických 

pramenů a s využitím moderních prezentačních forem působivý obraz minulosti města. Z důvodu 

rekonstrukce  muzea  byla  od  února  zavřena a souběžně probíhala konzervace sbírkových předmětů a 

údržba vitrin a výstavních prvků. 

 

ZÁMEK CHROPYNĚ 

Chropyňský zámek stojí v sousedství zámeckého rybníka prohlášeného již roku 1925 přírodní rezervací.  

Zámek byl vybudován na starších základech v roce 1615 jako manýristická stavba s kaplí      a věží, 

přestavěn byl v letech 1701 – 1703 podle projektu významného architekta G. P. Tencally. 

Návštěvnicky přitažlivé jsou především oba hlavní historické sály zámku: Rytířský s  kazetovým 

stropem s  erby  Fürstenberků  a  spřízněných rodů,  v   sále  je  vystavena  sbírka zbraní z třicetileté a 

následných tureckých válek a Ječmínkův sál. I v něm najdeme zbraně, ovšem dominantou této hostinské 

jídelny jsou přepychová kachlová kamna (1668) se znaky olomouckého biskupa Karla z Liechtenštejna-

Kastelkornu. Na zámku dnes najdeme expozice dějin Chropyně, místního zemědělství,  rybnikářství  a  

lidové  kultury. Ke zhlédnutí je i skromný Památník hudebního skladatele a krátce ředitele Národního 

muzea v Praze Emila Axmana.  

V zámeckém areálu pořádá Muzeum Kroměřížska spolu s městem Chropyně od roku 1985 každý lichý 

rok Hanácké slavnosti zaměřené na uchování a obnovu folklorních tradic regionu. 

V roce 2016 byla vybudovaná malá stálá expozice „na vyhlídce“ – boční schodiště zámku. Jsou zde 

k vidění staré fotografie z historie Chropyně. 

 

LIDOVÉ STAVBY V RYMICÍCH 

Velký soubor objektů spravovaných Muzeem Kroměřížska zve k návštěvě v  Rymicích  u Holešova na 

úpatí Hostýnských vrchů. V místním areálu památek lidového stavitelství východní Hané je možné si 

prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských 

místností.  Vesnická  stavení  rekonstruovaná  v   sedmdesátých  letech    představují  způsob   bydlení 

a hospodaření v této části Moravy v posledních dvou staletích. K vidění je také dílna vesnického sedláře 

a  stará  kovárna  s výhní   a    kovářským nářadím.  Z  blízkých  Bořenovic  sem byl přenesen a v 

devadesátých letech zpřístupněn větrný mlýn holandského typu, jehož ramena je možno nastavovat 

podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran.  

Původně renesanční tvrz je veřejnosti přístupná od května 2006 s malou archeologicko-historickou 

expozicí k dějinám obce a v ČR ojedinělou výstavou nazvanou Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku, 

oboje v přízemí. Ve většině přízemních prostor je instalována expozice „Historie zemědělství na 

jihovýchodní Hané“ s ukázkami zemědělského nářadí a vozů. 

 

VĚTRNÝ MLÝN VE VELKÝCH TĚŠANECH 

Jde o dvoupatrový celodřevěný tzv. německý mlýn z roku 1830 s kompletním vnitřním vybavením a je 

přístupný návštěvníkům. V roce 2014 byl mlýn v Těšanech nařízením vlády ze dne 28. května 2014 

prohlášen národní kulturní památkou. Na mlýně byla v roce 2018 dokončena celková oprava a mlýn byl 

zpřístupněn až v měsíci září 2018. 

 

 

4.2. Výstavy, programy pro školy, tvořivé dílny a ostatní akce muzea 
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VÝSTAVY 

 
A. Přehled všech výstav muzea 

 
KROMĚŘÍŽ 
 

GALERIE V PODLOUBÍ 

 

19. 10. 2018 – 6. 1. 2019 

VÁNOČNÍ KOUZLO STARÝCH ČASŮ 

Výstava  starých  vánočních  ozdob  a  betlémů  v  aranžmá  parádních  a  obývacích  pokojů v průřezu 

20. století. Součástí výstavy byl i velký mechanický betlém. 

 

15. 2. – 31. 3. 2019 

POOTEVŘENO DO ŽIVOTA MALÍŘE A GRAFIKA 

Retrospektivní výstava zlínského malíře a grafika Josefa Ruszeláka u příležitosti životního jubilea. 

 

11. 4. – 28. 4. 2019 

KONTRASTY A KRÁSY SVĚTA 

Kontrasty a krásy světa bylo sjednocujícím tématem výstavy výtvarných prací. Po dlouhé odmlce chtěla 

ZŠ Zachar výstavou oslavit 25. výročí založení školy. Jako škola UNESCO a člen Klubu ekologické 

výchovy také chtěla poukázat na krásy naší země, které možná ve spěchu dnešního světa ani nestíháme 

vnímat. 

 

14. 5. – 20. 6. 2019 

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA 

Výstava představila filmové a divadelní hvězdy První republiky a Protektorátu a jejich další osudy. 

K vidění byla: herecká šatna, památky osobní povahy vztahující se k hereckým osobnostem - např. 

Nataše Gollové, Adině Mandlové, Věře Ferbasové, Zitě Kabátové, Soně Červené, Svatopluku Benešovi, 

Oldřichu Novému ad, originály i reprinty filmových plakátů a dobových karikatur, dobové oděvy a 

doplňky „V čem se chodívalo do kina a do divadla“, fotografie, časopisy, kinoprogramy, knihy; 

čtenářský koutek. K poslechu písničky z filmů. 

 

5. 7. – 29. 9. 2019 

777 MĚDVĚDŮ 

Převážně plyšových, dobových i současných keramických a porcelánových. Rozsáhlá sbírka společnosti 

Veselá mysl plus z Plzně. Výstava doplněna velkou hernou pro děti. 

 

10. 10. – 17. 11. 2019 

UMĚNÍ JE STAV DUŠE XII 

Výtvarné práce klientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži – maleb, kreseb, plastiky. Zřejmě poslední 

prezentace výtvarných děl, která vznikají v arteterapeutickém ateliéru Emílie Rudolfové. Rozsahem i 

počtem bienálových výstav (12) od roku 1997 se jednalo o ojedinělou akci v rámci Evropy. 

 

20. 11. – 2. 2. 2020 

JINDŘICH ŠTREIT (AB) NORMALIZACE 

Rozsáhlá výstava (106 velkoformátových fotografií) světově proslulého fotografa prof. Jindřicha 

Štreita. Název (AB)NORMALIZACE vymyslel spisovatel Ludvík Vaculík a charakterizuje jednak dobu 

(husákovská normalizace) a jednak absurditu a abnormálnost toho, co mělo být normální za pomoci 

normalizace a zatím to zavádělo do života šeď a kýčovité rituály. 

Na výstavě byly k vidění doposud nevystavované a nepublikované fotografie z archivu, které přibližují 

dobu – průvody, manifestace, schůze, všudypřítomná hesla, život na vesnici i ve městě. K výstavě vyšla 

i stejnojmenná kniha. Výstava byla jednak připomenutím a jednak mementem - jak se živořilo v kulisách 
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normalizační doby a je příspěvkem k 30. výročí událostí v listopadu 1989. Klade otázku, zda i při 

současných potížích by bylo moudré vracet se do husákovských kulis, jak někteří touží. 

 

 
MALÁ GALERIE 

 

10. 10. – 3. 2. 2019 

VLÁDCI NOCI 

Výstava Muzea Kroměřížska poodhalila tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku 

a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících přirozené prostředí těchto zvířat, se 

návštěvník pohyboval jen za svitu baterky. Mohl vidět, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují, 

jaký vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistili jsme, co je to 

světelný smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky 

byly nainstalovány desítky dermoplastických preparátů hlodavců, ptáků i větších zvířat (liška obecná, 

rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké). Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Těšínska, 

Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. 

 

27. 2. – 19. 5. 2019 

JARMILA HALDOVÁ – ČEŠTÍ PANOVNÍCI 

Čeští panovníci - Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové v unikátním souboru, který 

čítal přes stovku reliéfních kolorovaných dřevořezeb známé ilustrátorky a výtvarnice Jarmily Haldové, 

která se projektu českých panovníků intenzivně věnuje již přes deset let. Před samotnou realizací studuje 

odbornou literaturu, pátrá v archivech a konzultovala s historiky a jinými odborníky. Jak sama říká“ 

„Moji králové jsou autentičtí do posledního knoflíku!“ Vznikají tak úžasná díla, ve kterých se snoubí 

krása s historickými fakty. 

 

5. 6. – 1. 9. 2019 

PTAČÍ SVĚT OBJEKTIVEM JIŘÍHO NOVÁKA 

Fotografie ptáků z cest po Evropě např. Norsko, Island, Nizozemí, Rumunsko, Maďarsko a lokality 

střední Moravy. Výstava amatérského ornitologa, který v muzeu zastává i funkci „ajťáka“. 

 

12. 9. – 3. 11. 2019 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU 

Nahlédnout do úžasného světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů umožnila výstava 

Společenský život hmyzu. Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů, modelů termitiště a mraveniště 

ve skutečné velikosti, přibližuje základní témata týkající se sociálního života hmyzu. 

Můžete se dozvědět mnoho zajímavých, a často i překvapivých informací z jejich každodenního života. 

Víte například, že zvyklosti hmyzu jsou v mnoha ohledech podobné těm našim? Některé druhy jsou 

velice společenské, mají propracované rituály seznamování s důkladnou péči o potomky. 

Jsou nenápadní, ale takřka všudypřítomní: mravenci, včely, čmeláci, švábi a mnoho jiných druhů. Ve 

zkratce nazýváni eusociální hmyz neboli individua vyššího řádu. 

Součástí výstavy byly rovněž doprovodné aktivity, při nichž se pobaví nejen děti všech věkových 

skupin, ale i dospělí. Třešničkou na dortu jsou insektária s živým hmyzem. Bylo možné pozorovat např.: 

chování strašilky ďábelské, která byla objevena teprve v roce 2004 v Peru či švába velkokřídlého, který 

patří mezi největší svého druhu a pochází z oblasti Karibiku. 

 

12. 11. – 5. 1. 2020 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE 

Vánoční  výstava  s programem  pro   školy  v   kulisách  klasických  evropských  vánočních  příběhů a 

pohádek.  Přenesli jsme se do dávných časů,  do dob bez moderních technologií, do dob kouzelných a 

pohádkových, kdy děti trávily zimní večery posloucháním starých příběhů a pohádek. 

Osvěžili jsme také staré vánoční zvyky a tradice, nebude chybět malé vánoční věštění a výroba drobného 

dárečku. 
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ZÁMEK CHROPYNĚ 
 

31. 5. – 30. 9. 2019 

PŘÍRODA RUKOU ČLOVĚKA MĚNĚNÁ 

Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člověka a přírody, které trvá víc než 8 

tisíc let. Přiblížila návštěvníkům měnící se vztah člověka a přírody od období paleolitu až po raný 

středověk, přičemž zohlednila pohled archeologie i přírodních věd. Představila zajímavou část 

archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska, které na zámku Chropyně nebyly dosud 

k vidění. Vystaveny byly předměty denní potřeby i kultovního charakteru, doplněny dermoplastickými 

preparáty ze zoologických sbírek a rostlinami využívanými člověkem (bylinky, obilniny, barvířské 

rostliny). 

 

25. 5. – 1. 9. 2019 

PANENKY V KROJÍCH 

Město Chropyně a Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích 

připravili výstavu Panenky v krojích z dílny Františky Hany Garlíkové a dalších autorek. 

 

 

LIDOVÉ STAVBY RYMICE 
 

16. 5. – 29. 9. 2019 

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ V ŽIVOTĚ RYMICKÉ ŠKOLY 

Muzeum Kroměřížska ve spolupráci se Základní školou Rymice přichystalo výstavu k následujícím 

výročím: 230 let od 1. zmínky o škole v Rymicích, 125 let od nové školní budovy,  45 let od založení 

mateřské školy. 

 

 

B. Výstavy převzaté 
 

VLÁDCI NOCI – výstava ve spolupráci s Muzeem Těšínska, Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní 

Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem. 

 

HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA – Výstava převzatá od Letohrádek Mitrovských. 

 

777 MEDVĚDŮ – Výstava zapůjčena od Veselá mysl s. r. o. 

 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU – Výstava zapůjčena z Muzea Vysočiny v Jihlavě. 

 

 
 

PROGRAMY PRO ŠKOLY 
 

PROGRAMY PRO ŠKOLY 

 

KROMĚŘÍŽ 
 

10. 10. – 3. 2. 2019 

VLÁDCI NOCI 

Nová výstava Muzea Kroměřížska poodhalila tajemství světa živočichů, jejichž aktivita začíná za 

soumraku a vrcholí v noci. V zatemnělých prostorách, napodobujících přirozené prostředí těchto zvířat, 

se návštěvník pohyboval jen za svitu baterky. Viděl, jak a pomocí čeho se zvířata ve tmě orientují, jaký 

vliv má na jejich život člověk, který už dávno nechodí „spát se slepicemi“. Zjistili jsme, co je to světelný 

smog a co způsobuje nejen zvířatům, ale i lidem. V simulaci lesa, dvora, mokřadu nebo louky byly 

nainstalovány desítky dermoplastických preparátů hlodavců, ptáků i větších zvířat (liška obecná, rys 
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ostrovid, srnec obecný či prase divoké). Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Těšínska, 

Muzeem Beskyd, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti. 

 

4. 3. – 17. 5. 2019 

JARMILA HALDOVÁ – ČEŠTÍ PANOVNÍCI 

Interaktivní program pro školy byl koncipován jako exkurze do života našich vládců a do doby, ve které 

žili. Zábavnou formou jsme přiblížili základní stavební slohy, uspořádali jsme si módní přehlídku 

historických oděvů, vyzkoušeli jsme si „nejpopulárnější“ mučíčí nástroje ve středověku či repliky 

hudebních nástrojů.  

 

25. 3. – 17. 4. 2019 

PUTOVÁNÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA A ČOKOLÁDOVÉHO ZAJÍČKA 

Tradiční velikonoční program pro školy, ve kterém jsme si zábavnou formou porovnali naše typické 

velikonoční zvyky, s tím jak jsou slaveny v jiných částech světa. Proč v Německu házejí vajíčka přes 

střechu domu? Proč v Řecku barví vajíčka na červeno? To vše se děti dozvěděly na našem programu 

pro školy. Nechybělo ani pečení tradičního velikonočního pečiva a výroba milé drobnosti. 

 

16. 9. – 1. 11. 2019 

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU 

Přírodovědně laděná výstava s interaktivním programem pro školy a školky. Nahlédnutí do úžasného 

světa miniaturních, avšak o to zajímavějších tvorů, nenápadných, ale takřka všudypřítomných.  

Prostřednictvím textů, fotografií, exponátů, modelů termitiště a mraveniště ve skutečné velikosti, jsme 

si  přiblížili  základní  témata týkající se  sociálního života  hmyzu  plus  mnoho  zajímavých,  a  často i 

překvapivých informací z jejich každodenního života. Součástí výstavy byla řada interaktivit pro malé 

i větší. Pro MŠ a I. stupeň ZŠ byla připravena malá včelí hra, ve které jsme si ukázali, jak zajímavě a 

propracovaně to funguje ve včelím úlu. Třešničkou na dortu byla insektária s živým hmyzem. Mohli 

jsme pozorovat např.: chování strašilky ďábelské, která byla objevena teprve v roce 2004 v Peru či švába 

velkokřídlého, který patří mezi největší svého druhu a pochází z oblasti Karibiku. 

 

12. 11. – 20. 12. 2019 

POHÁDKOVÉ VÁNOCE 

Tradiční vánoční program v kulisách čtyř evropských vánočních příběhů a pohádek. Vybrali jsme 

pohádky Panna a Netvor, která zastupovala honosné vánoční prostředí, Tři oříšky pro Popelku 

instalovanou v lidovém duchu, Sněhovou královnu, kde jsme přidali prvek zvířátka v zimě a péče o ně 

a balet Louskáček, kde jsme dětem přiblížili Vánoce v bohaté měšťanské domácnosti. Program byl 

obohacen o praktickou ukázku starých vánočních obyčejů a zvyklostí našich předků, které si děti mohly 

samy vyzkoušet.  Na závěr si děti pekly v dílničce perníčky. Jako bonus si mohly nazdobit vánoční 

baňku tradiční technikou. 

 

 

RYMICE 

 
1. 5. – 30. 9. 2019 

VČELAŘSTVÍ ANEB ROJENÍ V RYMICÍCH 

Program pro školní třídy a jiné zájmové kroužky, jehož součástí byly edukační a zábavné aktivity konané 

v prostředí Medové zahrady a v interiérech lidových staveb. Úspěšně se konal již po páté. 

 

 

 

 

1. 5. – 30. 9. 2019 

BYLINKÁŘSTVÍ V RYMICÍCH 

Nově  vytvořený  program  pro  školní  třídy  a jiné zájmové kroužky,  jehož  součástí  byly  edukační a 

zábavné aktivity konané v prostředí Medové zahrady a v interiérech lidových staveb. 
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11. 12. – 19. 12. 2019 

VÁNOCE NA HANÉ – NÁVRAT DO MINULOSTI 

Muzeum Kroměřížska připravilo vzdělávací i zábavný program pro školy a školky ve svém Souboru 

lidových staveb v Rymicích VÁNOCE NA HANÉ - NÁVRAT DO MINULOSTI. 

Zábavnou formou jsme se v našich hanáckých chalupách vrátili do minulosti, kde jsme prožili celé 

adventní   období  včetně  Štědrého   dne.  Děti   se s námi zapojily  do   praktikování  různých  tradic a 

nechyběla ani výroba milé drobnosti s vánoční tématikou. 

  

 

MUZEJNÍ TÁBOR 
 

Tábor proběhl ve třech turnusech:  

1. turnus: 8. – 12. 7. 2019   

2. turnus: 29 7. – 2. 8. 2019  

a 3. turnus: 12. -16. 8.2019   

V pondělí nás čekala velká muzejní hra zaměřená na muzejní výstavy a expozice. 

Odpoledne jsme si šli hrát do výstavy 777 medvědů. 

Na úterý byl připravený první výlet do Chropyně včetně koupání na místním koupališti. A odpoledne 

jsme strávili ve výstavě Krojované panenky doplněnou o řadu aktivit. 

V dílničce jsme si vyráběli z krejčovského papíru návrhy hanáckých krojů. 

Ve  středu   nás čekal  velký   výlet   do   Olomouce  s   dopolední  návštěvou   Vlastivědného   muzea a 

odpoledne jsme trénovali náš mozek v Pevnosti poznání.   

Ve čtvrtek jsme podnikli celodenní túru z Roštína na Bunč a zpět.  

Na pátek byl připraven kurz přežití v místním lese na Barbořině pod vedením rtm. Tomáše Mozgy. 

Tábor jsme pak slavnostně zakončili velkou porcí zmrzliny. 

 

 
TVOŘIVÉ DÍLNY 

 

KROMĚŘÍŽ 

 
2. 3. 2019 

VOŇAVÁ DÍLNA 

Výroba originálního mýdélka s krásnou krabičkou pro maminky, babičky, tetičky jako dárek ke Dni 

žen. 

 

6. 4. 2019 

DÍLNA S VÝROBOU SLIZU 

Dílna s rekordní návštěvností, ve které si naše děti mohly vyrobit sliz ze základních ingrediencí a jako 

bonus i skleničku. 

 

18. 5. 2019 

KRÁLOVSKÉ MLSÁNÍ 

Zdobení cupcakes, kterým by jistě neodolaly ani mlsné jazýčky našich panovníků. Korunky, perly či 

třpytky, vše jedlé, tím byly naše dortíky ozdobeny. 

 

28. 9. 2019 

MEDVÍDKOVÁ DÍLNA 

Dekorování vlastního medvědího hrnečku, svíčky, obrázku nebo rámečku na fotku. 

12. 10. 2019 

AŽ PŘILETÍ PTÁČEK 

Výroba ptačích krmítek. 

 

16. 11. 2019 
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ADVENT ZA DVEŘMI ANEB VÝROBA ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ 

Výroba originálních adventních kalendářů z různých materiálů. 

 

14. 12. 2019 

VÁNOČNÍ DÍLNA 

Výroba vánočních dekorací, ozdob na stromeček, vánočních přání a jiných drobných dárečků. 

 

 
4. 3. Přednášky a konference a další akce muzea 

 

PŘEDNÁŠKY 

 
MUZEUM – VLASTNÍ PŘEDNÁŠKY 
 

7. 2. 2019 

ČÍNA 2, JAPONSKO 

Přednáška PhDr. et RNDr. Jurika Hájka na téma Možnosti a meze mezináboženského dialogu VI. 

 

30. 5. 2019 

PROCESUÁLNÍ MYŠLENÍ VE VĚDĚ, FILOSOFII A NÁBOŽENSTVÍ 

Přednáška PhDr. at RNDr. Jurika Hájka. 

 

24. 6.  – 26. 6. 2019 

XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 

 

3. 7. 2019 

RUDOLF JAN, KNÍŽE ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, KTERÝ SE CÍTIL V KROMĚŘÍŽI 

DOMA 

Přednáška pana Jindřicha Forejta o osobnosti třetího olomouckého knížete – arcibiskupa Rudolfa Jana.  

 

 
MUZEUM – OSTATNÍ AKCE 
 

26. 2. 2019 

ODPOLEDNE S ČESKÝMI PANOVNÍKY 

Dětské odpoledne k zahájení výstavy JARMILA HALDOVÁ – ČEŠTÍ PANOVNÍCI.  Děti si zde mohly 

vyzkoušet historické kostýmy, vyfotografovat se v nich nebo si pořídit foto v podobiznách panovníků. 

 

18. 5. 2019 

SLAVÍME DEN MUZEÍ 

V rámci Dne muzeí jsme tento nabídli volný vstup do všech expozic a výstav Muzea Kroměřížska. 

 

 

 

 

 
PŘEDNÁŠKY JINÝCH INSTITUCÍ VE SPOLUPRÁCI S MUZEEM 

 
5. 2. 2019 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ŠVABINSKÉHO KRUHU PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

 

26. 3. 2019 
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VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU 

Přednáška Bc. Cyrila Měsíce na téma Kroměřížská zámecká knihovna v průběhu staletí. 

 

23. 4. 2019 

VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU 

Setkání s památkářem prostějovského magistrátu Markem Perůtkou „Co památková péče může, co 

nezmůže a jak to s ní vypadá v Prostějově“. 

 

18. 6. 2019 

VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU 

Přednáška Markéty Mercové s názvem Košíkáři v Morkovicích.  

 

3. 10. 2019 

KONFERENCE OSOBNOST A MĚSTO 

Švabinského kruh se stal spolupořadatelem konference OSOBNOST A MĚSTO, pořádanou na počest 

JUDr. Jana Kozánka. 

 

26. 11. 2019 

VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU 

Přednáška Mgr. Jana Štětiny na téma Z průzkumů a dokumentace památek v Kroměříži. 

 

17. 12. 2019 

VEČER ŠVABINSKÉHO KRUHU 
Předvánoční večer s prezentací nové členské prémie Kroměříž a hudební skladatel Heinrich Ignaz Franz 

Biber grafický list akad. malíře Jiřího Grossmanna. 

 

 

KONFERENCE 

 
3. 10. 2019 

OSOBNOST A MĚSTO 

Odborná konference Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresního archivu Kroměříž 

pořádaná ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž. 

Jednodenní odborná konference byla pořádána na počest JUDr. Jana Kozánka (1819–1890), advokáta, 

poslance, mecenáše kultury, podporovatele škol a hospodářského rozvoje města Kroměříže. Určena byla 

pro historiky, archiváře a všechny zájemce o historii se zaměřením na úlohu osobnosti v rozvoji měst 

na Moravě v 19. století, ať už se jednalo o město velké či malé, převážně české či německé, s méně či 

více početnou židovskou menšinou. Pozornost byla soustředěna na města jako centra celostátních a 

samosprávných institucí, kultury a školství, zdravotnictví nebo hospodářského rozvoje regionu. 

JUDr. Jan Kozánek se v roce 1851 přistěhoval do Kroměříže a ihned se aktivně zapojil do národního 

probouzení města, které bylo silně poněmčené, na radnici se úřadovalo a jednalo jen německy až do 

nástupu prvního českého starosty města Vojtěcha Kulpa v roce 1886. Jan Kozánek i jeho žena Marie 

byli podporovateli českých spolků a jejich aktivit, Kozánek stál u zrodu Hospodářské jednoty 

záhlinicko-kvasické, rozvoje regionálních cukrovarů a jiných průmyslových činností. Velký podíl má 

rodina Jana Kozánka na podpoře českého školství (zasloužil se například o vznik kroměřížského 

českého vyššího gymnázia) a kulturního dění v Kroměříži. Ve známé „Kozánkově vile“ se scházeli 

významní umělci, jako Antonín Dvořák, Ema Destinnová, Rafael Kubelík a mnozí další. 

 

 

13. 11. 2019 

KONFERENCE ŽIDÉ A MORAVA 
V kroměřížském  muzeu  se  ve  středu  13.  listopadu  2019  uskutečnil  26.  ročník  konference  Židé a 

Morava, během něhož si přes 50 účastníků vyslechlo 18 přednášek. 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 

 

 

26 

 

Mezi posluchači a přednášejícími byli zástupci 7 archivů, 7 muzeí, 5 vysokých škol, 2 židovských obcí, 

dvou pracovišť národního památkového ústavu. Dorazili i členové Českého spolku přátel Izraele, 

vlastivědných kroužků, zaměstnanci městských úřadů i soukromí badatelé. 

Muzeum v rámci konference prvně představilo a ke koupi nabídlo XXV. svazek edice Židé a Morava. 

Publikaci o 275 stranách vybavenou bohatě obrazovou dokumentací tvoří doplněné a rozšířené texty 

příspěvků přednesených na konferenci Židé a Morava vloni a tři další texty. Protože jde o jubilejní XXV.  

svazek  edice  Židé  a  Morava,  najdete v publikaci bibliografický soupis obsahu ročníků Židé a Morava 

XXI-XXV (2014-2018). 

Na úvod konference byl ředitelem Muzea Kroměřížska zdůrazněn význam příspěvku Nadačního fondu 

obětem holocaustu pro vydání knihy. Zahajující příspěvek o odhalování památníků obětem šoa na 

Moravě a významu nezapomínání přednesla Doc. Blanka Soukupová z Fakulty humanitních studií UK 

v Praze. V roce 1938 žilo podle ní v Čechách a na Moravě 117 00 lidé židovského původu, po 

osvobození v roce 19456 jen 14 000. Na potřebu památníku zahynuvším poukázal již v roce 1945 rabín 

Richard Feder, zpočátku měly formu symbolických kolektivních hrobů, šlo o naplnění závazku vůči 

mrtvým, první takové byly na Moravě odhaleny v roce 1948 v Novém Jičíně a Olomouci. Tryzny u 

památníků měly obdobný scénář, promluvil rabín, člen či představený obce, úředník, následoval zpěv 

kantora a modlitba. Nejvíce památníků vzniklo mezi lety 1948-1950, 1956-1957 a po listopadu 1989.  

O okolnostech vzniku, zániku a činnosti venkovní služebny gestapa v Kroměříži mezi lety 1939-1941 

následně promluvil Mgr. Vojtěch Češík z Katedry historie FF Univerzity Palackého v Olomouci, 

pojednal i o struktuře šetřených případů, sídlech, skladbě zaměstnanců této služebny v Kroměříži.  

S málo známými i dosud neznámými epizodami z holešovského pogromu roku 1918 účastníky seznámil 

Mgr. Jan Machala z Vlastivědného kroužku Holešov, který shrnul dosavadní literaturu k tématu, 

novinové články, které vyšly k 100.výročí pogromu, charakterizoval dosud nevyužité primární prameny 

archivní povahy uložené hlavně ve fondech Krajského a Divizního soudu v Olomouci, přičemž 

zdůraznil nebývalý rozsah zatýkání v Holešově a okolí po pogromu (nejméně 113 lidí) a představil mapy 

k holešovským výtržnostem nakreslené pro potřeby soudů po pogromu.  

Po dlouhé době jsme v Kroměříži slyšeli příspěvek z oblasti statistiky a historické demografie plný grafů 

a map, to Dr. Daniel Baránek pojednal o židovské migraci do „křesťanské“ části města Hranice. 

V Hranicích žilo v roce 1828 - 659 Židů, bylo zde systemizováno 120 rodin, ve skutečnosti zde žilo 80 

familiantů  ve  3  místech. Nejvíce v  historickém  centru,  pak  na předměstích  v bývalé lisovně oleje a 

v bývalé manufaktuře. Migrace mezi židovským a křesťanským městem byla po roce 1848 na jistý čas 

velmi silná, po roce 1857 byla výměna mezi židovskou a křesťanskou částí nevýznamná. 

Antisemitismus neměl vliv na odchod Židů z Hranic, počet Židů v Hranicích klesal až do konce 19. 

století plynule. Aby to nebyl pokles strmý, byla nezbytná imigrace do židovské komunity z jiných míst.  

O vztazích rabína Mosese Schreibera (Chatama Sofera) s moravskými židovskými obcemi, rabíny, 

učenci pohovořil Mgr. Daniel Polakovič z Židovského muzea v Praze. Chatam Sofer se narodil v roce 

1762 ve Frankfurtu nad Mohanem, byl geniálním dítětem, měl fotografickou paměť. Po studiu na ješivě 

v Mohuči odešel se svým učitelem, Natanem Adlerem, který tam získal místo rabína, do Boskovic, kde 

pobyl na ješivě rok. V roce 1785 odchází do Prostějova, kde poznává svou první ženu vdovu Sáru. 

V Prostějově neměl famiantské místo, i oženit se musel v Senici, nemohl počítat s kariérním vzestupem. 

Přijal proto místo rabína ve Strážnici (1794-1798), zde si udělal jméno, prosadil se v rabínském a 

učeneckém světe, na strážnické manželské smlouvě je podepsán jako vykonavatel obřadu a svědek. Za 

svého 33 letého působení na rabínském postu v Bratislavě učil mnoho mužů, kteří poté působili coby 

rabíni na Moravě a celoživotně se k němu hlásili.  

Následovalo vystoupení Doc. Bohumíra Smutného z Moravského zemského archivu v Brně o Židech 

na panství Zábrdovice v I. polovině 19. století. Zábrdovice byly hospodářským předměstím Brna, roku 

1835 dorazil na panství Zábrdovice oběžník Moravskoslezského zemského gubernia, že při cestě za 

obchodem, se při vstupu do královských měst nemá dělat rozdíl mezi židy a křesťany. Pro židovské 

obchodníky bylo panství Zábrdovice sahající až k brněnským hradbám ideálním místem pro přespávání, 

když chtěli v Brně obchodovat. Úředníci kontrolovali, aby se židovští obchodníci často z Haliče či Uher 

v Zábrdovicích neusazovali.  

Ozvěny sebevraždy korunního prince Rudolfa, syna císaře Františka Josefa I., na Přerovsku byly 

předmětem výkladu Mgr. Petra Jiráka ze SOkA Přerov. Princ Rudolf spáchal sebevraždu koncem ledna 

1889. V Německu a ve Francii vycházely knihy, které šířily nejrůznější výklady této události, dostávaly 

se i na Moravu. Na Tovačovsku rozšiřoval zprávy o věznění korunního prince Rudolfa ve věži  
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tovačovského  zámku a  v  loveckém zámku v Trní Jan Hromada z Lobodic. V roce 1919 v ČSR o tom 

vyšla kniha. Prince měl věznit majitel tovačovského velkostatku David Gutmannem, za vězněním mělo 

být spiknutím židovských podnikatelů a bankéřů. Román vyšel znovu roku 2003.  

Jaký byl obraz Židů v Luhačovicích v dobovém luhačovickém tisku nastínila PhDr. Blanka Petráková 

z Muzea Luhačovického Zálesí. Hned první článek pojednával židovském večírku v lázních, na němž 

měl úvodní řeč kroměřížský rabín Dr. Adolf Frankl-Grün. Pozornost tisku poutal ortodoxní rabín 

z Mukačeva Chaim Elazar Spira, který byl na přelomu 20. - 30. let 20. století každoročním návštěvníkem 

lázní. Dr Petráková na závěr přítomné pozvala na výstavu Luhačovice a Židé, která potrvá 

v luhačovickém muzeu od konce listopadu do 19. 4. 2020. 

Složitý případ přechodu zadluženého hostince U Lípy v Nové Vsi u Moravské Ostravy z rukou 

zkrachovalého hostinského Markuse Haase na manžele Lipschitzovy, přičemž koncesi na výčep si chtěl 

propachtovat židovský hospodský z Hranic a na začátku 20. století v té věci došlo k četným úředním a 

soudním sporům barvitě popsal Dr. Kamil Rodan ze Slezského zemského muzea. 

Odpolední část programu zahájil prof. Josef Janča, který rozebral příběh převážně z Valašské Bystřice. 

Tamní rodačky čtyři sestry Steinhardtovy – židovského původu – si vzaly muže nežidovského původu. 

Za holokaustu měly různé osudy, přežila jediná. I ve Valašské Bystřici se našli kolaboranti, kteří se 

chtěli okupantům zavděčit protižidovskými aktivitami. 

Bouřlivý rozvoj židovských tělocvičných a sportovních jednot na severní Moravě především po vzniku 

Československa přiblížil Dr. Peter Bučka ze Žiliny. Od roku 1918 vzniklo množství židovských 

sportovních klubů, mužské vynikaly v kopané, ženské v házené. V roce 1931 byla založena 

Severomoravská župa Makabi-Moravská Ostrava. Funkcionáři byli velmi flexibilní, když se zadlužil  

SK  Makabi  Moravská  Ostrava  kvůli  výstavbě  sportoviště,  zůstaly  dluhy  u  této značky a členové 

přešli do ŽSK Hagibor Moravská Ostrava. 

O problematice přechodného ubytování židovských uprchlíků v místeckém okrese v letech 1938-1939 

promluvila Dr. Lenka Nováková z Muzea Těšínska a z Centra pro hospodářské a sociální dějiny FF 

Ostravské univerzity. Po anšlusu a po obsazení Sudet se do Moravské Ostravy uchýlilo množství 

uprchlíků z Rakouska i pohraničí. Coby shromaždiště a křižovatku na cestě dál vybrala ŽNO Ostrava 

ves Ostravici s turistickou ubytovnou. První 4 židovští uprchlíci tam přišli v září 1938, nejvíce (57 osob) 

v prosinci 1938. Úřady stanovily nejvyšší možný počet na 150 osob, který byl překročen. Část z nich 

odjela do Palestiny, USA, Jižní Ameriky, Velké Británie, Švédska, část se chtěla usadit v ČSR. Poslední 

uprchlíci Ostravici opustili v srpnu 1939. O nálezech hebrejských nápisů v interiéru hradu v Kurovicích 

(u Holešova) informoval Ing. Karel Bartošek z MěÚ Holešov. První nápisy byly majitelem tvrze 

objeveny v roce 2014 v zazděné dveřní nice, byly vyryty do omítky vnitřní stěny sálu tvrze ve 2. patře. 

Cenné je datování převedeno na občanský letopočet rokem 1656. V březnu 2019 byl objeven v 1 patře 

na chodbě u schodiště druhý nápis. Jde o chlapecké či mužské jméno umístěné pouze 110 cm nad 

podlahou. Ing. Bartošek na závěr požádal přítomné i nepřítomné hebraisty o pomoc při interpretaci 

nálezů.  

Objevně pohovořil o zápiscích, výpiscích a záznamech historika Josefa Edmunda Horkého z výzkumné 

cesty po jihozápadní Moravě v roce 1819 Mgr. Václav Nečada z Ústavu pomocných věd historických a 

archivnictví MU Brno. Horký chtěl na cestě získat rukopisy pro Františkovo muzeum v Brně založené 

v roce 1817. Ve Znojmě si přepsal na židovském hřbitově nápisy na náhrobcích z 15. století, v Jemnici 

si opsal dějiny tamních Židů od poloviny 16. do poloviny 19. století, v Třešti ho zaujal vzdělaný 

talmudista rabín Lazar Löw, ve Velkém meziříčí synagoga a v Třebíči chválil učitele na tamní židovské 

škole v ghettu Isaka Lederera. Dosud neznámé osudy Frederiky Stiassni z významné rodiny brněnských 

textilních podnikatelů byly předmětem výkladu Mgr. Petra Czajkowského z brněnského pracoviště 

NPÚ. Paní Frederika se narodila v Hodoníně roku 1854, měla šest dětí. Na počátku okupace již byla 

dosti nemocná, její milionový majetek v akciích převzala německá okupační správa, která jí z nich 

vyplácela 1939 korun měsíčně. Žádat musela i o částku na ošetření u zubaře, vyplacena jí nebyla ani 

polovina. Byla stěhována po Brně do čím dále horších bytů, až ji transportovali koncem března 1942 do 

Terezína, kde brzy zemřela.  

O bilanci obětí šoa z řad krnovské židovské komunity se pokusil Mgr. Jakub Strýček z Ústavu 

historických věd Slezské univerzity v Opavě. Jeho výzkum komplikuje fakt, že z Krnova uprchla většina 

Židů ještě před záborem pohraničí německou armádou v roce 1938. Většinou uprchli do vnitrozemí 

„zbytkového“ Československa, mnozí odešli do zahraničí. Z protektorátu byli krnovští židé mnoha 

transporty odesláni do Terezína, odkud byli posláni do koncentračních táborů v Polsku. V Terezíně jich 
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zahynulo 10, celkem přednášející zjistil 147-150 obětí. Protichůdné a zvláštní osudy obyvatel Boskovic 

vzhledem k persekuci židovských obyvatel za německé okupace popsala Marie Wetterová ze Státního 

okresního archivu Blansko. Otto Estelberger byl v roce 1905 přijat za strážníka v židovském městě, po 

sloučení židovské a křesťanské obce v jedny Boskovice byl v roce 1919 propuštěn, neuměl dobře psát 

a mluvit česky. Po vzniku protektorátu se chtěl soudit s obcí Boskovice o ušlou mzdu, obec ho raději 

ustavila treuhänderem v 7 židovských firmách a správcem 7 židovských domů. Jiný byl příběh židovské 

rodiny Goldmannů. Matka Gerta chtěla s 2 malými dětmi vycestovat na jaře 1939 do USA, přestěhovali 

se do Prahy, v květnu 1939 získali pasy. Matka čekala na uvolnění zadržovaných peněz, promeškala 

chvíli vhodnou. Všichni byli na jaře 1942 transportováni do Terezína. Děti byly zavražděny v Osvětimi, 

matka se dostala do Švýcarska, po válce vycestovala do Izraele. 

Program zakončil Mgr. Petr Pálka z Muzea Kroměřížska výkladem o poštovním styku mezi manžely 

Löffovými    v     Kroměříži  na    jedné   straně    a   židovskými   vězni     hlavně   v    Terezíně,    ale i 

v mimoterezínském pracovním středisku na dole Kukla v Oslavanech u Brna, vězni v Buchenwaldu či 

Sachsenhausenu. Paní Löffová (Lvová, 1913-2004) předala do sbírek muzea několik set stvrzenek na 

poslání balíku z let 1942-1945 do Terezína nebo uvedených míst, formulářů, dopisnic s díky za balík, 

se žádostí o další balík, s pochvalou za dobré složení balíku ohledně skladby potravin, dopisnic se 

žádostí o informace ohledně členů rodiny či známých. V jednom měsíci poslala jedné vězenkyni 

v Terezíně i 8 balíků s potravinami. Účastníci konference se rozešli v brzkém podvečeru s příslibem, že 

pokud to bude možné, tak se v Kroměříži za rok opět setkají. 

 

 

 

DALŠÍ AKCE MUZEA 
 

CHROPYNĚ 
 

7. 4. 2019 

„ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI“ 

V. ročník setkání pěveckých sborů konaný za podpory Města Chropyně. 

 

25. 5. 2019 

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA ZÁMKU 

Prohlídka zámku v doprovodu nejrůznějších strašidel a pohádkových bytostí. Pořádáno ve spolupráci 

s TOM Kamínek. 

 

 

RYMICE 
 

14. 4. 2019 

VELIKONOCE V RYMICÍCH 

Ukázky tradičního velikonočního pečiva a zdobení kraslic v původních stavbách lidové architektury. 

 

25. 5. 2019 

TRADIČNÍ ŘEMESLA 2019 

Bohatý program zaměřený na tradiční řemesla: výroba krojové obuvi, práce kováře, řezbářů, na škrobení 

spodnic, na ukázku vyšívání ažurek a spoustu dalšího. 

 

7. 12. 2019 

VÁNOČNÍ DÍLNY V HANÁCKÝCH CHALUPÁCH 

Tradiční vánoční atmosféra v příjemných prostorách našich hanáckých chalup. Děti i dospělí si mohli 

vyzkoušet ozdobit perníčky a vyrobit vánoční dekorace. Součástí této události byla ukázka rukodělných 

prací místních žáků. 
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VELKÉ TĚŠANY 
 

20. 9. 2019 

BURČÁK U MLÝNA 

Košt burčáku spojený s prohlídkou mlýna za doprovodu Cimbálové muziky Josefa Marečka. 
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4. 3. Návštěvnost muzea 

                      Přehled návštěvnosti akcí Muzea Kroměřížska za rok 2019  
    

termín ORG Název expozice, výstavy a doplňkových akcí   

    STÁLÉ EXPOZICE   

trvale 200 Památník Maxe Švabinského 5 756 

 od 1.4. 202 Historie ukrytá pod dlažbou města 4 807 
nově od 

18.5. 
201 Strážci času 4 271 

 
 

  

    GALERIE V PODLOUBÍ   

1.1.-3.2. 104 Vánoční kouzlo starých časů (pokračování výstavy z roku 2018) 188 

15.2. - 31.3. 101 Josef Ruszelák POOTEVŘENO do života malíře a grafika 536 

11.4.-28.4. 102 Kontrasty a krásy světa - výstava dětských prací 599 

14.5.-20.6. 103 Hvězdy stříbrného plátna 657 

5.7.-29.9. 107 777 medvědů 4 338 

11.10.-17.11 108 Umění je stav duše XII 900 

19.11.-2.2. 109 Jindřich Štreit (AB)NORMALIZACE 497 

        

 
 

  

    MALÁ GALERIE   

1.1.-3.2. 103 Vládci noci (pokračování výstavy z roku 2018) 502 

27.2. -19.5. 100 Čeští panovníci 1 087 

5.6.-1.9. 106 Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka 2 703 

12.9.-3.11. 112 Společenský život hmyzu 972 
12.11.-

5.1.2020 110 Pohádkové vánoce 931 

        

  
 

  

    Návštěvnost celkem stálé expozice a výstavy 28 744 

 
 

  

 
 

  

    PROGRAMY PRO ŠKOLY  

1.1.-1.2. 405 Vládci noci (pokračování z roku 2018) 447 

4.3.-17.5. 400 Jarmila Haldová - Čeští panovníci 994 

25.3.-17.4. 401 Putování velikonočního vajíčka a čokoládového zajíčka 1 026 

12.9.-3.11. 402 Společenský život hmyzu 974 

12.11.-20.12 406 Pohádkové vánoce 1 806 

        

    Celkem akce pro školy 5 247 
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 AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY  

    AKCE PRO VEŘEJNOST - TVOŘIVÉ DÍLNY   

1.1.-6.1. 457 Vánoční dílna - zdobení baněk (pokračování z roku 2018) 17 

26.2. 450 Dětské odpoledne s českými panovníky 50 

2.3. 452 Voňavá dílna 58 

6.4. 454 Dílna s výrobou slizu 217 

18.5. 455 Královské mlsání 58 
červenec-

srpen   Muzejní tábor (červenec II turnusy, srpen I turnus) 57 

12.9.-3.11. 461 Společenský život hmyzu - dílna při výstavě 44 

28.9. 459 Medvídková dílna 78 

12.10. 462 Až přiletí ptáček aneb výroba ptačích krmítek 47 

16.11. 463 Advent za dveřmi aneb výroba adventních kalendářů 69 
12.11.-
31.12. 

464 Pohádkové vánoce - zdobení baněk 223 

14.12. 465 Vánoční dílna   60 

    Celkem dílny a akce pro veřejnost 978 

 
 

  

    Celková návštěvnost Muzea Kroměřížska, Kroměříž 34 969 

        

        

 
 ZÁMEK CHROPYNĚ  

trvale 203 expozice zámek Chropyně + výstava Panenky v krojích od 25. 5. - 1. 9. 2 996 

květen - září 111 Příroda rukou člověka měněná 1 954 

květen - září 453 dílny k výstavě Příroda rukou člověka měněná 8 

25.5. 456 Pohádkový zámek 353 

25.5.   Hanácké slavnosti 29 

        

    Celkem 5 340 

        

    

  
RYMICE  

trvale 204 Domky lidové architektury + expozice, výstava Čtyři roční období Rymické školy - tvrz Rymice 1 918 

14.4. 451 Velikonoce v Rymicích 177 

květen - září 403 Včelařství aneb rojení v Rymicích - akce školy 201 

květen - září 404 Voňavá kouzla v Rymicích - akce školy 19 

25.5. 458 Tradiční řemesla v Rymicích 435 
11.12.-
19.12. 

407 Vánoce na Hané - návrat do minulosti - akce školy 452 

7.12. 460 Vánoční dílničky v hanáckých chalupách 75 

    Celkem 3 277 
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VELKÉ TĚŠANY  

duben - září 205 Větrný mlýn 1 215 

20.9.   Burčák u mlýna 135 

    Celkem 1 350 

    

    

  
OSTATNÍ AKCE  

7.2.   Přednáška Čína a Japonsko 20 

30. 5.    Přednáška Procesuální myšlení 20 

3.7.   Přednáška Rudolf Jan 15 

3.10.   Konference Osobnost a město 81 

13. 11.    Konference Židé a Morava 52 

    Celkem   

    NÁVŠTĚVNOST MUZEA KROMĚŘÍŽSKA CELKEM 45 124 
 

 

 

 

 

Přehled návštěvnosti podle druhu vstupného za rok 2019 

(podle prodaných vstupenek)    

      

měsíc plné snížené rodinné zdarma celkem 

leden 121 458 214 98 891 

únor 185 119 82 154 540 

březen 228 559 46 93 926 

duben 603 1 593 116 617 2 929 

květen 851 1 061 184 921 3 017 

červen 385 976 163 273 1 797 

červenec 952 891 1 069 384 3 296 

srpen 990 993 1 065 926 3 974 

září 521 1 130 251 448 2 350 

říjen 337 1 249 230 330 2 146 

listopad 398 769 171 232 1 570 

prosinec 620 1 567 192 286 2 665 

celkem 6 191 11 365 3 783 4 762 26 101 
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Vyhodnocení návštěvnosti Muzea Kroměřížska za období 2000 - 2019 

dle prodaných vstupenek 

        

 rok 
návštěvníci muzeum zámek lidová arch. větrný mlýn  

 celkem Kroměříž Chropyně Rymice Velké Těšany  

 2000 15 440 10 783 3 408 624 625  

 2001 20 203 15 724 3 076 872 531  

 2002 18 362 11 232 5 954 600 576  

 2003 20 724 13 213 6 084 847 580  

 2004 26 510 17 367 6 245 2 349 549  

 2005 27 538 17 831 7 627 1 416 664  

 2006 19 571 14 558 3 171 1 109 733  

 2007 25 939 18 806 3 088 3 020 1 025  

 2008 24 615 19 874 2 609 951 1 181  

 2009 31 279 24 893 4 061 1 084 1 241  

 2010 27 663 20 957 4 508 1 056 1 142  

 2011 25 599 19 639 3 187 1 567 1 206  

 2012 23 979 19 035 2 108 1 478 1 358  

 2013 25 878 16 954 6 059 1 563 1 302  

 2014 34 206 25 988 3 924 2 758 1 536  

 2015 33 147 23 939 5 004 2 980 1 224  

 2016 26 515 19 036 4 001 2 886 592  

 2017 23 530 17 269 4 097 2 164 0  

 2018 20 471 14 617 3 132 2 415 307  

 2019 26 101 17 659 3 815 3 277 1 350  
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4.4. Odborné výklady ve výstavách a expozicích 
 

Ve všech expozicích i objektech muzea jsou průvodci či průvodkyně, kteří poskytují základní výklad na 

solidní úrovni. Odborní zájemci jsou odkázání na příslušné odborné pracovníky či vydané publikace 

muzejní či jiné. 
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4.5. Doplňkové kulturní a jiné akce a programy konané v přednáškovém sále v sídle 

muzea (muzeum není pořadatelem) 
 

Přednášky Tomáše Pfeiffera - 8x 

Přednášky Mgr. Jiřího Zbořila – celkem 87x 

Přednášky Jiří Krupa – 41x 

Dějepisná olympiáda – okresní a krajské kolo – 2x 

Valná hromada VAK – 1x 

Olga Graclíková – přednáška – 5x 

Sociální služby města Kroměříž – 2x 

Občanské hnutí Tricolora – 1x 

Klub UNESCO Kroměříž – 1x 

Nemocnice Kroměříž – 1x 

Umělecká iniciativa FORFEST – 1x 

 

 

 

5. EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

     

5.1. Vlastní ediční činnost – vydané publikace, periodika 

 
- Petr Pálka (editor), Židé a Morava XXV, stran 275, výtisků 250 ks, ISBN 978-80-85945-78-2 
- Petr   Pálka,  Předměty s   židovskou  tématikou   ve  sbírkách  Muzea  Kroměřížska,  in   Židé 

a Morava XXV, str. 236 - 254 

 

5.2. Odborné texty do publikací a periodik vydaných jinými subjekty 
 

- Lenka Bartíková, Výsledky archeologického výzkumu na zámku v Březolupech, časopis 

SLOVÁCKO 

- Lenka Bartíková, raně středověká sídliště na lokalitě Napajedla – Díly za humny, časopis 

SLOVÁCKO 

- Markéta Mercová, Košíkářské muzeum v Morkovicích – Slížanech, in Proutěná kultura 

v kontextu času a prostoru, Státní okresní archiv Mělník 

- Petr Pálka, Twenty Five Years of the „Židé a Morava“, in Judaica Bohemiae LIV – 1, Židovské 

muzeum v Praze 

- Petr Pálka, k 80. výročí okupace roku 1939, In Zpravodaj Klubu UNESCO Kroměříž 1/2019 

- Petr Pálka, k listopadovému dění v Kroměříži před 30 lety, in Zpravodaj Klubu UNESCO 

Kroměříž 1/2019 

- Petr Pálka, K nuceným přesunům holešovských židů v letech 1939 – 1943, in ZVUK Zlínského 

kraje, jaro-léto 2019 

- Petr Pálka, Muzeum Kroměřížska v listopadu 1989, in ZVUK Zlínského kraje, podzim – zima 

2019 

- Petr Pálka, Pětadvacet ročníků konferencí Židé a Morava, in ZVUK Zlínského kraje, podzim –

zima 2019 

 

5.3. Medializace instituce – propagace výstav a doplňkových akcí v denním tisku, 

rozhlase, TV, na plakátovacích plochách apod. 

 
Využití elektronických médií – webové stránky. Ke konci roku přistoupeno k aktualizaci webu muzea, 

zahrnuty nové expozice a nově řešena struktura včetně přizpůsobení stránek pro prohlížeče v mobilních 

telefonech, což je dnes asi ta nejužívanější forma „brouzdání“ po internetu. 
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Využíván i facebook – oproti loňskému roku vzrostl počet příznivců o 308 a konečný stav je prozatím 

1568. Využíván je i Instagram Muzea Kroměřížska, který byl založen v roce 2019 a má zatím 229 

příznivců. Muzeum v rámci svých omezených finančních prostředků využívá všechny možné formy 

další propagace svých aktivit – od papíru přes rozhlas, televizi a zmíněná elektronická média. 

Zachováváme tištěné pozvánky, neboť je to mnohdy jediné, co po výstavě či akci zbyde. Též je 

využíváno plakátovacích ploch a tisku letáčků pro donášku do domácností. Z Českým rozhlasem byla 

velmi dobrá a četná spolupráce, která se ocitla na nule po odchodu aktivního redaktora Sedláčka. Česká 

televize točí velmi výběrově, ale je dobrá spolupráce se stanicí „Déčko“ ČT. 

Upoutávky  jsou  zasílány  i  do  novin  a  jejich  periodik.  Nejvíce ohlasů je z Kroměřížského deníku a 

Zpravodaje města Kroměříž, reakce Týdeníku Kroměřížska je velmi bídná. 

Kromě muzejního webu využíváme i různých webů cestovního ruchu – např. Kudy z nudy aj. E-mailová 

komunikace doznala velkého propadu, neboť v rámci GDPR nám mnoho dřívějších adresátů, vč. škol, 

nereagovalo zpětným povolením k zasílání. K propagaci českých programů pro školy proto využíváme 

i osobního kontaktu. Dobrá je spolupráce s Informační kanceláří Kroměříž i jiných měst. Dlouholetá je 

spolupráce s Olomouc region Card – turistickou kartou a též máme objekty značeny v rámci turistických 

známek. Objekty v Rymicích a Velkých Těšanech jsou propagovány i formou poutačů u příjezdových 

cest. 

Pravidelně se účastníme i veletrhu CR Regiontour. 

 

 

5.4. Spolupráce s odbornými a jinými periodiky (účast na jednáních redakčních rad) 

 
Historička muzea je členkou redakční rady časopisu Acta musealia a redakční rady portálu eBadatelna. 

Spolu s historikem jsou členy redakční rady bulletinu Klubu UNESCO. Historik je dlouholetým členem 

redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje.  

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ AKTIVITY 
 

6.1. Zapojení do evropských (nejen strukturálních EU) fondů 
 

Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP 

Projekt:  Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic 

 

Od začátku roku pokračovaly započaté stavební práce 3. etapou. V rámci 3. etapy byla provedena 

rekonstrukce půdních prostor a sociálního zázemí ve 4. NP. Provedené práce byly po dokončení 

zkolaudovány.   Do    nově    vybudovaných   výstavních  prostor  ve  3. NP   bylo   dodáno  vybavení a 

instalována expozice „Historie Kroměřížska 19. a 20. století“. Proběhlo druhé čerpání finančních 

prostředků z fondu EU. Celkově bylo proinvestováno 11.610 tis. Kč, z toho stavební část tvořila 8.283 

tis. Kč. Zbytek tvořily náklady na inženýrskou činnost, autorské a stavební dozory, interiér a jiné 

náklady. 

 

 

Subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj, Operační program IROP 

Projekt:  Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích 

 

Byla dodána prováděcí projektová dokumentace. Proběhlo výběrové řízení na administrátora 

výběrového řízení dodavatele stavby, dále výběrové řízení na technický dozor stavby. Vybraný 

administrátor provedl výběrové řízení na dodavatele stavby a v současné době probíhá vyhodnocení 

veřejné zakázky. Proběhla dvě čerpání finančních prostředků z fondu EU. 
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6.2. Dotace jiných subjektů (např. ministerstva)  
 

Částka:  175.000,- Kč 

Subjekt: Ministerstvo kultury 

Akce:  Obnova objektu – venkovský dům č. p. 65 v Rymicích 

Při realizaci akce byly provedeny výkopy pro drenáž a gabionové podpory základů. Následně bylo 

provedeno samotné podepření základů gabionovými koši. Roubené části stěn, které byly napadeny 

dřevokaznými činiteli a ztrouchnivělé, byly vyměněny a ošetřeny chemickým nátěrem Karbolineum 

extra s obsahem fungicidů a insekticidů. 

 

 

6.3. Přijaté dary (nefinanční) 
 

Muzeu bylo darováno 45 kusů sbírkových předmětů. 

 

 

6.4. Finanční pomoc sponzorů 
 

Částka:  25.000,- Kč 

Subjekt: Nadační fond obětem holocaustu 

Akce:  Vydání svazku „Edice Židé a Morava XXIV.“ 

Jako každoročně přispěla nadace na vydání sborníku příspěvků z konference „Židé a Morava“, 

organizované muzeem. 

 

 

6.5. Příprava projektů a koncepcí 
 

Oprava domu č. p. 65 v Rymicích v areálu Hejnice 

V rámci dokončení opravy objektu je navrženo zaomítání dřevěných trámů roubení hliněnou omítkou a 

konečné ošetření vápennou ličkou. Na závěr rekonstrukce objektu bude položen okapový chodník 

z pálených cihel. 
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7. PLNĚNÍ CÍLŮ KONCEPCE ROZVOJE ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 

V OBLASTI KULTURY PRO OBDOBÍ LET 2015 – 2024 

 
Statistické ukazatele rozvoje organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015–2024 

Výkaz o muzeu a galerii (v souladu s NIPOS Kult (MK) 14-01 a hodnocenými indikátory Koncepce rozvoje 

organizací Zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015 až 2024)  

 

Údaj 

Rok 2015 

* k 

vyplnění 

Rok 2016 

* k 

vyplnění 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

 

Rok 2020 

+ 

Objekty - pobočky, 

detašovaná pracoviště 

(NIPOS ř. č. 0103) 

4  3 

  

3 

 

4 

 

4 

 

Sbírkové předměty 

(NIPOS ř. č. 0901)  
47249 48051 

 

48349 

 

49519 

 

52361 

 

Počet zapsaných 

přírůstků za sledovaný 

rok (NIPOS ř. č. 0905): 

196 1002 

 

98 

 

1170 

 

2842 

 

- z toho přírůstky 

získané koupí 
18 4 

1 6 8  

- z toho přírůstky 

získané darem 
85 18 

80 93 45 

 

 

- z toho přírůstky 

získané sběrem 
93 980 

 

17 

 

 

1071 

 

2789 

 

Počet knihovních 

jednotek (NIPOS ř. č. 

0603) 

40628 41035 

 

41345 

 

41599 

 

42015 

 

Počet stálých expozic 

(NIPOS ř. č. 0107) 
10 10 

10 10 10  

Počet výstav (NIPOS ř. 

č. 0201):  
17 18 

 

12 

 

 

10 

 

 

14 

 

- z toho v zahraničí 

(NIPOS ř. č. 0205):

  

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Počet kulturně 

výchovných akcí pro 

veřejnost (NIPOS ř. č. 

0231): 

21 33 

 

19 

 

14 

 

 

24 

 

Celková návštěvnost 

expozic a výstav, 

kulturně výchovných 

akcí (NIPOS ř. 0218 + ř. 

0232) 

72029 66206 

 

 

50549 

 

 

28292 

 

 

45124 
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II. PROVOZNÍ ČÁST 
 

 

1. ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Periodicky každý měsíc probíhají porady vedoucích a odborných pracovníků, kde jsou probírány 

aktuální záležitosti a stanoveny úkoly – termíny plnění. 

Před každou výstavou či akcí probíhají porady zainteresovaných. Jak zmíněno i jinde, u některých 

odborných i technických pracovníků byla věnována značná pozornost pravidelných kontrolním dnům a 

konzultacím se zhotoviteli akce „Revitalizace budov a expozic“ a přípravě projektu „Revitalizace 

hospodářského dvora v Rymicích“ – akce IROP. 

 

 

 

2. PROVOZ A ÚDRŽBA 

 
2.1. Provoz a údržba (včetně stavební) 
 

Kroměříž č. p. 38  - muzeum 
V hlavní budově Muzea Kroměřížska nebyly prováděny žádné větší opravy vzhledem probíhající 

revitalizaci. V měsíci 2017 září byla tato revitalizace zahájena. V rámci 3. etapy byla v roce 2019 

provedena rekonstrukce 4. nadzemního podlaží, tj. nové rozvody silnoproudu, slaboproudu, EZS, EPS, 

vody, odpadů, a topení. Zcela nové jsou sociální zařízení.  

 

Ostatní opravy 

Z drobných oprav byly provedeny výměny a opravy osvětlovacích těles, čištění odpadních svodů, 

oprava telefonní ústředny. 

Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou, revize přenosných 

elektrospotřebičů, revize tlakových nádob. V říjnu se uskutečnila prohlídka kotelny. V prosinci revize 

odvodů spalin.  

 

Kroměříž č. p. 471 – depozitář  

Byly prováděny drobné opravy elektronického zabezpečovacího systému, zejména opravy pohybových 

čidel.  

Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou. V prosinci se uskutečnila 

prohlídka kotelny a seřízení kotlů před zahájením topné sezóny, revize odvodů spalin.   

Bylo provedeno čištění přípojky kanalizace tlakovým vozem, v budoucnu bude zřejmě nutná její 

výměna. 

 

Chropyně č. p. 20  - zámek 

Z drobných oprav byly provedeny opravy vnitřních omítek před zahájením sezóny. 

Byla provedena pravidelná revize EZS.  
 

Rymice – všechny objekty lidové architektury  

Před  zahájením  průvodcovské  sezóny  byly  po  zimě  opraveny  omítky,  obnoveny  malby,  nátěry a 

proveden celkový úklid. Sezónně byla prováděna údržba zeleně.  

 

Rymice č. p. 1 – tvrz 

Byla prováděna běžná údržba. 

Byla provedena z vysokozdvižné plošiny oprava střechy, doplnění tašek po silném větru. 
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Rymice - hospodářská stavení  

V lednu byla dokončena a předána prováděcí projektová dokumentace na opravu budov, od října probíhá 

výběrové řízení na dodavatele stavby.  

 

Rymice č. p. 62 

Byla prováděna běžná údržba, sečení trávy.  

 

Rymice č. p. 64  
Byla prováděna běžná údržba, sečení trávy. 

 

Rymice č. p. 65 

Byla prováděna oprava dřevěného pláště domu.  
Byly odstraněny násypy ze stavební suti a hlíny, byly provedeny výkopy pro drenážní rýhy a 

gabionové podpory základů a následně byly tyto gabiony osazeny. 

Byly odstraněny pomocné podpěry z minulé etapy a tesařským způsobem proveden nový trámový 

dřevěný plášť, který byl chemicky ošetřen.  

V roce 2020 pravděpodobně proběhne poslední část opravy, tj podezdění pláště, zaomítání hliněnou 

omítkou, ošetření vápennou ličkou a osazení cihelných okapových chodníčků. 

  

Rymice č. p. 14, čp. 104 a č. p. 116  

Byla prováděna běžná údržba. 

 

Velké Těšany – větrný mlýn 

Byla prováděna pouze běžná údržba, mlýn prošel v minulých letech celkovou opravou. 
 

 

2.2. Zabezpečovací systémy 

 
Kroměříž č. p. 38 - muzeum 

Byla provedena revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Byla provedena revize 

čidel a ústředny EZS. Byla provedena vstupní revize EPS a EZS 4. NP a  rozšířený systém o toto podlaží 

byl připojen na pult Hasičského záchranného sboru ZK a pult Policie ČR. 

 

Kroměříž č. p. 471 – depozitář 

Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR. 

Po revizi byly vyměněny nefunkční čidla. 

 

Chropyně č. p. 20 - zámek 

Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel.  

Byla provedena výměna čidla.  

 

Rymice č. p. 1 – tvrz 

Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech čidel. Dále byla 

provedena revize ústředny a čidel elektronické požární signalizace.  

 

Rymice č. p. 62, č. p. 64 a č. p. 65 

Byla provedena pravidelná revize ústředny, přenosového zařízení FAUTOR a všech bezdrátových čidel.  

 
 

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
V měsíci únoru proběhlo pravidelné školení bezpečnosti práce všech zaměstnanců muzea externím 

bezpečnostním technikem Vojtěchem Pešinou. 
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Nově přijatí pracovníci byli v den nástupu do zaměstnání proškoleni vedoucími pracovníky vstupním 

školením. 

Měsíčně probíhala bezpečnostním technikem kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce. Pracovníci 

byli vybaveni ochrannými pracovními pomůckami podle vypracované směrnice. 

 

 

2.4. Požární ochrana 
 

V měsíci únor bylo provedeno pravidelné školení požární ochrany všech zaměstnanců muzea požárním 

technikem s názornou ukázkou použití RHP k hasebnímu zásahu. 

Všichni nově příchozí zaměstnanci byli v den nástupu do zaměstnání proškoleni v PO a seznámeni 

s rozmístěním RHP a hydrantů v objektu svého pracoviště. 

Při měsíčních kontrolách byla prováděna požárním preventistou prohlídka budov, především pracoviště  

stolárny  a  konzervátorských  dílen,  vizuální  kontrola  RHP  a   hydrantů.  Revize   RHP a hydrantů 

ve všech objektech muzea byly prováděny v ročním cyklu smluvní firmou. 

 

2.6. Ochrana životního prostředí 
  

V objektu muzea v Kroměříži je tříděn odpad - do odpadových nádob se zbytkovým odpadem a do 

nádoby na PET láhve. 

Průběžně je evidován a odevzdáván do firmy BIOPAS s.r.o. nebezpečný odpad – zářivky, nádoby od 

chemikálií. 

 

 

 

3. VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

3.1. Počítačové sítě (instalace, údržba, rozvoj) 
 

Počet PC v muzeu celkem       42 

z toho:          

pevných PC        26 

notebooků          7 

PC s dotykovými obrazovkami  

v expozici Historie ukrytá pod dlažbou města      9 

 

Počet PC s připojením na internet     26 

Počet PC s e-mailovou adresou      25 

Počet PC pro veřejnost         1 

 

Dotykové a informační obrazovky       5 

 

V muzeu jsou 4 servery.  

 

Ve sklepní expozici Historie ukrytá pod dlažbou města byly vyměněny všechny počítače, neboť byly již 

nefunkční – díky prostředí ve sklepě. Náklady byly hrazeny z fondu oprav, který je každoročně tvořen 

v rámci podmínek stanovených tzv. Norskými fondy, ze kterých byla expozice hrazena. 

 

V rámci projektu Kybernetické bezpečnosti v naší organizaci byly implementovány nástroje pro 

centrální management airwave a clearpass. Dále pak HP server + další síťové prvky (firewally, switche 

a AP body), které slouží zaměstnancům a návštěvníkům k wifi síti s patřičným ověřením. 
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3.2. Internet, www stránky, využívání e-mailu 

 
Internet je využíván pro získávání informací a e-maily pro vnitřní a vnější komunikaci a propagaci. 

Funguje muzejní úložiště pro sdílení dokumentů a fotografií (zápisy z porad, směrnice atd.) 

Web muzea byl opět radikálně inovován a doplněn o nové expozice a přizpůsoben využití v mobilních 

telefonech. 
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III   EKONOMICKÁ ČÁST 

 
A   Část textová 
 

 

 

Úvod 

 

 

 

Muzeum  Kroměřížska  je  příspěvkovou  organizací,   zřizovanou  Zlínským  krajem  se  sídlem  

ve Zlíně. Hlavní činností muzea je získávání, shromažďování, trvalé uchovávání, evidence a odborné 

zpracování sbírek muzejní povahy, se zvláštním zaměřením na dokumentaci regionu Kroměřížsko. 

Umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány              a 

poskytuje výchovné a vzdělávací služby pro studijní i vědecké účely.  

Ve své správě má muzeum několik historických objektů, ve kterých provádí běžnou i památkovou 

údržbu – skanzen lidové architektury v Rymicích, zámek v Chropyni a národní kulturní památku větrný 

mlýn Velké Těšany. Objekty jsou v době sezóny (duben – září) veřejně přístupné návštěvníkům.  

V muzeu pracovalo v uplynulém roce v přepočteném stavu celkem 34,60 zaměstnanců  – z toho 

17,60 odborných, 11,10 technicko-hospodářských a 5,90 zaměstnanců v dělnických profesích. 

Z důvodu sledování nákladů a výnosů jsou v organizaci stanovena čtyři střediska Kroměříž, Chropyně, 

Rymice a Velké Těšany. Na začátku každého roku je vypracován číselník akcí, který slouží ke sledování 

nákladů, výnosů a návštěvnosti jednotlivých kulturně-vzdělávacích akcích pořádaných muzeem. 

Od začátku roku 2019 pokračovaly započaté stavební práce 3. etapou akce „Muzeum 

Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“. V rámci 3. etapy byla provedena rekonstrukce 

půdních prostor a sociálního zázemí ve 4. NP. Provedené práce byly po dokončení zkolaudovány. Do 

nově vybudovaných výstavních prostor ve 3. NP bylo dodáno vybavení a instalována expozice 

„Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948“. 

V roce 2019 byly pro velké i malé návštěvníky připraveny rozmanité výstavy a programy 

v objektech v Kroměříži, Chropyni i Rymicích tak, aby zaujaly, pobavily i naučily něco nového. Po 

zimních měsících byly před zahájením návštěvnické sezóny opraveny omítky, obnoveny malby a nátěry 

a proveden celkový úklid pracovníky z  technického úseku muzea v objektech lidové architektury 

v Rymicích a na zámku v Chropyni. V průběhu roku se pokračovalo v opravách památkových objektů 

v Rymicích za přispění dotace z Ministerstva kultury ČR.  

V průběhu roku 2019 pokračovaly práce na další významné investiční akci „Muzeum 

Kroměřížska p.o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. V průběhu roku 2019 byla dodána 

prováděcí projektová dokumentace. Proběhlo výběrové řízení na administrátora výběrového řízení 

dodavatele stavby, dále výběrové řízení na technický dozor stavby. Vybraný administrátor provedl 

výběrové řízení na dodavatele stavby a v současné době probíhá vyhodnocení veřejné zakázky. Po 

realizaci stavby v roce 2022 budou kompletně opraveny budovy hospodářského dvora, vybudovány 

depozitáře etnografie a archeologie, etnografická expozice a zázemí pro návštěvníky i pracovníky 

muzea.  
V dalších kapitolách předkládáme podrobný ekonomický rozbor uplynulého roku, který můžeme 

hodnotit pozitivně.  
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1  Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů – tab. č. 1 

 

Zastupitelstvo Zlínského kraje (dále jen ZZK) na svém jednání dne 17.12.2018 usnesením č. 

0485/Z16/18 schválilo Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019, v rámci kterého byly rozepsány závazné 

vztahy vůči příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem na rok 2019. Organizaci byly 

schváleny tyto závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019: 

 Příspěvek na provoz            17,862.000,-- Kč 

 Závazný objem prostředků na platy     10,406.000,-- Kč 

 Závazný objem prostředků OON                             210.000,-- Kč 

V průběhu roku 2019 došlo ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu: 

1. změna plánu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 

1. změna závazného objemu prostředků na plaky na rok 2019 

schválení plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2019 

RZK usnesením č. 0098/R05/19 ze dne 11.2.2019 schválila muzeu navýšení příspěvku na provoz na rok 

2019 o 668 tis. Kč a zároveň schválila navýšení závazného objemu prostředků na platy o 491 tis. Kč. 

RZK usnesením č. 0106/R05/19 ze dne 11.2.2019 schválila Plán tvorby a použití fondu investic a 

odpisový plán na rok 2019.  

1.  změna plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2019 

RZK usnesením č. 0199/R09/19 ze dne 25.3.2019 schválila změnu č. 1 plánu tvorby a použití fondu 

investic v roce 2019.  

2.  změna plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2019 

RZK usnesením č. 0256/R10/19 ze dne 15.4.2019 schválila změnu č. 2 plánu tvorby a použití fondu 

investic v roce 2019.  

2. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 

RZK usnesením č. 0312/R11/19 ze dne 29.4.2019 vzala na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové 

dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 497.763,89 Kč na akci „Muzeum Kroměřížska, 

p.o. – Revitalizace budov a expozic“. 

3. změna plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2019 

RZK usnesením č. 0378/R13/19 ze dne 27.5.2019 schválila změnu č. 3 plánu tvorby a použití fondu 

investic v roce 2019. 

3. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 

RZK usnesením č. 0503/R17/19 ze dne 8.7.2019 vzala na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

od Ministerstva kultury ČR ve výši 175 tis. Kč z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny 

a krajinné památkové zóny v roce 2019 na obnovu kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 65 

Rymice. Účelová dotace byla v plné výši vyčerpána a ve stanoveném termínu bylo provedeno 

vyúčtování finančních prostředků. 

4. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 

4. změna plánu tvorby a použití fondu investic v roce 2019 

RZK usnesením č. 0888/R28/19 ze dne 25.11.2019 schválila navýšení příspěvku na provoz o 21 tis. Kč 

a současně RZK schválila vyčlenění účelových prostředků v rámci závazného objemu prostředků na 

platy ve výši 16.280 Kč na projekt InErudico „Práce jako lék“. Stejným usnesením RZK uložila odvod 

prostředků do rozpočtu zřizovatele z fondu investic ve výši 21 tis. Kč.  

Usnesením č. 0888/R28/19 schválila změnu č. 4 plánu tvorby a použití fondu investic na rok 2019. 

 

Finanční vztahy muzea k rozpočtu kraje byly upraveny výše uvedenými závaznými změnami, 

k 31.12.2019 takto: 

Příspěvek na provoz  18,551.000,--   Kč 

Účelové dotace ze státního rozpočtu       672.763,89  Kč  

Závazný objem prostředků na platy  10,897.000,--    Kč 

z toho: účelově InErudico                                                          16.280,--    Kč 

Závazný objem OON             210.000,--   Kč 

Odvod z fondu investic                                                              21.000,--   Kč 
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V průběhu roku 2019 muzeum pokračovalo v realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – 

Revitalizace budov a expozic“ v souladu s investičním záměrem (dále jen IZ) schváleným RZK 

usnesením č. 0899/R23/15 ze dne 23.11.2015, pod evidenčním číslem 1132/3/090/065/09/15 ve znění 

jeho pozdějšího dodatku č. 1 schváleného RZK usnesením č. 0215/R06/16 ze dne 29.3.2016 a dodatku 

č. 2 schváleného RZK usnesením č. 0555/R14/16 ze dne 11.7.2016. Na akci byl muzeu poskytnut 

investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele ve výši 1,384.936 Kč. Příspěvek byl použit a vyúčtován 

v souladu s rozhodnutím o poskytnutí investičního příspěvku. Dále byla na akci schválena návratná 

finanční výpomoc (dále jen NFV) ve výši 10,096 tis. Kč z rozpočtu Zlínského kraje dodatkem č. 1 ke 

smlouvě číslo D/0114/2019/ŘDP. V průběhu roku byla použita částka ve výši 9,562.009,71 Kč, 

k 31.12.2019 byla zřizovateli vrácena NFV ve výši 8,485.332,31 Kč. Muzeum na akci obdrželo 

neinvestiční dotaci z IROP ve výši 12.684,08 Kč a investiční dotaci ve výši 8,000.504,19 Kč. 

Další akcí, kterou v průběhu roku 2019 muzeum realizovalo, byla  akce „Muzeum Kroměřížska, 

p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ - IROP v souladu s IZ vzatým na vědomí RZK 

usnesením č. 0139/R07/17 ze dne 27.2.2017, pod evidenčním číslem 1296/090/02/17, schváleným RZK 

usnesením č. 0487/R16/17 ze dne 16.6.2017, ve znění dodatku č. 1 schváleného RZK usnesením č. 

1091/R30/17 ze dne 11.12.2017, evidenční číslo 1296/090/02/17-01/12/17, ve znění dodatku č. 2 

schváleného RZK usnesením č.0106/R05/19 ze dne 11.2.2019, evidenční číslo 1296/090/02/17-

0201/19, ve znění dodatku č. 3 schváleného RZK usnesením č 0256/R10/19 ze dne 15.4.2019, evidenční 

číslo 1296/090/02/17-03/03/19. Na akci byl muzeu poskytnut investiční příspěvek z rozpočtu 

zřizovatele ve výši 2,573.816,86 Kč. Příspěvek byl použit a vyúčtován v souladu s rozhodnutím o 

poskytnutí investičního příspěvku. Dále byla na akci schválena NFV ve výši 14,268 tis. Kč z rozpočtu 

Zlínského kraje dodatkem č. 1 ke smlouvě číslo D/1266/2019/ŘDP. V průběhu roku nebyla NFV 

čerpána. Muzeum na akci obdrželo investiční dotaci z IROP ve výši 6,271.884,77 Kč. 

V rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2019 nám byl nařízen odvod z fondu 

investic ve výši 21 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, platba byla provedena ve stanoveném termínu. 

V souladu s doporučeným postupem účtování vlastních výrobků bylo v závěru roku zaúčtováno 

časové rozlišení zdrojů financování tisku sborníků z konference Židé a Morava XXII, XXIII, XXIV a 

XXV na účet 384 – Výnosy příštích období ve výši 49.038,12 Kč. O tuto částku byl snížen příspěvek 

na provoz zřizovatele na konečnou částku 18,501.961,88 Kč. 

V rámci dobré spolupráce dostáváme každý rok od Města Chropyně příspěvek na provoz zámku 

v Chropyni. V listopadu 2019 byl předložen přehled nákladů a výnosů souvisejících s provozem zámku 

a muzeum obdrželo příspěvek od Města Chropyně ve výši 150 tis. Kč. 

 

2    Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti  – tab. č. 2 

2.1 Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti 

 

Rozpočtované náklady pro rok 2019 v hlavní činnosti jsou o 35 tis. Kč vyšší než rozpočtované 

výnosy. Tento rozdíl je dokrýván plánovaným ziskem z doplňkové činnosti.  

Původně schválený rozpočet nákladů ve výši 19,861 tis. Kč byl navýšen k 31.12.2019 celkem o 703,78 

tis. Kč na částku 20,564,78 tis. Kč. 

Upraveny byly tyto položky: 

Účet Název položky Částka v tis. Kč 

501 Spotřeba materiálu -8,00 

502 Spotřeba energie -46,00 

511 Opravy a udržování -10,00 

512 Cestovné -25,00 

513 Náklady na reprezentaci -1,00 

518 Ostatní služby 64,00 

521 Mzdové náklady 512,78 

524 Zákonné sociální pojištění 167,00 

527 Zákonné sociální náklady -8,00 

547 Manka a škody 21,00 

549 Ostatní náklady z činnosti -5,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 42,00 

 CELKEM 703,78 
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Náklady v hlavní činnosti byly k 31.12.2019 čerpány v celkové výši 20,521.273,72 Kč, tj. 99,79 %. 

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj čerpání nákladů v porovnání se skutečností roku 2018. 

 

Účet Název položky 
Skutečnost           

rok 2018 
Skutečnost          

rok 2019 

Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

501 Spotřeba materiálu        559 778,18 Kč         511 952,27 Kč  -47 825,91 -8,54 % 

502 Spotřeba energie        784 558,33 Kč         934 811,34 Kč  150 253,01 19,15 % 

503 Spotřeba jiných nesklad. dodávek          10 879,00 Kč             8 696,96 Kč  -2 182,04 -20,06 % 

504 Prodané zboží          14 328,90 Kč           21 192,33 Kč  6 863,43 47,90 % 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby -        58 027,22 Kč  -        48 077,20 Kč  9 950,02 -17,15 % 

511 Opravy a udržování     2 339 504,18 Kč         472 526,50 Kč  -1 866 977,68 -79,80 % 

512 Cestovné          51 400,00 Kč           34 207,00 Kč  -17 193,00 -33,45 % 

513 Náklady na reprezentaci          18 848,49 Kč           14 597,18 Kč  -4 251,31 -22,56 % 

518 Ostatní služby     1 149 859,93 Kč      1 432 085,58 Kč  282 225,65 24,54 % 

521 Mzdové náklady   10 434 058,00 Kč    11 106 515,00 Kč  672 457,00 6,44 % 

521 Náhrada mzdy za DPN          63 358,00 Kč           73 337,00 Kč  9 979,00 15,75 % 

524 Zákonné sociální pojištění     3 498 298,00 Kč      3 715 351,00 Kč  217 053,00 6,20 % 

525 Jiné sociální pojištění          29 363,00 Kč           30 622,00 Kč  1 259,00 4,29 % 

527 Zákonné sociální náklady        496 079,12 Kč         514 121,94 Kč  18 042,82 3,64 % 

538 Jiné daně a poplatky            5 840,00 Kč             5 150,00 Kč  -690,00 -11,82 % 

547 Manka a škody                       -   Kč           20 570,00 Kč  20 570,00 0,00 % 

549 Ostatní náklady z činnosti        143 307,73 Kč           72 715,82 Kč  -70 591,91 -49,26 % 

551 Odpisy dlouhodobého majetku     1 132 294,00 Kč      1 550 544,00 Kč  418 250,00 36,94 % 

558 Náklady z drobného DM        131 631,00 Kč           50 355,00 Kč  -81 276,00 -61,75 % 

  CELKEM   20 805 358,64 Kč    20 521 273,72 Kč  -284 084,92 -1,37 % 

 

 

V porovnání se skutečností roku 2018, kdy náklady v hlavní činnosti byly čerpány ve výši 

20,805.358,64 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k poklesu čerpání o 284.084,92 Kč, tj. o 1,37 %.  

K nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo u mzdových nákladů o 672.457 Kč, tj. o 6,44 % 

(navýšení platových tarifů na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb.) a také u souvisejících zákonných 

odvodů o 217.053 Kč, tj. o 6,20 %. K většímu meziročnímu nárůstu o 418.250 Kč, tj. 36,94 % došlo 

také na položce odpisy dlouhodobého majetku a to v důsledku zařazení nového majetku do užívání 

v souvislosti s realizací  akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“. Meziročně 

vzrostly také náklady na spotřebu energií (elektřina a zemní plyn) o 150.253,01 Kč, tj. 19,15 % v 

důsledku vzrůstajících cen. 

Naopak k největšímu meziročnímu  poklesu došlo u položky opravy a udržování o 1,866.977,68 

Kč, tj. o 79,8 %, v roce 2019 již nebyly z této položky čerpány neinvestiční prostředky na realizaci akce 

„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“. 

 

 

501 Spotřeba materiálu - plnění na 99,99 %    

Rozpočet 512 tis. Kč / skutečnost 511.952,27 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. Níže je uvedeno podrobné čerpání položky: 

 položka 501 030x – v průběhu roku byl nakoupen materiál určený na běžný provoz, jako jsou 

kancelářské potřeby, materiál na akce pro děti a dílny pro veřejnost, čisticí prostředky, materiál na 

konzervaci a výstavy, knihy a časopisy v celkové výši 367.647 Kč. Materiál je nakupován dle 

aktuální potřeby a plánovaných akcí. Byl zakoupen majetek v celkové hodnotě 988 Kč, který je 

vzhledem k ceně za jeden kus sledován v operativní evidenci. 

 položka 501 040x – byl nakoupen materiál na údržbu v celkové výši 41.362,83 Kč, jednalo se 

zejména o stavební materiál na běžnou údržbu, nákup žárovek do stálých expozic, apod.  

 položka 501 060x – položka PHM byla čerpána ve výši 101.954,44 Kč.   
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502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - plnění na 100,05 % 

Rozpočet 943 tis. Kč / skutečnost 943.508,30 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. 

V objektech muzea je deset odběrných míst elektrické energie, tři odběrná místa zemního plynu 

a sedm odběrných míst vody. Spotřeba elektrické energie i plynu, je účtována do nákladů měsíčně na 

základě odpočtu skutečných stavů elektroměrů a plynoměrů přes dohadné položky pasivní. V souladu 

s pokynem zřizovatele ve věci energetického auditu probíhá měření spotřeby energií a vody v objektech 

s nepřetržitým provozem. Výsledky měření jsou odesílány na Energetickou agenturu Zlínského kraje, 

o.p.s.  

 

504 Prodané zboží – plnění na 105,96 % 

Rozpočet 20 tis. Kč / skutečnost 21.192,33 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. 

Na položce jsou zaúčtovány náklady související s prodejem publikací, které vydalo muzeum 

v rámci své hlavní činnosti v přechozích letech. Zájem odborné i laické veřejnosti je především o 

publikaci Max Švabinský - kreslířské a malířské dílo 1879-1916, publikaci Přátelé od Čertova ocasu a 

publikaci (AB)NORMALIZACE.   
 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby – plnění na 73,96 % 

Rozpočet -65 tis. Kč / skutečnost -48.077,20 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány náklady související s prodejem sborníků a s vydáním nového 

sborníku z konference Židé a Morava XXV. V závěru roku jsme zaznamenali zvýšený zájem laické i 

odborné veřejnosti o sborníky z konferencí pořádaných v roce 2017 a 2018. 

 

511 Opravy a udržování - plnění na 90,18 %  

Rozpočet 524 tis. Kč / skutečnost 472.526,50 Kč 

Na položce došlo k úspoře především z důvodu nedočerpání finančních prostředků na opravy 

v archeologicko-historické expozici ve výši 26.914 Kč a nečerpáním finančních prostředků ve výši 

13.000 Kč na opravy na zámku v Chropyni. V objektu v Rymicích č.p. 65 probíhala za podpory 

finančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR plánovaná oprava. V Kroměříži 

v objektu č.p. 38 pokračovaly opravy v rámci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a 

expozic“. V archeologicko-historické expozici byly v uplynulém roce provedeny opravy v celkové výši 

73.086 Kč. V ostatních objektech byla provedena běžná drobná údržba (instalatérské práce, opravy el. 

rozvodů, opravy výtahů apod.). Dále byly provedeny opravy a běžná údržba movitého majetku 

v celkové výši 72.852 Kč (opravy automobilů, tiskárny, hasicích přístrojů, počítače apod.). 

  

512 Cestovné - plnění na 97,73 % 

Rozpočet 35 tis. Kč / skutečnost 34.207 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. 

 

513 Náklady na reprezentaci - plnění na 76,83 % 

Rozpočet 19 tis. Kč / skutečnost 14.597,18 Kč 

V průběhu roku 2019 bylo zakoupeno občerstvení pro návštěvníky sedmi vernisáží výstav.  

 

518 Ostatní služby - plnění na 103,10 %  

Rozpočet 1,389 tis. Kč / skutečnost 1,432.085,58 Kč 

Položka byla překročena o 43.085,58 Kč, vyšší čerpání bylo krytou úsporou na ostatních 

položkách a ziskem z doplňkové činnosti. 

Níže je uvedeno podrobné čerpání položky: 

 položka 518 03xx – poplatky za služby spojů v objektech Kroměříž, Chropyně a Rymice v roce 2019 

byly ve výši 67.926,88 Kč (pevné telefonní linky), 28.668,48 Kč (mobilní telefony). Za poštovné 

muzeum zaplatilo 23.140 Kč, za připojení na internet a poplatky za rozhlas a televizi 41.124 Kč  

 položka 518 04xx – za výkon technika BOZP a PO byla uhrazena částka 35.090 Kč a za zpracování 

průběžné provozní evidence o produkci odpadů a nakládání s chemickými látkami částka 2.662 Kč.  
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V souladu s plánem byly provedeny revize EZS (40.946,40 Kč), požárních vodovodů (8.552,35 Kč) 

a plynu a plynových kotelen (30.396,08 Kč). Za zpracování ekonomických agend (daňového přiznání 

za rok 2018, vzory smluv a směrnic, apod.) bylo zaplaceno 16.462 Kč 

 položka 518 05xx – byly uhrazeny bankovní poplatky ve výši 9.900 Kč 

 položka 518 07xx – muzeum platí nájemné za umístění poutačů na skansen lidové architektury 

v Rymicích (15.000 Kč).  Od roku 2016 muzeum platí nájemné (48.000 Kč) a služby spojené 

s nájemným (23.844 Kč) Archeologickému centru Olomouc, p.o. za uložení souborů movitých 

archeologických nálezů učiněných při archeologických výzkumech provedených v územním obvodu 

Zlínského kraje v období let 2003-2015. 

 položka 518 080x – za odvoz a likvidaci odpadů v Kroměříži, Rymicích a Chropyni muzeum 

zaplatilo částku 18.497 Kč 

 položka 518 082x – za úklidové služby v Kroměříži muzeum zaplatilo částku 10.614,27 Kč 

 položka 518 083x – byly uhrazeny licenční a udržovací poplatky za programové vybavení a za 

servisní a programové práce ve výši 379.584,65 Kč  

 položka 518 086x – položka byla čerpána ve výši 387.609,42 Kč na zapůjčení výstav, tisk plakátů, 

pozvánek a reklamních panelů k výstavám, propagačních materiálů a sborníku Židé a Morava XXV.   

 položka 518 087x – poplatky za CCS karty, stravenky apod. ve  výši 13.360,49 Kč 

 položka 518 088x – za monitorování EZS a EPS v objektech muzeum zaplatilo částku 73.361 Kč, za 

inzerci a autorské poplatky 5.968,20 Kč. 

 položka 518 09xx – ostatní služby jsou čerpány v celkové výši 151.378,36 Kč. Nejvyšší částkou je 

platba za stočné v objektech v Kroměříži a Chropyni ve výši 54.816,17 Kč. V průběhu roku 2019 

byla provedena dezinsekce expozic a depozitářů v Kroměříži a Rymicích (23.714,41 Kč). Dále byly 

z této položky hrazeny vazby novin, časopisů apod. 

   

521 Mzdové náklady - plnění na 100,00 % 

Rozpočet 11,107 Kč / skutečnost 11,106.515 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. 

521 0700 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - plnění na 160,18 % 

Rozpočet 45,78 tis. Kč / skutečnost 73.337 Kč 

Zvýšené čerpání položky ovlivnilo především zrušení karenční doby (první tři dny dočasné 

pracovní neschopnosti – dále jen DPN, za které se neposkytuje náhrada mzdy nebo platu) od 1.7.2019. 

Z tohoto důvodu bylo vyplaceno o cca 20 tis. Kč více na náhradách mezd za DPN. Překročení bylo kryto 

úsporou v odvodech nemocenského pojištění.  

 

524 Zákonné sociální pojištění - plnění na 99,42 % 

Rozpočet 3,737 tis. Kč / skutečnost 3,715.351 Kč 

Čerpání položky je nižší z důvodu snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % od 

1.7.2019. Úspora byla použita na dokrytí zvýšených nákladů na náhradu mzdy za DPN. 

  

525 Jiné sociální pojištění - plnění na 102,07 % 

Rozpočet 30 tis. Kč / skutečnost 30.622 Kč 

V souladu s  vyhl. č. 125/1993 Sb. v platném znění platí muzeum zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.  

 

527 Zákonné sociální náklady - plnění na 99,64 % 

Rozpočet 516 tis. Kč / skutečnost 514.121,94 Kč 

Čerpání položky proběhlo v souladu s plánem. V průběhu roku byly zaúčtovány do zákonných 

sociálních nákladů následující položky: 

 zákonný příděl do FKSP ve výši 219.405,94 Kč 

 příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 241.920 Kč  

 nákup ochranných pracovních pomůcek (dále jen OPP) ve výši 34.048 Kč. OPP jsou nakupovány 

v souladu s Příkazem ředitele muzea pro poskytování osobních OPP, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků  

 preventivní pracovně lékařské prohlídky ve výši 8.548 Kč a školení a vzdělávání ve výši 10.200 Kč.  
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538 Jiné daně a poplatky – plnění na 103,00 % 

Rozpočet 5 tis. Kč / skutečnost 5.150 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány dálniční známky (4.500 Kč), poplatky za ověření dokumentů, výpisy 

z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku (650 Kč). 

 

  

542 Jiné pokuty a penále - v průběhu roku nebyly na položce účtovány žádné pokuty a penále. 

 

 

547 Manka a škody – plnění na 97,95 % 

Rozpočet 21 tis. Kč / skutečnost 20.570 Kč 

Na položce je zaúčtována zmařená investice, jedná se o úpravu projektové dokumentace 

„Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – podání žádosti do OPŽP“. Důvod vyřazení je 

podrobně uveden v kapitole 13 Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech.  

 

549 Ostatní náklady z činnosti - plnění na 121,19 % 

Rozpočet 60 tis. Kč / skutečnost 72.715,82 Kč 

Položka je překročena o 12.715,82 Kč, překročení je kryto ziskem z doplňkové činnosti. Níže je 

uvedeno podrobné čerpání položky: 

 položka 549 04xx – za pojištění automobilů, nemovitého a movitého majetku muzeum zaplatilo 

v uplynulém roce částku ve výši 38.692 Kč 

 položka 549 06xx – na položce jsou zaúčtovány členské příspěvky v asociacích a sdruženích, ve 

kterých je muzeum členem (20.960 Kč). 

 položka 549 09xx – byla provedena likvidace neupotřebitelných zásob ve výši 13.063,82 Kč. 

 

 

551 Odpisy dlouhodobého majetku - plnění na 100,29 % 

Rozpočet 1,546 tis. Kč / skutečnost 1,550.544 Kč 

Položka je přečerpána o 4.544 Kč, je to z důvodu zařazení dlouhodobého majetku do majetkové 

a účetní evidence muzea, který byl pořízen Zlínským krajem v rámci investiční akce „Zvýšení 

kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ a muzeu byl 

majetek předán v závěru roku a změna se již nestihla promítnout do opisového plánu. 

 

 

558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku - plnění na 41,96 % 

Rozpočet 120 tis. Kč / skutečnost 50.355 Kč 

 Položka byla nedočerpána o 69.645 Kč, úspora byla použita na překročení položky ostatní 

služby a spotřeba energií. V průběhu roku byl pořízen níže uvedený drobný dlouhodobý majetek. Z toho 

pro: 

 oddělení odborných pracovníků byl zakoupen majetek v celkové hodnotě 49.235 Kč, jednalo se o 

počítač, monitor, kuchyňský robot, elektrickou troubu a programové vybavení do nové expozice 

„Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948“. 

 úsek provozní a ekonomický – prostorový ultrazvukový odpuzovač hlodavců v hodnotě 1.120 Kč 

 Zlínský kraj pořídil v rámci investiční akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných 

organizacích zřizovaných Zlínským krajem“ drobný dlouhodobý majetek, který byl v závěru roku 

bezúplatně předán muzeu v celkové hodnotě 67.777,69 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 

 

 

53 

 

Kapitola 2.1 Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti  je doplněna grafem „Podíl jednotlivých položek 

nákladů hlavní činnosti k celkovým nákladům k 31.12.2019“. V průběhu roku 2019 byly proúčtovány 

náklady v celkové výši 20,521.273,72 Kč. Z grafu je zřejmé, že největšími položkami nákladů jsou 

mzdové náklady (55 %), zákonné sociální pojištění (18 %) a odpisy DNHM a DHM (8 %). 

 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

2.2 Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti 

 

Původně schválený rozpočet výnosů ve výši 19,826 tis. Kč byl navýšen k 31.12.2019 celkem 

 o 703,78 tis. Kč na částku 20,529,78 tis. Kč. Upraveny byly tyto položky: 

 
Účet Název položky Částka v tis. Kč 

648 Čerpání fondů 2,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti -185,00 

672 Transfery z rozpočtu zřizovatele 689,00 

672 Transfery ze státního rozpočtu  196,78 

672 Časové rozlišení investičních transferů 1,00 

 CELKEM 703,78 

 

Výnosy v hlavní činnosti jsou k 31.12.2019 plněny v celkové výši 20,482.437,39 Kč, tj. 99,77 %. 

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj plnění výnosů v porovnání se skutečností roku 2018. 

 

Účet Název položky 
Skutečnost          

rok 2018 
Skutečnost          

rok 2019 

Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

601 Výnosy z prodeje vl. výrobků          19 530,00 Kč           16 621,00 Kč  -2 909,00 -14,90 % 

602 Výnosy z prodeje služeb        678 623,00 Kč         886 760,00 Kč  208 137,00 30,67 % 

604 Výnosy z prodaného zboží          40 370,00 Kč           52 497,00 Kč  12 127,00 30,04 % 

648 Čerpání fondů        217 998,23 Kč           87 571,70 Kč  -130 426,53 -59,83 % 

649 Ostatní výnosy z činnosti          10 246,00 Kč             2 590,00 Kč  -7 656,00 -74,72 % 

662 Úroky               284,78 Kč                486,73 Kč  201,95 70,91 % 

672 Výnosy z transferů – ÚP ČR, MPSV           15 000,00 Kč           22 261,00 Kč  7 261,00 48,41 % 

672 Výnosy z transferů - IROP        817 757,11 Kč  -             251,69 Kč  -818 008,80 -100,03 % 

672 Výnosy z transferů - MK ČR        505 000,00 Kč         175 000,00 Kč  -330 000,00 -65,35 % 

672 Příspěvek na provoz - zřizovatel   18 058 935,85 Kč    18 551 000,00 Kč  492 064,15 2,72 % 

672 Výnosy z transferů - město Chropyně        150 000,00 Kč         150 000,00 Kč  0,00 0,00 % 

672 Časové rozlišení investičních transferů        304 368,00 Kč         537 901,65 Kč  233 533,65 76,73 % 

  CELKEM   20 818 112,97 Kč    20 482 437,39 Kč  -335 675,58 -1,61 % 

2% 5% 2%

7%

55%

18%

3%
8%
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V porovnání se skutečností roku 2018, kdy výnosy v hlavní činnosti byly plněny ve výši 

20,818.112,97 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k poklesu plnění o 335.675,58 Kč, tj. o 1,61 %.  

K meziročnímu nárůstu došlo především u výnosů z prodeje služeb (vstupné) o 208.137 Kč, tj. 

30,67 %, v průběhu roku 2019 již nebyl omezen provoz muzea z důvodu realizace investiční akce a po 

celou sezonu byl otevřen větrný mlýn ve Velkých Těšanech. Meziročně také vzrostl příspěvek 

zřizovatele na provoz o 492.064,15, tj. o 2,72 % (navýšení mzdových nákladů) a vzrostla i položka 

časové rozlišení investičních transferů o 233.533,65 Kč, tj. 76,73 % díky zařazení a odepisování majetku 

pořízeného z dotačních titulů. 

 Naopak k největšímu meziročnímu poklesu došlo u položky 672 Výnosy vybraných místních 

vládních institucí z transferů – čerpání transferů z EU bylo nižší o 818 tis. Kč, dotace z Ministerstva 

kultury ČR byla nižší o 330 tis. Kč, v roce 2019 nebyly čerpány neinvestiční prostředky z fondů EU, 

které by byly zaúčtovány na účet 672 a z MK ČR byly čerpány finančních prostředky na opravu jednoho 

objektu. 

 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků – plnění na 237,44 % 

Rozpočet 7 tis. Kč / skutečnost 16.621 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány výnosy z prodeje sborníků z konferencí Židé a Morava. 
 

602 Výnosy z prodeje služeb – plnění na 101,11 % 

Rozpočet 877 tis. Kč / skutečnost 886.760 Kč 

Položka byla naplněna v souladu s plánem. Největší část položky představují výnosy z prodeje 

vstupného ve výši 878.330 Kč.  

 

604 Výnosy z prodaného zboží – plnění na 109,37 % 

Rozpočet 48 tis. Kč / skutečnost 52.497 Kč 

Položka byla naplněna v souladu s plánem. V uplynulém roce jsme zaznamenali zájem odborné i 

laické veřejnosti především o publikace Max Švabinský - kreslířské a malířské dílo 1879-1916, Přátelé 

od Čertova ocasu a (AB)NORMALIZACE.   

 

648 Čerpání fondů – plnění na 68,95 % 

Rozpočet 127 tis. Kč / skutečnost 87.571,70 Kč 

V průběhu roku 2019 byly zapojeny prostředky fondů v celkové výši 87.571,70 Kč, z toho: 

 prostředky fondu investic ve výši 73.086 Kč opravy a údržbu Archeologicko-historické expozice  

 prostředky rezervního fondu (414) ve výši 27 tis. Kč – 2 tis. Kč byly použity na financování akce 

„Tradiční řemesla v Rymicích“ a ve výši 25 tis. Kč byl čerpán dar z NFOH. Dar byl použitý ve výši 

25 tis. Kč, ale v souladu s doporučeným postupem účtování vlastních výrobků bylo zaúčtováno 

časové rozlišení zdrojů financování na účet 384 – Výnosy příštích období ve výši 12.514,30 Kč. O 

tuto částku byla položka snížena na konečnou částku 12.485,70 Kč. 
 

649 Ostatní výnosy z činnosti – plnění na 86,33 %  

Rozpočet 3 tis. Kč / skutečnost 2.590 Kč 

Na položce je zaúčtována uznaná reklamace za drobný hmotný majetek.  
 

662 Úroky – plnění na 48,67 % 

Rozpočet 1 tis. Kč / skutečnost 486,73 Kč 
 

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 

672 03xx přijaté transfery na provoz z rozpočtu MPSV (InErudico) – plnění na 102,19 % 

Rozpočet 21,78 tis. Kč / skutečnost 22.261 Kč 

V listopadu 2019 se muzeum zapojilo do projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009135 – 

„Práce jako lék“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V souladu s uzavřenou 

Dohodou o poskytnutí mzdových příspěvků č. 16/2019 mezi InErudico – inovace ve vzdělávání, z.s. a 

Muzeem Kroměřížska, p.o. nám bude poskytován od 1.11.2019 do 29.2.2020 příspěvek na místo 

dokumentátora. Za měsíce listopad a prosinec 2019 jsme obdrželi příspěvek ve výši 22.261 Kč.  
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672 03xx přijaté transfery na provoz z IROP 

Rozpočet 0 tis. Kč / skutečnost 12.684,08 Kč 

V závěru roku 2018 byl  proveden dohad neinvestičního transferu za uzavřenou 2. etapu akce 

„Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. V roce 2019 byl na položku zaúčtován 

rozdíl z vyúčtování oproti dohadu neinvestičního transferu z roku 2018.  

 

 

672 03xx přijaté transfery na provoz z IROP  

Rozpočet 0 tis. Kč / skutečnost 12.935,77 Kč 

Na položce je zaúčtováno vrácení části účelového příspěvku na provoz poskytnutého v roce 2018 

na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“ v souladu se schválenou změnou 

strukturou nákladů. 
 

 

672 03xx přijaté transfery na provoz z rozpočtu Ministerstva kultury – plnění na 100 % 

Rozpočet 175 tis. Kč / skutečnost 175.000 Kč 

Rozhodnutím č.j. MK 38800/2019 OPP ze dne 20.5.2019 nám Ministerstvo kultury ČR poskytlo 

účelový finanční příspěvek z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné 

památkové zóny v roce 2019 na obnovu kulturní památky – venkovský dům č.p. 65 v Rymicích, rejstř. 

č. ÚSKP 17145/7-7078,  na obnovu nosných konstrukcí usedlosti včetně odvodnění a další s tím 

související stavební práce ve výši 175.000 Kč. Příspěvek nám byl připsán na účet dne 16.9.2019 a byl 

v plné výši vyčerpán. 
 

 

672 050x přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele -  plnění na 99,74 % 

Rozpočet 18,551 tis. Kč / skutečnost 18.501.961,88 Kč 

Na položce je účtován příspěvek zřizovatele na provoz muzea. V závěru roku bylo zaúčtováno 

v souladu s doporučeným postupem účtování vlastních výrobků časové rozlišení zdrojů financování, tj. 

provozního příspěvku ve výši 49.038,12 Kč. O tuto částku byl snížen příspěvek na provoz z rozpočtu 

zřizovatele na konečnou částku 18,501.961,88 Kč. 
 

 

672 060x přijaté transfery na provoz z rozpočtu obcí – plnění na 100 % 

Rozpočet 150 tis. Kč / skutečnost 150.000 Kč 

Na položce je účtován příspěvek Města Chropyně na provoz zámku ve výši 150 tis. Kč. Příspěvek 

byl v plné výši vyčerpán. 

 

 

672 075x časové rozlišení investičních transferů – plnění na 100,88 % 

Rozpočet 569 tis. Kč / skutečnost 574.004 Kč 

 Na položce je zaúčtováno časové rozlišení k přijatým investičním transferům z finančních 

mechanismů EHP/Norska a IROP. 
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Kapitola 2.2 Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti je doplněna grafem „Podíl jednotlivých 

položek výnosů hlavní činnosti k celkovým výnosům k 31.12.2019“. V průběhu roku 2019 byly 

proúčtovány výnosy v celkové výši 20,482.437,39 Kč. Z grafu je zřejmé, že nejvyššími položkami 

výnosů jsou příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (92 %), výnosy z prodeje služeb (4 %), časové 

rozlišení investičních transferů (3 %) a příspěvky z MK ČR, MPSV ČR a IROP (1 %). 

 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 

 

 

 

2.3   Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x 

 

Na účtu 381 Náklady příštích období jsou účtovány prostředky vynaložené v běžném období, 

které ale časově souvisí s operacemi v příštím období. Jedná se zejména o předplatné a pojištění, která 

jsou zaplacena na příslušné období, ale do nákladů jsou účtovány postupně (měsíčně), aby byla 

zachována jejich věcná a časová souvislost. Zůstatek účtu 381 Náklady příštích období k 31.12.2019 je 

26.553 Kč. 

Na účtu 388 Dohadné účty aktivní jsou účtovány pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, 

ale není známa skutečná výše plnění. V průběhu roku jsou na položce účtovány dohadované částky 

transferu na provoz z rozpočtu Ministerstva kultury ČR a IROP. Zůstatek účtu k 31.12.2019 je 

8,778.267,70 Kč.  

 

Na účtu 389 Dohadné účty pasivní jsou zachycena pasiva, která nelze vykázat jako závazek, 

přičemž náklad z těchto položek přísluší do daného účetního období. Zůstatek účtu 389  Dohadné účty 

pasivní k 31.12.2019 je 133.125 Kč. Položka je tvořena odhadem spotřeby elektrické energie (327 Kč) 

a plynu (132.798 Kč).  

Na účtu 384 Výnosy příštích období jsou účtovány částky přijaté v běžném období, které věcně 

patří do výnosů v dalších obdobích. Zůstatek účtu 384 Výnosy příštích období k 31.12.2019 je 

232.456,14 Kč. Položka je tvořena časovým rozlišením zdrojů financování tisku sborníku Židé a Morava 

XXII, XXIII a XXIV, tj. příspěvku na provoz (172.941,92 Kč) a daru z NFOH (59.514,22 Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

4%

92%

1% 3%

Podíl jednotlivých  položek výnosů hlavní činnosti k celkovým výnosům k 31.12.2019

602 Výnosy z prodeje služeb

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -
zřizovatel

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -
Ministerstvo kultury ČR , MPSV ČR a IROP

672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů -
časové rozlišení investičních transferů
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3    Vyhodnocení doplňkové činnosti – tab. č. 3 

 

Muzeum Kroměřížska, p.o. má následující živnostenská oprávnění s dobou platnosti na dobu 

neurčitou: 

 Živnostenské oprávnění č. 1 

Předmět podnikání: Hostinská činnost 

 Živnostenské oprávnění č. 2 

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Obory živnosti volné: 

 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a 

výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 

 Velkoobchod a maloobchod 

 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, 

zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

 Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, 

optických přístrojů a měřidel 

 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny všechny činnosti, na které má muzeum živnostenské oprávnění. Pro 

doplňkovou činnost muzea využíváme živnostenské oprávnění v oboru živnosti volné „Velkoobchod a 

maloobchod“, tj. prodej upomínkových předmětů, grafik z prodejních výstav a publikací a „Provozování 

kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, 

veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“ tj. pronájmy konferenčního sálu a ostatní pronájmy. 

V roce 2019 jsme v rámci oboru živnosti volné „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“ uspořádali v měsíci červenci a srpnu celkem tři týdenní turnusy 

příměstského muzejního tábora.  

Všechny činnosti jsou ziskové a výsledek hospodaření za doplňkovou činnost za rok 2019 je 94.695,13 

Kč. Kladný výsledek hospodaření v objemově nejvyšší míře ovlivňují pronájmy – viz výnosy v oboru 

živnosti „Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí“ a také dosahují nejvyšší 

rentability nákladů (poměr výsledků hospodaření po zdanění k celkovým nákladům). 

 

3.1 Náklady 

501 Spotřeba materiálu - plnění na 205,26 %   

Rozpočet 18 tis. Kč / skutečnost 36.947,00 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány náklady na nákup materiálu na příměstský muzejní tábor, náplně do 

automatu na kávu a čisticí prostředky na úklid konferenčního sálu. 

 

502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek - plnění na 83,35 % 

Rozpočet 26 tis. Kč / skutečnost 40.300 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody, které souvisí s 

pronájmy konferenčního sálu muzea.  
 

504 Prodané zboží – plnění na 144,43 % 

Rozpočet 70 tis. Kč / skutečnost 101.101,05 Kč 

V průběhu roku byly nakoupeny publikace a upomínkové předměty k výstavám, které byly 

určeny k dalšímu prodeji v rámci doplňkové činnosti.  

 

518 Ostatní služby – plnění na 70,59 % 

Rozpočet 75 tis. Kč / skutečnost 52.942 Kč 

Na položce jsou účtovány náklady na stočné, které souvisí s pronájmy konferenčního sálu muzea 

a služby spojené s realizací příměstského muzejního tábora. 
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521 Mzdové náklady – plnění na 107,87 % 

Rozpočet 71 tis Kč / skutečnost 76.586 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány náklady na mzdy pracovníků, kteří připravovali a realizovali 

příměstský muzejní tábor, prodávali upomínkové předměty k výstavám a uklízeli konferenční sál. 

 

524 Zákonné pojištění – plnění na 109,18 % 

Rozpočet 24 tis. Kč / skutečnost 26.203 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány náklady na sociální a zdravotní pojištění související se zaúčtovanými 

mzdovými náklady.  

 

527 Zákonné sociální náklady – plnění na 76,59 %  

Rozpočet 2 tis. Kč / skutečnost 1.531,72 Kč 

Na položce je zaúčtován příděl do FKSP z vyplacených mezd pracovníkům.  

 

551 Odpisy dlouhodobého majetku - plnění na 176,40 % 

Rozpočet 3 tis. Kč / skutečnost 5.292 Kč 

Na položce jsou účtovány náklady na odpisy dlouhodobého majetku, které souvisí s pronájmy 

konferenčního sálu muzea.  

 

3.2   Výnosy 

602 Výnosy z prodeje služeb – plnění na 122,44 % 

Rozpočet 148 tis. Kč / skutečnost 181.206,50 Kč 

Na položce jsou zaúčtovány tržby za příměstský muzejní tábor a výnosy za služby spojené 

s pronájmem konferenčního sálu.  

 

603 Výnosy z pronájmu – plnění na 141,51 % 

Rozpočet 41 tis. Kč / skutečnost 93.463,50 Kč 

 Položka je tvořena výnosy z pronájmů konferenčního sálu muzea a ostatními pronájmy. 

 

604 Výnosy z prodaného zboží – plnění na 119,21 % 

Rozpočet 135 tis. Kč / skutečnost 160.927,90 Kč 

Na položce je účtován prodej upomínkových předmětů a publikací v rámci doplňkové činnosti. 

 

 

 

4   Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 za hlavní a doplňkovou činnost – 

 tab. č. 4 

V Kč 

Položka  Skutečnost k  31.12.2019   

  Hlavní činnost   Doplňková činnost Celkem 

Náklady (účtová třída 5) celkem 20 521 273,72 340 902,77 20 862 176,49 

Výnosy (účtová třída 6) celkem 20 482 437,39 435 597,90 20 918 035,29 

Výsledek hospodaření -38 836,33 94 695,13 55 858,80 
 

Dosažený výsledek hospodaření za rok 2019 za hlavní a doplňkovou činnost je ve výši 55.858,80 

Kč. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření navrhujeme následovně: 

 

 částku ve výši 55.858,80 Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH (413). 
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5   Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů – tab. č. 5, 6  

Čerpání mzdových nákladů proběhlo v souladu s plánem – plnění na 100,24 %.  

 

Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (hlavní činnost) - tab. č. 5 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj čerpání mzdových nákladů, počtu pracovníků a průměrné 

mzdy 

Název položky 
Skutečnost 
2018 v Kč 

Rozpočet 
2019 v Kč 

Skutečnost 
2019 v Kč 

% čerpání 
rozpočtu 

2019 

Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

Mzdové náklady celkem 10 497 416 11 152 783 11 179 852 100,24% 682 436  6,50 % 

Ostatní osobní náklady 260 860 210 000 209 555 99,79% -51 305  -19,67 % 

Prostředky na platy                                      
v tom: 

10 173 198 10 897 000 10 896 960 100,00% 723 762  7,11 % 

Tarifní plat                            7 210 058 8 304 000 7 839 847 94,41% 629 789  8,73 % 

Osobní příplatek            794 049 892 000 853 638 95,70% 59 589  7,50 % 

Příplatek za vedení 183 685 204 000 177 287 86,91% -6 398  -3,48 % 

Odměny 795 000 320 000 637 000 199,06% -158 000  -19,87 % 

Příplatek za práci v S a N 81 918 80 000 101 263 126,58% 19 345  23,62 % 

Plat za práci ve svátek  38 673 35 000 34 207 97,73% -4 466  -11,55 % 

Plat za práci přesčas 20 853 35 000 29 937 85,53% 9 084  43,56 % 

Náhrady mzdy  1 048 962 1 027 000 1 223 781 119,16% 174 819  16,67 % 

Náhrady mzdy za DPN 63 358 45 783 73 337 160,18% 9 979  15,75 % 

          

průměrná mzda 24 978 25 982 26 245   1 267 5,07 % 

přepočtený počet 
pracovníků 

33,94   34,60   0,66 1,94 % 

 

K úsporám na položkách tarifní plat, osobní příplatek a příplatek za vedení došlo především z důvodu 

nemocnosti pracovníků. Úspory byly použity na výplatu odměn. Čerpání položek také ovlivnilo 

zavedení zdravotního volna v organizaci, kdy při jeho čerpání dochází k úspoře na položkách tarifní 

plat, osobní příplatek a příplatek za vedení, ale zároveň se navyšuje položka náhrada mzdy. Ostatní 

osobní náklady byly čerpány v souladu s plánem.  

V porovnání se skutečností roku 2018, kdy mzdové náklady v hlavní činnosti byly čerpány ve výši 

10,497.416 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu čerpání mzdových nákladů o 682.436 Kč, tj. o 

6,5 %. Nejvíce meziročně vzrostly tarifní platy o 629.789 Kč v důsledku změny nařízení vlády č. 

263/2018 Sb., osobní příplatky o 59.589 Kč a náhrady mzdy o 174.819 Kč. Naopak k největšímu 

meziročnímu poklesu došlo u položky odměny a ostatní osobní náklady.  

Průměrná mzda meziročně vzrostla o 1.267 Kč, tj. 5,07 % a došlo i k nárůstu přepočteného stavu 

pracovníků o 0,66 pracovníka. 

 

V průběhu roku 2019 bylo uzavřeno celkem 20 dohod o provedení práce a 2 dohody o pracovní činnosti. 

Účel použití je uveden níže v tabulce.  

 

SÚ/AÚ Název Účel použití OON 

521/0410 Dohody o provedení práce 
Hudební vystoupení na vernisážích výstav, zástupy za nemocné 
pracovníky, výpomoc v době čerpání dovolené, sezónní úklid. 

521/0420 Dohody o pracovní činnosti Práce průvodců v době sezóny a o sobotách a nedělích.  
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Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií – tab. č. 6  

 

Přepočtený stav zaměstnanců v kategorii THP a dělníci a provozní pracovníci se mírně liší od 

stanoveného plánu. Na přepočtený stav pracovníků má vliv především pohyb pracovníků v průběhu 

roku a také přeúčtování úvazků pracovníků z hlavní činnosti (dále jen HČ), kteří vykonávají práci v 

rámci doplňkové činnosti (dále jen DČ), tzn. prodeje publikací a upomínkových předmětů, pořádání 

muzejního táboru a úklid prostor při pronájmech.   

Kategorie THP je nedočerpána o 0,04 pracovníka, důvodem je přeúčtování úvazků z HČ do DČ. 

Kategorie odborní pracovníci je nedočerpána o 0,42 pracovníka, důvodem je především pohyb 

pracovníků v průběhu roku (časová prodleva mezi odchodem pracovnic na mateřskou dovolenou a 

nástupem nového pracovníka na zástup). 

Kategorie dělníci a provozní pracovníci je přečerpána o 0,11 pracovníka. Důvodem bylo navýšení 

úvazku uklízečky z 0,75 na 1,00 od dubna 2019. 

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance u kategorií THP a dělníci a provozní pracovníci se mírně 

liší od upraveného rozpočtu a je ovlivněna především výplatou odměn.  

Počet pracovníků nemocensky pojištěných za rok 2019  byl 34,6, počet hlášených případů 

pracovní neschopnosti 14, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 367 a průměrné procento 

pracovní neschopnosti pro nemoc za období leden až prosinec 2019 dosáhlo hodnoty 2,52.  

 

 rok 2018 rok 2019 

Počet pracovníků nemocensky pojištěných  34 34,6 

Počet hlášených případů DPN  19 14 

Počet kalendářních dnů DPN 557 367 

Průměrné procento DPN 4,15 2,52 

  

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že se navýšil počet pracovníků nemocensky pojištěných. Počet 

hlášených případů DPN v porovnání s rokem 2018 se snížil a klesl i počet kalendářních dnů DPN o 190 

dnů a z toho důvodu je nižší i průměrné procento DPN o 1,63 %. 

 

 

5.1 Personální oblast 

 

Průměrný stav zaměstnanců k 31.12.2019 ve fyzických osobách byl 36, přepočtený stav 34,6.  

V průběhu roku 2019 došlo k následujícímu pohybu zaměstnanců: 

 bylo přijato na dobu určitou (1.4. – 30.9.2019) celkem 5 sezónních pracovníků – průvodců 

 byl přijat 1 pracovník na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

 byl přijat 1 pracovník na uvolněné místo v průběhu roku 2018 

 byl přijat 1 pracovník na dobu určitou v rámci projektu „Práce jako lék“ 

 byl ukončen 1 pracovní poměr dohodou.  

 

Kapitola 5.1 Personální oblast je doplněna grafy, ve kterých jsou zobrazeny počty zaměstnanců 

dle dosaženého vzdělání a věku.  
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6   Vyhodnocení provedených oprav – tab. č. 7  
Čerpání položky plánu a oprav proběhlo v souladu s plánem. V uplynulém roce 2019 byly 

provedeny běžné opravy a údržba na nemovitém majetku, které má muzeum ve správě a běžné opravy 

a údržba movitého majetku. 
 

Kroměříž č. p. 38  - muzeum – plnění na 77,51 % 

Rozpočet 150 tis. Kč / skutečnost 116.263,70 Kč 

 běžné opravy a údržba – byly provedeny drobné opravy v celkové hodnotě 43.177,70 Kč, jednalo se 

zejména o výměny a opravy osvětlovacích těles, čištění odpadních svodů, oprava telefonní ústředny. 

Realizovány byly pravidelné kontroly osobního výtahu servisní službou.  

 Zdrojem krytí výše uvedených oprav byly provozní prostředky. 

 opravy a údržba v Archeologicko-historické expozici  - v expozici byly provedeny opravy v celkové 

hodnotě 73.086 Kč, jednalo se o opravy osvětlení, opravy výpočetní techniky a opravy 

vzduchotechnické strojovny. 

 Zdrojem krytí oprav v AH expozici byly prostředky fondu investic.  

 

Kroměříž č. p. 471 – depozitář – plnění na 95,83 % 

Rozpočet 52 tis. Kč / skutečnost 49.833,72 Kč  

 běžné opravy a údržba  - byly prováděny drobné opravy elektronického zabezpečovacího systému, 

zejména opravy pohybových čidel, instalatérské práce, realizovány byly pravidelné kontroly 

osobního výtahu servisní službou. 

 Zdrojem krytí výše uvedených oprav byly provozní prostředky. 
 

Chropyně č. p. 20  - zámek – plnění na 0 % 

Rozpočet 13 tis. Kč / skutečnost 0 Kč 

 běžné opravy a údržba – byly provedeny drobné opravy vnitřních omítek před zahájením sezony 

vlastními pracovníky muzea. 
 

Rymice areál – plnění na 104,99 %  

Rozpočet 10 tis. Kč / skutečnost 10.498,77 Kč 

Částka ve výši 10 tis. Kč, určená na běžnou údržbu, se týká všech objektů lidové architektury 

v Rymicích (8 objektů) a objektů v areálu zemanské tvrze (tvrz, hospodářský dvůr). 

 běžné opravy a údržba -  před zahájením průvodcovské sezóny byly po zimě pracovníky 

z technického úseku muzea opraveny omítky, obnoveny malby, nátěry a proveden celkový úklid ve 

všech objektech lidové architektury. V průběhu sezóny byla prováděna údržba zeleně v okolí objektů 

a byly provedeny drobné opravy – oprava střechy (doplnění tašek po silném větru) EZS, sociálního 

zařízení a elektroinstalace. Na hospodářských staveních byla provedena prohlídka střešní krytiny. 

Zdrojem krytí výše uvedených oprav byly provozní prostředky. 

 

Rymice č. p. 65 - plnění na 99,59 % 

Rozpočet 224 tis. Kč / skutečnost 223.078,11 Kč 

 oprava objektu - při realizaci akce byly provedeny výkopy pro drenáž a gabionové podpory základů. 

Následně bylo provedeno samotné podepření základů gabionovými koši. Roubené části stěn, které 

byly napadeny dřevokaznými činiteli a ztrouchnivělé, byly vyměněny a ošetřeny chemickým 

nátěrem Karbolineum extra s obsahem fungicidů a insekticidů.     

Zdrojem krytí výše uvedených oprav byly provozní prostředky a účelová neinvestiční dotace 

z Ministerstva kultury ČR. 

 

Běžné opravy a údržba movitého majetku - plnění na 97,14 % 

Rozpočet 75 tis. Kč / skutečnost 72.852,20 Kč 

V průběhu roku 2019 byla čerpána částka ve výši 46.666 Kč na opravy a údržbu automobilů a 

sekaček. Dále byly vynaloženy náklady ve výši 8.860 Kč na opravy strojů a přístrojů. Náklady na opravy 

a údržbu hasicích přístrojů ve všech objektech dosáhly za uplynulý rok částky 17.326,20 Kč.  

 Zdrojem krytí výše uvedených oprav byly provozní prostředky. 
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7    Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace  – tab. č. 8 - 13  

 

7.1 Fond investic – tab. č. 8 - 9 

 

416 - Fond investic Skutečnost v Kč 

Stav k 1.1.2019 785.634,04 

Tvorba 19,807.547,82 

Použití 13,281.417,05 

Časové rozlišení investičního transferu  574.004,00 

Zůstatek k 31.12.2019 6,737.760,81 

  

Dne 11.2.2019 RZK schválila usnesením č. 0057/R05/19 plán tvorby a použití fondu investic 

(dále jen FI) a odpisový plán na rok 2019. 

V průběhu roku 2019 došlo ke změnám plánu tvorby a použití FI: 

1. změna plánu tvorby a použití FI 

RZK usnesením č. 0199/R09/19  schválila 1. změnu plánu tvorby a použití FI. 

2. změna plánu tvorby a použití FI 

RZK usnesením č. 0256/R10/19  schválila 2. změnu plánu tvorby a použití FI. 

3. změna plánu tvorby a použití FI 

RZK usnesením č. 0378/R13/19  schválila 3. změnu plánu tvorby a použití FI. 

4. změna plánu tvorby a použití FI 

RZK usnesením č. 0888/R28/19  schválila 4. změnu plánu tvorby a použití FI. 

 

 Počáteční stav fondu investic k 1.1.2019 byl 785.634,04 Kč. 

 Fond investic byl tvořen: 

 přídělem z odpisů ze stávajícího hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 

1,384.135 Kč 

 přídělem z odpisů z nově pořízeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 

72.682 Kč 

 investičním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele ve výši 3,958.752,86 Kč 

 investiční dotací v rámci IROP ve výši 14,272.388,96 Kč 

 ostatními zdroji (odpis zůstatkové ceny vyřazeného majetku) ve výši 119.589 Kč 

 Z fondu investic byla čerpána: 

 částka ve výši 7,055.663,07 Kč na technické zhodnocení na akci „Revitalizace budov a expozic“ 

IZ 1132/3/090/065/09/15-06/05/19 

 částka ve výši 2,673.816,86 Kč na technické zhodnocení na akci „Revitalizace hospodářského 

dvora v Rymicích – IROP“  IZ 1296/090/02/17-03/03/19 

 částka ve výši 20.570 Kč na úpravu projektové dokumentace „Revitalizace hospodářského dvora 

v Rymicích – podání žádosti do OPŽP“ 

 částka ve výši 73.086 Kč na opravy v AH expozici (projekt FM EHP/Norsko) 

 částka ve výši 328.393 Kč na obnovu souboru výpočetní techniky v AH expozici (projekt FM 

EHP/Norsko) 

 částka ve výši 60.421 Kč na nákup monitoru do AH expozice (projekt FM EHP/Norsko) 

 částka ve výši 48.340 Kč na nákup kopírovacího stroje 

 částka ve výši 115.496,92 Kč na nákupy informačních technologií (HW) v rámci akce „Muzeum 

Kroměřížska, p.o. –  Revitalizace budov a expozic“ IZ 1132/3/090/065/09/15-06/05/19 

 částka ve výši 150.000 Kč na nákupy informačních technologií (elektronika) v rámci akce 

„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“ IZ 1132/3/090/065/09/15-06/05/19 

 částka ve výši 2,727.280,20 Kč na vybavení interiérů v rámci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. 

– Revitalizace budov a expozic“ IZ 1132/3/090/065/09/15-06/05/19 

 částka ve výši 21.000 Kč – odvod do rozpočtu zřizovatele 

 částka ve výši 7.350 Kč na nákup sbírkových předmětů.  

 částka ve výši 574.004 Kč na časové rozlišení investičního transferu (dále jen ČRIT) 
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K rozdílům v plánu a skutečném čerpání FI došlo u položek tvorba odpisů z nově pořízeného 

majetku, nákupy ostatního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ČRIT. 

Změny nastaly u akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“. Vzhledem k tomu, 

že od doby zpracování projektové dokumentace došlo k posunu ve vývoji audiovizuální techniky, 

objednatel, projektant a dodavatel interiéru se dohodli na novém řešení, které odpovídá současným 

technickým požadavkům. V rámci nového řešení došlo ke změně typu monitorů, počtu reproduktorů a 

principu ovládání techniky. Z tohoto důvodu došlo k přesunu položek mezi vybavením interiérů a 

informačními technologiemi (elektronika a HW), ale  celková pořizovací cena zůstala stejná. Tato 

změna se promítla jak do výše odpisů z nově pořízeného majetku tak do ČRIT. 

Odpisy z nově pořízeného majetku i ČRIT ovlivnilo také zařazení dlouhodobého majetku do majetkové 

a účetní evidence muzea, který byl muzeu bezúplatně předán zřizovatelem, který majetek pořídil v rámci 

investiční akce „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským 

krajem“. Všechny výše uvedené změny se uskutečnily v závěru roku a nebyly promítnuty do Plánu 

tvorby a použití FI. 

 

 Konečný stav fondu investic k 31.12.2019 je 6,737.760,81 Kč. Větší část zůstatku ve výši 

6,271.884,77 Kč tvoří přijatá investiční dotace IROP na akci „Revitalizace hospodářského dvora 

v Rymicích“, která byla přijata v závěru roku a bude použita na financování uvedené akce v roce 

2020. Část zůstatku ve výši 271.191 Kč je blokována pro zabezpečení údržby majetku 

pořízeného/obnoveného z prostředků grantu EHP/Norsko v souladu s doporučením ekonomického 

odboru Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 77356/2010 EKO. 

 

 

 

7.2    Rezervní fond 

 

7.2.1 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – tab. č. 10 

 

413 - Fond rezervní Skutečnost v Kč 

Stav k 1.1.2019 4.175,11 

Tvorba 66.904,22  

Použití 0,00 

Zůstatek k 31.12.2019 71.079,33 

 

 Počáteční stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH k 1.1.2019 byl 4.175,11 Kč. 

 Rezervní fond byl tvořen: 

 přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 66.904,22 Kč. RZK usnesením 

č. 0303/R11/19 ze dne 29.4.2019 schválila výsledek hospodaření za rok 2018 a souhlasila s 

přidělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018. 

 Z rezervního fondu nebyly v průběhu roku čerpány žádné finanční prostředky. 

. 

 Konečný stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH k 31.12.2019 je 71.079,33 Kč. 

 

 

7.2.2 Rezervní fond tvořený z ostatní titulů – tab. č. 11 

 

414 - Fond rezervní Skutečnost v Kč 

Stav k 1.1.2019 55.000,00 

Tvorba 27.000,00 

Použití 27.000,00 

Zůstatek k 31.12.2019 55.000,00 

 

 Počáteční stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 1.1.2019 byl 55.000 Kč. 
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 Rezervní fond byl tvořen: 

 účelově určeným darem ve výši 25.000 Kč od Nadačního fondu obětem holocaustu  

 účelově určeným darem ve výši 2.000 Kč od fyzické osoby. 

 Z rezervního fondu byla čerpána částka: 

 ve výši 25.000 Kč na tisk sborníku z XXV. ročníku Konference Židé a Morava  

 ve výši 2.000 Kč na akci „Tradiční řemesla v Rymicích“ 

 Konečný stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů k 31.12.2019 je 55.000 Kč. 

 

 

 

7.3   Fond kulturních a sociálních potřeb – tab. č. 12 

 

412 – FKSP Skutečnost v Kč 

Stav k 1.1.2019 73.194,93 

Tvorba 220.937,66 

Použití 235.310,00 

Zůstatek k 31.12.2019 58.822,59 

 

 Tvorba a čerpání FKSP se řídí vnitřní směrnicí Muzea Kroměřížska č. 5.1/2018 ze dne 1.1.2018 

vydanou v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Počáteční stav FKSP k 1.1.2019 byl 73.194,93 Kč. 

 FKSP byl tvořen: 

 přídělem ve výši 220.937,66 Kč, tj. 2 % z ročního objemu finančních prostředků zúčtovaných na 

mzdy za rok 2019.  

 

 Z FKSP byla čerpána: 

 částka ve výši 207.360 Kč – příspěvek na stravování zaměstnancům  

 částka ve výši 16.500 Kč – příspěvek na rekreaci a zájezdy 

 částka ve výši 6.472 Kč – příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport 

 částka ve výši 4.000 Kč – peněžní dary k životním výročím  

 částka ve výši 978 Kč – nepeněžní dary k životním výročím. 

 Konečný stav FKSP k 31.12.2019 je 58.822,59 Kč. 

 

 

 

7.4   Fond odměn – tab. č. 13 

 

411 – Fond odměn Skutečnost v Kč 

Stav k 1.1.2019 17.271,38 

Tvorba 0,00 

Použití 0,00 

Zůstatek k 31.12.2019 17.271,38 

 

 Počáteční stav fondu odměn k 1.1.2019 byl 17.271,38 Kč. 

 Fond odměn nebyl v průběhu roku tvořen. 

 Z fondu odměn nebyly v průběhu roku čerpány žádné finanční prostředky. 

 Konečný stav fondu odměn k 31.12.2019 je 17.271,38 Kč. 
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8   Stav bankovních účtů, pokladní hotovost –  tab. č. 14 

 

 Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2019 je celkem 8,939.164,38 Kč. 

Stav na položce 241 Běžný účet je k 31.12.2019 celkem 8,901.579,45 Kč. Zůstatkem jsou pokryty 

účty: 

 241 0100 – provozní prostředky (běžné výdaje) ve výši 2,020.467,93 Kč 

 241 0210 – prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH (413) ve výši 71.079,33 Kč 

 241 0220 – prostředky rezervního fondu z ostatních titulů (414) ve výši 55.000 Kč 

 241 0300 – prostředky fondu odměn ve výši 17.271,38 Kč 

 241 0400 – prostředky fondu investic ve výši 6,466.569,81 Kč 

 241 0700 – prostředky udržitelnosti majetku ve výši 271.191,00 Kč. 

 Stav na položce 261 Pokladna je k 31.12.2019 ve výši 5.103 Kč. Limit pokladní hotovosti je 

stanoven na částku 70 tis. Kč v souladu se Směrnicí vedení účetnictví. 

 

 

 Muzeum Kroměřížska, p. o. k termínu 31.3.2010 ukončilo realizaci projektu „Muzeum 

Kroměřížska, p.o. - Objekt muzea v Kroměříži č.p. 38 Archeologicko-historická expozice“ v rámci 

Programu uchování, obnovy a zpřístupnění hmotného kulturního dědictví ve Zlínském kraji. V souladu 

se Smlouvou o poskytnutí podpory identifikační číslo D/0637/2008/ŘDP  muselo muzeum doložit při 

schválení Závěrečné zprávy zřízení účtu pro zabezpečení údržby majetku pořízeného/obnoveného 

z prostředků grantu, na který každoročně (po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 let) vynaložíme částku 

ve výši minimálně 1 % z celkových nákladů na projekt. Samostatný bankovní účet jsme založili k datu 

30.3.2010 u Komerční banky, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 43-6831250227/0100 s názvem 

Muzeum Kroměřížska – archeolog. expozice. 

 V účetnictví jsou finanční prostředky účtovány na položce 241 0700 – prostředky udržitelnosti 

majetku a zároveň jsou blokovány ve fondu investic. Celkové vynaložené náklady na projekt byly ve 

výši 10,023.900 Kč, 1 % z celkových nákladů na projekt činí částku ve výši 100.239 Kč za rok. Příděl 

je prováděn měsíčně ve výši 1/12, tj. 8.353,25 Kč.  

 

 

V níže uvedené tabulce je rekapitulace přídělu a použití prostředků určených na udržitelnost majetku. 
  v Kč 

  Stav k 1.1.2019 Tvorba v r. 2019 Čerpání v r. 2019 Stav k 31.12.2019 

Fond investic - prostředky 
udržitelnosti majetku 

632.852,00 100.239,00 461.900,00 271.191,00 

 

Stav na položce 243 Běžný účet FKSP k 31.12.2019 je 37.584,93 Kč, zůstatek fondu je 58.822,59 

Kč. Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP a fondem FKSP je ve výši 21.237,66 Kč.  

Jedná se: 

 o poplatky ve výši 78 Kč vyplacené z účtu FKSP (převádí se z běžného účtu na účet FKSP) 

 doplatek přídělu do FKSP za prosinec 2019 ve výši 21.159,66 Kč. 

 

 

 

9   Stav pohledávek – tab. č. 15 a, č. 15 b 

 

K 31.12.2019 jsou v organizaci pohledávky v celkové výši 9,085.256,70 Kč.  

Z toho jsou: 

 pohledávky po lhůtě splatnosti do 6 měsíců v celkové výši 4.730 Kč 

 pohledávky po lhůtě splatnosti na 6 měsíců v organizaci nejsou 

 pohledávky ve lhůtě splatnosti v celkové výši 9,080.526,70 Kč. 
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Krátkodobé pohledávky 

 

Účet 311 Odběratelé 

Zůstatek účtu 311 Odběratelé k 31.12.2019 je celkem 76.830 Kč.  Pohledávky jsou za publikace, 

za pronájem sálu a přeplatky elektrické energie. Pohledávky byly odběratelům odeslány k odsouhlasení. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 4.730 Kč byly k 31.1.2020 uhrazeny. 
 

Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 

Zůstatek účtu 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2019 je ve výši 186.956 Kč. Je tvořen 

zálohami na plyn ve výši 185.620 Kč, na el. energii ve výši 760 Kč, zálohou na vodné ve výši 200 Kč a 

zálohou na předplatné časopisu ve výši 376 Kč. 

  

Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 

Zůstatek účtu 335 Pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2019 je ve výši 280 Kč. Jedná se o tržbu 

za vstupné hrazenou platební kartou. Tržba ve výši 280 Kč ze dne  31.12.2019 byla připsána na bankovní 

účet dne 2.1.2020. 

 

Účet 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

V listopadu 2019 se muzeum zapojilo do projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009135 – 

„Práce jako lék“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je podrobně popsán 

v kapitole 2.2. Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti.  

Zůstatek účtu 346 k 31.12.2019 je ve výši 11.370 Kč, jedná se o částku, která byla k 31.12.2019 

zúčtována, ale platba na účet muzea proběhla až v lednu 2020. 

 

Účet 381 Náklady příštích období 
Zůstatek účtu 381 Náklady příštích období k 31.12.2019 je 26.553 Kč a je tvořen: 

 pojištěním movitého a nemovitého majetku (2.941 Kč) 

 inzercí muzea (5.032 Kč). 

 zapůjčením uměleckého díla (2.498 Kč) 

 předplatným novin a časopisů (13.826 Kč) 

 vodným a stočným (2.256 Kč) 

 

Účet 388 Dohadné účty aktivní 
Zůstatek účtu 381 dohadné účty aktivní k 31.12.2019 je ve výši 8,778.267,70 Kč a je tvořen 

dohadovaným investičním transferem z prostředků IROP za uzavřenou 3. etapu schválené akce 

„Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“.  

 

Dlouhodobé pohledávky 

 

Účet 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

Zůstatek účtu 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2019 je 5.000 Kč, jedná se o stálou 

zálohu na kartu CCS. 

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj pohledávek v porovnání se skutečností roku 2018. 

  

Název položky 
Skutečnost 2018 

v Kč 
Skutečnost 2019 

v Kč 

Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 222 973,00 301 989,00 79 016,00 35,44 % 

Krátkodobé pohledávky -  dohady transferů IROP 8 166 057,68 8 778 267,70 612 210,02 7,50 % 

Dlouhodobé pohledávky 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 % 

Pohledávky celkem 8 394 030,68 9 085 256,70 691 226,02 8,23 % 
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V porovnání se skutečností roku 2018, kdy celkové pohledávky v organizaci byly vykázány ve výši  

8,394.030,68 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu pohledávek o 691.226,02 Kč, tj. o 8,23 %.  

Meziročně vzrostly jak krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů o 35,44 % (především přeplatky 

za elektrickou energii), tak dohadované investiční transfery z prostředků IROP o 7,5 %.  

 

Kapitola 9 Stav pohledávek je doplněna grafem „Podíl jednotlivých pohledávek k celkovým 

pohledávkám k 31.12.2019.“  Z grafu je zřejmé, že největší část pohledávek tvoří dohadné účty aktivní 

(97 %). 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

10  Stav závazků a jejich finanční krytí –  tab. č. 16 

 

K 31.12.2019  nejsou v organizaci závazky po lhůtě splatnosti. Výše závazků ve lhůtě splatnosti 

je v celkové hodnotě 10,857.506,79 Kč. 

 

 

Krátkodobé závazky 

 

Účet 321 Dodavatelé 

Zůstatek účtu 321 Dodavatelé k  31.12.2019  je 129.648,39 Kč. Jedná se o nezaplacené faktury, 

které přišly koncem měsíce prosince 2019 se splatností v měsíci lednu 2020.  

 

Účet 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

Zůstatek účtu 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé k  31.12.2019  je 8,654.337,26 

Kč. Jedná se finanční prostředky určené na schválenou akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace 

budov a expozic“. Podíl účtu 326 k celkovým závazkům je 80 %. 

 

Účet 331 Zaměstnanci  

Účet 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům  

Účet 336 Sociální pojištění 

Účet 337 Zdravotní pojištění 

Účet 342 Jiné přímé daně 

1% 2%

97%

Podíl jednotlivých  pohledávek k celkovým pohledávkám k 31.12.2019

311 Odběratelé

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

388 Dohadné účty aktivní - dohadovaná
částka investičního transferu z prostředků
EU
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Zůstatky na účtech 331, 333, 336, 337 a 342 jsou k 31.12.2019 v celkové výši 1,694.568 Kč a 

vztahují se k zaúčtovaným mzdám za měsíc prosinec 2019. Podíl uvedených účtů k celkovým závazkům 

je 16 %.  

 

Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky 

Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky k  31.12.2019  je 13.372 Kč. Částka ve výši 9.970 

Kč se týká nevyfakturované poskytnuté služby související s připojením EPS na pult centralizované 

ochrany za období září – prosinec 2019.  Do  nákladů byla tato částka zaúčtována měsíčně dle platného 

ceníku, který je součástí smlouvy uzavřené mezi Hasičských záchranným sborem Zlínského kraje a 

Muzeem Kroměřížska.  

Částka ve výši 3.402 Kč se týká zákonného závazku – exekuce zaměstnance. 

 

 

Účet 384 Výnosy příštích období  

Na účtu 384 Výnosy příštích období jsou účtovány částky přijaté v běžném období, které věcně 

patří do výnosů v dalších obdobích. Zůstatek účtu 384 Výnosy příštích období k 31.12.2019 je 

232.456,14 Kč. Položka je tvořena časovým rozlišením zdrojů financování tisku sborníků Židé a Morava 

XXII, XXIII, XXIV a XXV, tj. příspěvku na provoz (172.941,92 Kč) a daru z NFOH (59.514,22 Kč). 

 

 

Účet 389 Dohadné účty pasivní 

Zůstatek účtu 389  Dohadné účty pasivní k 31.12.2019 je 133.125 Kč. Položka je tvořena 

odhadem spotřeby elektrické energie (327 Kč) a plynu (132.798 Kč).  

 

Dlouhodobé závazky organizace nemá. 

 

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj závazků v porovnání se skutečností roku 2018. 

 

Název položky 
Skutečnost 
2018 v Kč 

Skutečnost 
2019 v Kč 

Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů 79 428,96 129 648,39 50 219,43 63,23 % 

Krátkodobé závazky - návratná finanční výpomoc 7 577 659,86 8 654 337,26 1 076 677,40 14,21 % 

Krátkodobé závazky - zaúčtované mzdy za 12/2019 1 510 819,00 1 694 568,00 183 749,00 12,16 % 

Krátkodobé závazky - výnosy příštích období 183 839,49 232 456,14 48 616,65 26,45 % 

Krátkodobé závazky - dohadné účty pasivní 158 137,00 133 125,00 -25 012,00 -15,82 % 

Krátkodobé závazky - ostatní 6 369,00 13 372,00 7 003,00 109,95 % 

Pohledávky celkem 9 516 253,31 10 857 506,79 1 341 253,48 14,09 % 

 

V porovnání se skutečností roku 2018, kdy celkové závazky v organizaci byly vykázány ve výši  

9,516.253,31 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k nárůstu závazků o 1,341.253,48 Kč, tj. o 14,09 %.  

K nejvyššímu nárůstu, vyjádřeno v korunách, došlo u návratné finanční výpomoci na realizaci akce 

„Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic“. 

 

 

Stav finančních prostředků na provozním bankovním účtu k 31.12.19 ve výši 2,020.467,93 Kč a 

stav pokladny ve výši 5.103 Kč nezajišťuje krytí mzdových a daňových závazků a závazků z obchodního 

styku. V této souvislosti je třeba uvést skutečnost, že organizace je schopna zajistit krytí závazků až po 

zohlednění prostředků ze zaplacených pohledávek ve výši 177.598,60 Kč. 
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Kapitola 10 Stav závazků a jejich finanční krytí je doplněna grafem „Podíl jednotlivých závazků 

k celkovým závazkům k 31.12.2019“. Z grafu je zřejmé, že největší část závazků tvoří účty přijaté 

návratné finanční výpomoci krátkodobé (80 %), zaměstnanci (9 %) a zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení (5 %). 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

       

 

 

11   Stav nedokončeného dlouhodobého majetku  

 

Rozpis zůstatku účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2019. 

 

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Skutečnost v Kč 

0042 0100 Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic  0,00 

0042 0200 Muzeum Kroměřížska, p.o. Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP 7,079.839,86 

Celkem 7,079.839,86 

 

V roce 2019 muzeum pokračovalo v realizaci akce „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace 

budov a expozic“ v souladu se schváleným  IZ. Práce provedené v 1. etapě byly po dokončení 

zkolaudovány dne 29.5.2018 a práce provedené ve 2. etapě byly po dokončení zkolaudovány dne 

27.8.2018. Práce provedené ve 3. etapě byly po dokončení zkolaudovány dne 13.12.2019. Čtvrtá a 

zároveň poslední etapa bude probíhat v roce 2020 a v tomto roce bude akce i dokončena.  

Další akcí, kterou v průběhu roku 2019 muzeum realizovalo, byla  akce „Muzeum Kroměřížska, 

p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ - IROP v souladu se schváleným IZ. Na účtu 0042 

0200 jsou zachyceny všechny investiční náklady související s akcí Revitalizace hospodářského dvora 

v Rymicích - IROP ve výši 7,079.839,86 Kč. Plánovaný termín dokončení akce je rok 2022.  

 

 

 

12  Stavy zásob, cenin  

 

 

112 Materiál na skladě 

1%

80%

9%

5% 2% 2%
1%

Podíl jednotlivých  závazků k celkovým závazkům k 31.12.2019 

321 Dodavatelé

326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

331 Zaměstnanci

336, 337 Zúčtování s institucemi SZ a ZP

342 Jiné přímé daně

384 Časové rozlišení sborníku

389 Dohadné účty pasivní
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Největší položku účtu 112 Materiál na skladě tvoří stavební materiál – 58 %. Stavební materiál 

byl zakoupen v 80. letech a pro opravy prováděné v současné době je už nevyhovující. Materiál se 

snažíme využívat alespoň při některých opravách. V níže uvedené tabulce je uveden podrobný rozpis 

materiálu na skladě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

123 Výrobky 

Zůstatek účtu 123 Výrobky k 31.12.2019 je 289.894,80 Kč. Položka je tvořena sborníky z 

konferencí Židé a Morava XXI ve výši 41.240,66 Kč, Židé a Morava XXII ve výši 57.550,47 Kč, Židé 

a Morava XXIII ve výši 53.316,27 Kč, Židé Morava XXIV ve výši 65.877,75 Kč a Židé a Morava XXV 

ve výši 55.711,65 Kč a katalogem Tomáš Měšťánek „Můj život v Česku“ ve výši 16.198 Kč. 

V návaznosti na doporučený postup účtování vlastních výrobků byl na účet 123 Výrobky 

zaúčtován sborník Židé a Morava XXV, který muzeum vydalo v listopadu 2019. Zdrojem financování 

byly provozní prostředky muzea ve výši 72.398 Kč a Nadační fond obětem holocaustu (dále jen NFOH), 

který poskytl částku ve výši 25.000 Kč. Svazek byl vydán nákladem 250 ks, cena za 1 výtisk vychází 

389,59 Kč, prodejní cena byla stanovena na 300 Kč. Spotřebováno bylo celkem 107 ks výtisků, z toho 

prodej 29 ks, povinné výtisky 60 ks, propagace 0 ks, spotřeba pro potřeby muzea 18 ks. V souladu 

s doporučeným postupem účtování vlastních výrobků bylo zaúčtováno časové rozlišení zdrojů 

financování, tj. provozního příspěvku (41.411,65 Kč) a prostředků NFOH (14.300 Kč). 

 

132 Zboží na skladě 

Zůstatek účtu 132 Zboží na skladě k 31.12.2019 je 454.660,45 Kč. Největší část zůstatku účtu 

tvoří publikace ve výši 393.856,98 Kč. Jedná se především o vydané publikace a katalogy k výstavám 

„Josef Váchal a Bobeš Svoboda“, „Medaile, plakety a odznaky Jiřího Nováka“ a „Max Švabinský - 

kreslířské a malířské dílo 1879-1916“, sborníky z konferencí Židé a Morava a katalog k výstavě 

fotografií českého fotografa Jindřicha Štreita k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 s názvem 

(AB)NORMALIZACE.    

Dalším zbožím na skladě ve výši 60.803,47 Kč jsou upomínkové předměty. Jedná se o turistické 

známky, suvenýry a pamětní medaile, které jsou prodávány v Kroměříži, Chropyni, Rymicích a Velkých 

Těšanech. Všechno výše uvedené zboží je prodejné a ze strany návštěvníků je o něj zájem. 

 

263 Ceniny - zůstatek účtu k 31.12.2019 je 0 Kč.  

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj zásob v porovnání se skutečností roku 2018. 

 

Účet Název položky Skutečnost 2018 v Kč Skutečnost 2019 v Kč 
Meziroční srovnání 2019/2018 

v Kč v % 

112 Materiál na skladě  377 338,42 357 101,31 -20 237,11 -5,36 % 

123 Výrobky 242 119,79 289 894,80 47 775,01 19,73 % 

132 Zboží na skladě 462 965,43 454 660,45 -8 304,98 -1,79 % 

  Zásoby celkem 1 082 423,64 1 101 656,56 19 232,92 1,78 % 

 

Číslo účtu Položka Skutečnost k 31.12.2019 v Kč 

112 Materiál na skladě  

  Stavební materiál 218.873,14 

  Dřevo 42.374,41 

  Zdravotně instalační materiál 45.208,50 

  Elektroinstalační materiál 43.082,96 

 Materiál na konzervaci 7.562,30 

  Celkem 357.101,31 
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V porovnání se skutečností roku 2018, kdy celkové zásoby v organizaci byly vykázány ve výši  

1,082.423,64 Kč, můžeme konstatovat, že došlo k celkovému nárůstu zásob o 19.232,92 Kč, tj. o 1,78 

%.  K nejvyššímu meziročnímu pohybu došlo na účtu 123 Výrobky díky vydání sborníku z konference 

Židé a Morava XXV.  

 

 

13  Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech 

 

Na účtech 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení, 542 Jiné pokuty a penále a 557 Náklady 

z vyřazených pohledávek nebylo v průběhu roku 2019 účtováno.  

Na účet 547 Manka a škody byla zaúčtována zmařená investice ve výši 20.570 Kč. Jedná se o 

úpravu projektové dokumentace „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – podání žádosti do 

OPŽP“. Níže je uvedeno, z jakých důvodů byla úprava projektové dokumentace zaúčtována jako 

zmařená investice.   

V květnu 2017 byl zpracován investiční záměr „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace 

hospodářského dvora v Rymicích“ v souladu s předpokládanými podmínkami plánované II. výzvy 

z operačního programu IROP se specifickým cílem 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví, který umožňuje čerpat dotaci až 90 % způsobilých výdajů. Předmětem 

projektu je rekonstrukce a revitalizace celého objektu hospodářského dvora v Rymicích za účelem 

vybudování archeologického a etnografického depozitáře, etnografické expozice a vybudování 

odpovídajícího sociálního a společenského zázemí pro návštěvníky objektu a celého prohlídkového 

okruhu památek lidové architektury v Rymicích. Součástí prací bude i zajištění bezbariérového přístupu, 

vybudování parkoviště pro návštěvníky a úprava dvora i okolních ploch.  Dne 23.10.2018 byla vydána 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedený projekt. 

V květnu 2019 proběhla prezentace výše uvedeného projektu na poradě vedení Krajského úřadu 

Zlínského kraje (dále jen KUZL). Na tomto jednání padla i otázka možného financování dešťové jímky 

v Rymicích z operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP). Pracovníky odboru řízení 

dotačních titulů KUZL, odboru investic KUZL a Energetické agentury Zlínského kraje byla prověřena 

možnost získat dotaci na dešťovou jímku v Rymicích. Byl vznesen dotaz i na manažera projektu na 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR). Ze všech jednání vyplynula skutečnost, že je možná 

kombinace více operačních programů pro jeden projekt, ale pro podání žádosti na OPŽP je nutné ze 

stávající projektové dokumentace vyčlenit stavebně i finančně část, která se týká dešťové jímky. 

V souladu se schválenou změnou č. 3 fondu investic Muzea Kroměřížska byla provedena úprava 

projektové dokumentace v celkové hodnotě 20.570 Kč. Faktura za úpravu projektové dokumentace byla 

zaplacena a dne 30.6.2019 byla zaúčtována na účet 0420 0203 – Nedokončený DHM. 

V červnu 2019 byla žádost o dotaci z OPŽP konzultována ředitelkou Energetické agentury 

Zlínského kraje s vedoucím pracovníkem Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP), který 

administroval výzvu OPŽP. Ten si ještě vyžádal stavební povolení na akci “Muzeum Kroměřížska, p.o. 

- Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Na základě zaslaných podkladů nám vedoucí 

pracovník SFŽP sdělil, že na základě poskytnutých podkladů nelze retenční nádrž a dešťovou kanalizaci 

podpořit z OPŽP, protože svedení, odvedení a zpomalení srážkové vody je v tomto případě nezbytnou 

součástí samotné rekonstrukce objektu uloženou stavebním povolením.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se stala úprava projektové dokumentace „Revitalizace 

hospodářského dvora v Rymicích – podání žádosti do OPŽP“ neupotřebitelným a přebytečným 

majetkem a na základě rozhodnutí ředitele, byla investice zaúčtována v listopadu 2019 jako zmařená 

investice. 

 

 

 

14   Vyhodnocení projektů 

 

Archeologicko-historická expozice 

Dne 5.11.2007 byl muzeu usnesením Rady Zlínského kraje č. 0797/R23/07 ze dne 5.11.2007 

schválen investiční záměr na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Objekt muzea v Kroměříži č. p. 38 – 
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Archeologicko-historická expozice“. Ve stávajících sklepních prostorách muzea (objekt Velké náměstí 

č. p. 38) byla vybudována stálá Archeologicko-historická expozice. Samotnému zahájení technického 

zhodnocení sklepních prostor pro novou expozici předcházelo zhotovení projektové dokumentace ke 

stavebnímu a výběrovému řízení na zhotovitele stavby a dokumentace k projektu interiéru včetně návrhu 

expozice. Původní nosné zdivo bylo vyčištěno, vyspárováno a konzervováno.  

 

Vybourány byly dodatečné přizdívky zřízené v 70. letech minulého století. Z důvodu snížení úrovně 

stávající podlahy pro zajištění dostatečné podchodné výšky bylo nutné provést statické zajištění nosných 

zdí objektu. Po vybourání podlahy byly provedeny bezprašné podlahy, pod kterými jsou v nově 

zřízeném instalačním kanálu vedeny rozvody elektroinstalací a potrubí vzduchotechniky.  Kompletně 

byly provedeny nové elektrorozvody včetně osvětlovacích těles, EZS byla napojená na pult Policie ČR. 

Pro vstup imobilních osob bylo opatřeno nově budované schodiště šikmou schodišťovou plošinou. 

Prezentované sbírkové předměty byly umístěny v nových vitrínách. Pro prezentaci v expozici 

nevystavených sbírek muzea je použita filmová projekce. Z důvodu interaktivity je expozice vybavena 

dotykovými obrazovkami.  

Projekt byl ukončen k 31.3.2010 podáním Závěrečné zprávy s tím, že od 1.10.2009 byla expozice 

zpřístupněna veřejnosti. V době  od 1.10.2009 do 31.3.2010 probíhala pouze publicita akce spočívající 

v inzerci v tisku, rozhlasu, dále formou velkoplošné reklamy na bannerech a bilboardech. Veškeré 

finanční platby byly provedeny k 31.12.2009.  

 V souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory identifikační číslo D/0637/2008/ŘDP  muselo 

muzeum doložit při schválení Závěrečné zprávy zřízení účtu pro zabezpečení údržby majetku 

pořízeného/obnoveného z prostředků grantu, na který každoročně (po dobu udržitelnosti projektu, tj. 10 

let), vynaložíme částku ve výši minimálně 1 % z celkových nákladů na projekt. Samostatný bankovní 

účet jsme založili k datu 30.3.2010 u Komerční banky, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 43-

6831250227/0100 s názvem Muzeum Kroměřížska – archeolog. expozice.  

V účetnictví jsou finanční prostředky účtovány na položce 241 0700 – prostředky udržitelnosti 

majetku a zároveň jsou blokovány ve fondu investic. Celkové vynaložené náklady na projekt byly ve 

výši 10,023.900 Kč, 1 % z celkových nákladů na projekt činí částku ve výši 100.239 Kč za rok. Příděl 

je prováděn měsíčně ve výši 1/12, tj. 8.353,25 Kč. 

V roce 2019 byly z prostředků udržitelnosti majetku čerpány finanční prostředky v celkové výši  

461.900 Kč - byly provedeny opravy v  hodnotě 73.086 Kč (opravy osvětlení, opravy výpočetní techniky 

a opravy vzduchotechnické strojovny), byl obnoven soubor výpočetní techniky (328.393 Kč) a byl 

zakoupen nový monitor s držákem (60.421 Kč), který splňuje náročné provozní podmínky (zejména 

vlhkost) v expozici. 

 

Práce jako lék 

V listopadu 2019 se muzeum zapojilo do regionálního projektu č. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009135 – „Práce jako lék“, financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost. Hlavním cílem projektu je podpora pracovní integrace a zvýšení zaměstnanosti zdravotně 

postižených uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce ve Zlínském kraji, konkrétně duševně 

znevýhodněných a postižených osob invalidních v 1. stupni.  Muzeum vyhradilo pracovní místo na 

pozici dokumentátora na dobu určitou od 1.11.2019 do 29.2.2020.  V souladu s uzavřenou Dohodou o 

poskytnutí mzdových příspěvků č. 19/2019 nám vznikl v roce 2019 nárok na příspěvek ve výši 22.261 

Kč.   

 

 

15 Přehled investičních záměrů - tab. č. 17 

 

V uplynulém roce 2019 muzeum pokračovalo v realizaci investiční akce v objemu nad 500 tis. 

Kč bez DPH na základě schváleného IZ „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“  

č. 1132/3/090/065/09/15-06/05/19 a realizaci další investiční akce v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH 

na základě schváleného IZ „Muzeum Kroměřížska, p.o  - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích 

– IROP“ č. 1296/090/02/17-03/03/19. 

Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 

 

 

73 

 

 

Na základě schváleného dodatku IZ na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a 

expozic“ a podané a schválené žádosti o podporu v rámci IROP, výzva č. 21 Muzea byla dne 15.3.2017 

vydána Registrace akce a  Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Muzeum Kroměřížska, p.o. – 

Revitalizace budov a expozic“.  

 

V roce 2018 pokračovaly započaté stavební práce 2. etapou. V rámci 2. etapy byla provedena 

rekonstrukce výstavních prostor a sociálního zázemí ve 2. a 3. NP. Práce povedené v 1. a 2. etapě byly 

po dokončení zkolaudovány. Do nově vybudovaných výstavních prostor ve dvorní části bylo dodáno 

vybavení a instalována expozice hodin. 

Od začátku roku 2019 pokračovaly započaté stavební práce 3. etapou. V rámci 3. etapy byla provedena 

rekonstrukce půdních prostor a sociálního zázemí ve 4. NP. Provedené práce byly po dokončení 

zkolaudovány. Do nově vybudovaných výstavních prostor ve 3. NP bylo dodáno vybavení a instalována 

expozice „Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948“. 

K 31.12.2019 byla proinvestována částka celkem ve výši 36,639.725,57 Kč. V průběhu roku 2019 

byly skutečně vynaloženy náklady ve výši 11,609.945,71 Kč, z fondu EU byly čerpány prostředky 

v celkové výši 8,498.268,08 Kč. Čerpání prostředků v průběhu roku 2019 probíhalo v souladu se 

schváleným IZ. 

 

Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích - IROP 

 

Na základě schváleného IZ na akci „Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského 

dvora v Rymicích“ a podané a schválené žádosti o podporu v rámci IROP, specifický cíl: 3.1. 

zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 76 Muzea II byla dne 

23.10.2018 vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Muzeum 

Kroměřížska, p.o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. Předmětem projektu je rekonstrukce 

a revitalizace celého objektu hospodářského dvora v Rymicích za účelem vybudování archeologického 

a etnografického depozitáře, etnografické expozice a vybudování odpovídajícího sociálního a 

společenského zázemí pro návštěvníky objektu a celého prohlídkového okruhu památek lidové 

architektury v Rymicích. Součástí prací bude i zajištění bezbariérového přístupu, vybudování parkoviště 

pro návštěvníky a úprava dvora i okolních ploch.  

V průběhu roku 2019 byla dodána prováděcí projektová dokumentace. Proběhlo výběrové řízení na 

administrátora výběrového řízení dodavatele stavby, dále výběrové řízení na technický dozor stavby. 

Vybraný administrátor provedl výběrové řízení na dodavatele stavby a v současné době probíhá 

vyhodnocení veřejné zakázky.  

K 31.12.2019 byla proinvestována částka celkem ve výši 7,086.252,86 Kč. V průběhu roku 2019 

byly skutečně vynaloženy náklady ve výši 2,673.816,86 Kč, z fondu EU byly prostředky čerpány 

v celkové výši 6,277.656,47 Kč. Investiční prostředky z EU ve výši 6,271.884,77 Kč jsou proplacené 

uznatelné investiční náklady roku 2018 a 2019 a jsou příjmem FI. V roce 2020 budou zapojeny do  

financování akce.  

 

 

16   Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace - tab. č. 18 

 

Krátkodobé pronájmy - muzeum krátkodobě pronajímá konferenční sál na přednášky a školení v rámci 

doplňkové činnosti. V uplynulém roce se jednalo o 149 nájemců s pohyblivým časem pronájmu. Sazba 

za pronájem prostory sálu je stanovena na 500 Kč/hodina. Do výnosů byla zúčtována částka ve výši  

93.463,50 Kč za nájemné a za služby spojené s nájemným částka ve výši 74.936,50 Kč. 

 

Krátkodobé nájmy - na zajištění propagace objektů lidové architektury v Rymicích má muzeum 

instalovány na příjezdových komunikacích reklamní poutače. Roční nájemné za nájem pozemků pro 

instalování jednotlivých poutačů činí 15.000 Kč. Od roku 2016 muzeum platí za nájemné a služby částku  

ve výši 71.844 Kč za rok  Archeologickému centru Olomouc, p.o. za uložení souborů movitých 



  MUZEUM KROMĚŘÍŽSKA 

 

 

74 

 

archeologických nálezů učiněných při archeologických výzkumech provedených v územním obvodu 

Zlínského kraje v období let 2003-2015. 

 

Dlouhodobé pronájmy a nájmy - muzeum nemá uzavřenou žádnou smlouvu na dlouhodobý pronájem 

a nájem nemovitého majetku. 

 

17   Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky - tab. č. 19 

 

 Na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole ve veřejné správě, probíhá v naší organizaci vnitřní finanční kontrola. Tato kontrola je 

zaměřena na zajištění ochrany proti nehospodárnému, neúčelnému nebo neefektivnímu nakládání 

s finančními prostředky. Finanční kontrolu v Muzeu Kroměřížska provádí celkem pět pracovníků, 

kontrolují především správnost účetních a pokladních dokladů, faktury vydané, faktury přijaté a s tím i 

související objednávky na práce, zboží a služby dodávané jinými subjekty nebo prováděné naší 

organizací. Hlavními cíli finanční kontroly je zabezpečit dodržování právních předpisů a vnitřních 

směrnic organizace, dodržování majetkových práv a povinností stanovených Zřizovací listinou.  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Ostrava, pobočka pro 

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj (dále jen VZP ČR) provedla kontrolu plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Předmětem kontroly 

bylo zejména dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 

dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání záznamů o pracovních úrazech za období od 1.7.2016 

do 30.9.2019. Ve zprávě o výsledku kontroly bylo konstatováno, že kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky v dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, 

dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného a zasílání 

kopií záznamů o pracovních úrazech.  
 

 

 

18   Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost) – tab. č. 20 

 

Uplynulý rok 2019 můžeme, z hlediska návštěvnosti a výnosů z prodeje vstupného, hodnotit jako 

úspěšný. V tabulce níže je uveden meziroční vývoj tržeb ze vstupného v jednotlivých objektech 

v porovnání se skutečností roku 2018. 

Název položky 
Skutečnost 
2018 v Kč 

Rozpočet 
2019 v Kč 

Skutečnost 
2019 v Kč 

% čerpání 
rozpočtu 

2019 

Meziroční srovnání 
2019/2018 

v Kč v % 

Muzeum Kroměříž 459 835 620 000 600 410 96,84% 140 575  30,57 % 

Zámek Chropyně 137 335 170 000 170 590 100,35% 33 255  24,21 % 

Lidová architektura Rymice 68 760 70 000 80 440 114,91% 11 680  16,99 % 

Větrný mlýn Velké Těšany 4 815 15 000 26 890 179,27% 22 075  458,46 % 

Tržby ze vstupného celkem 670 745 875 000 878 330 100,38% 207 585  30,95 % 

 

Výnosy z prodeje vstupného byly pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 875 tis. Kč. V uplynulém 

období se nám podařilo dosáhnout výnosů ve výši 878.330 Kč, tj. plnění na 100,38 %. Ve srovnání 

s rokem 2018 je to o 207.585 Kč více (v roce 2018 bylo muzeum uzavřeno po část roku z důvodu 

realizace investiční akce a také byl uzavřen větrný mlýn ve Velkých Těšanech z důvodu oprav).  

 

 

V tabulce níže je uveden meziroční vývoj počtu návštěvníků v jednotlivých objektech v porovnání se 

skutečností roku 2018. 

Název položky 
Skutečnost 

2018  
Skutečnost 

2019  

Meziroční srovnání 2019/2018 

v osobách v % 
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Muzeum Kroměříž 14 617 17 659 3 042 20,81 % 

Zámek Chropyně 3 132 3815 683 21,81 % 

Lidová architektura Rymice 2 415 3277 862 35,69 % 

Větrný mlýn Velké Těšany 307 1350 1 043 339,74 % 

Počet návštěvníků celkem 20 471 26 101 5 630 27,50 % 

 

Pro návštěvníky byly připraveny kvalitní a rozmanité výstavy a programy. V uplynulém roce 

2019 navštívilo muzeum celkem 26.101 návštěvníků, z tohoto počtu bylo 21.339 platících, 4.417 

neplatících a 345 návštěvníků s průkazkou ZTP. Neplatící jsou především návštěvníci vernisáží a 

doprovod návštěvníků s průkazkou ZTP. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 5.630 návštěvníků více.  
  

 

Přehled návštěvnosti v organizaci z hlediska vybraného vstupného i počtu návštěvníku je 

podrobně uveden v tab. č. 20. 

 Každoročně jsou nejslabšími měsíci z hlediska počtu návštěvníků a vybraného vstupného měsíce 

leden, únor a březen, proto jsou v tuto dobu prováděny údržba a případné opravy výstavních prostor a 

vystavených sbírek. Od března má návštěvnost stoupající tendenci zejména díky programům pro školy.  

V dubnu je již zahájen provoz i na zámku v Chropyni, skansenu lidové architektury v Rymicích 

a větrném mlýnu ve Velkých Těšanech. Nejvyššího počtu návštěvníků a tím i nejvyšších tržeb z prodeje 

vstupného je dosahováno v měsících květen - září.  

V měsících říjnu a listopad po skončení návštěvnické sezóny je zřejmý pokles návštěvnosti, ale 

v  prosinci už opět dochází k nárůstu počtu návštěvníků díky tradičnímu vánočnímu programu a 

vánočním dílnám pro veřejnost.  

 

 

 

19. Prodej svěřeného movitého majetku kraje – tab. č. 21 

  

Muzeum v roce 2019 neprodalo žádný svěřený movitý majetek Zlínského kraje. 

 

 

 

20. Vyhodnocení výstav a kulturně-vzdělávacích akcí uskutečněných v organizaci – tab. č. 22 

 

V tabulce č. 22 je uveden přehled stálých expozic, uskutečněných výstav a kulturně vzdělávacích 

akcí za rok 2019. V souladu se Směrnicí ke sledování kulturně–vzdělávacích akcí jsou sledovány 

náklady, výnosy a návštěvnost na jednotlivé akce. Na začátku kalendářního roku je vypracován číselník 

akcí muzea (akci je přidělen ORG), který je součástí směrnice.  K jednotlivým akcím jsou přiřazeny 

materiálové náklady (nákup barev, štětců, vlasce, háčky, folie, vruty apod.), ostatní služby (tisk 

pozvánek, plakátů, výlep plakátů, inzerce, poplatky za zapůjčení výstav apod.) a mzdové náklady 

(dohody o provedení práce – úvodní slovo k vernisážím, přednášky k výstavám, hudební vystoupení na 

vernisážích apod.). Všechny náklady nelze jednoznačně přiřadit ke konkrétní výstavě, protože 

zakoupený materiál se používá na více výstav (např. skla na vitríny, barvy, štětce apod.).  

Počty návštěvníků u jednotlivých expozic a výstav jsou uváděny dle skutečného stavu, tzn. kolik 

návštěvníků jednotlivou expozici či výstavu navštívilo (např. v sídle muzea v Kroměříži návštěvník 

zakoupí jednu vstupenku a navštíví tři expozice a dvě výstavy, či jen výstavy). Z této metodiky sledování 

návštěvnosti vyplývá, že výnosy z prodeje jednotlivých výstav nelze vyčíslit za jednotlivé výstavy a 

expozice, ale jako celkové výnosy za jednotlivé objekty (budova muzea v Kroměříži, zámek Chropyně, 

areál Rymice a větrný mlýn Velké Těšany). 

 

Kroměříž – stálé expozice 

 Tři stálé expozice v budově muzea v Kroměříži navštívilo v průběhu roku 2019 celkem 14.834 

návštěvníků. 
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Kroměříž – Galerie v podloubí, Malá galerie 

V průběhu roku 2019 bylo pro návštěvníky Galerie v podloubí připraveno celkem 7 výstav, byly 

zaměřeny na širokou veřejnost, výstavy zhlédlo celkem 7.715 návštěvníků. Nejlepší výstavou z hlediska 

počtu návštěvníků byla výstava „777 medvědů“. 

Do Malé galerie zavítalo na 5 výstav celkem 6.195 návštěvníků. Nevíce návštěvníků zhlédlo 

výstavu „Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka“ – 2.703 osob. 

 
  

V průběhu roku bylo připraveno k výstavám nebo samostatně pět programů pro školy a sedm 

tvořivých dílen pro veřejnost. Akce navštívilo 6.225 osob. 

 

Chropyně - zámek 

Pro turistickou sezonu v chropyňském zámku připravilo muzeum výstavu „Příroda rukou člověka 

měněná“ a výstavu „Panenky v krojích“. 

Na květen byla pro veřejnost připravena „Pohádková prohlídka zámku“. Na zámek v Chropyni 

v roce 2019 zavítalo celkem 5.340 návštěvníků. 

 

Rymice tvrz a domky lidové architektury 

Pro návštěvníky lidových staveb v Rymicích byla na sezonu připravena na tvrzi „Čtyři roční 

období v životě Rymické školy“ 

V měsících duben – září  probíhaly programy pro školní třídy a jiné zájmové skupiny 

„Bylinkářství v Rymicích“ a „Včelařství aneb rojení v Rymicích“. Součástí programu byly edukační a 

zábavné aktivity konané v prostředí Medové zahrady a v interiérech lidových staveb.  

V Rymicích se v průběhu roku konaly pro širokou veřejnost tři krátkodobé akce, které zpestřily 

prohlídky – Velikonoce, Tradiční řemesla a Vánoce na tvrzi. Do Rymic během roku 2019 zavítalo 

celkem 3.277 návštěvníků. 

  

Větrný mlýn Velké Těšany 
 Větrný mlýn byl v roce 2019 již otevřen po celou sezonu a zavítalo do něho 1.350 

návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

 

Celkové hospodaření muzea za rok 2019 můžeme hodnotit jako vyrovnané. V hlavní činnosti 

bylo dosaženo záporného výsledku hospodaření, který je kompenzován kladným výsledkem 

hospodaření v doplňkové činnosti. Čerpání většiny položek probíhalo v souladu se stanoveným plánem. 

Celkové náklady jsou plněny na 99,79 %, výnosy jsou plněny na 99,77 %, muzeum dodrželo závazně 

stanovené ukazatele pro rok 2019. Podařilo se nám získat dotace z EU ve výši 14,775.924,55 Kč, ze 

státního rozpočtu -   z Ministerstva kultury ČR ve výši 175 tis. Kč, z MPSV ČR ve výši 22 tis. Kč, dotace 

od obcí - Města Chropyně ve výši 150 tis. Kč, dar z Nadačního fondu obětem holocaustu ve výši 25 tis. 

Kč a dar od fyzické osoby 2 tis. Kč. Uplynulá sezona z hlediska prodeje vstupného a návštěvnosti byla 

úspěšná.  
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IV   ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2019 

 

1   Komentář k účetní závěrce k 31.12.2019 (celkové shrnutí) 
 

Činnosti související se zpracováním a předáním účetní závěrky: 

 Řádná účetní závěrka byla zpracována v  souladu s aktuálně platnou legislativou vyhláškou č. 

410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a stanoveným způsobem byla předložena zřizovateli dle 

vyhlášky MF č. 449/2009 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění 

státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů a metodickými pokyny zřizovatele. Při účtování se organizace řídila závaznými 

analytickými účty pro příspěvkové organizace zřízené Zlínským kraje, které byly platné od 1.1.2019. 

 Po kontrole účetních výkazů zřizovatelem (odbor ekonomický, oddělení PO) byly účetní výkazy do 

CSÚIS předány ve stanoveném termínu. 

 Do řádné účetní závěrky byly promítnuty všechny dopady z provedených externích kontrol a 

dohlídek. 

 Do řádné účetní závěrky byly promítnuty a zapracovány výsledky inventarizace. 

 

Zachycení a proúčtování všech skutečností souvisejících s daným účetními obdobím (za účelem 

zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví): 

 Byly dodrženy účetní postupy a metody (časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, 

odpisování dlouhodobého majetku v souladu s pravidly zřizovatele). 

 Evidence a účtování o transferech proběhlo v souladu s platnou legislativou. 

 Správu pohledávek organizace upravuje vnitřní norma organizace – Směrnice upravující oběh 

účetních dokladů včetně účtové osnovy S 02. Pohledávky jsou evidovány a pohledávky po lhůtě 

splatnosti jsou vymáhány, nedobytné pohledávky organizace nemá. 

 Daňové přiznání zpracovává externí daňový poradce, organizaci daňová povinnost za rok 2019 

nevznikla. 

 
 

2    Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení 
 

Nastavení vnitřního kontrolního systému PO  - vyjádření ředitele: 

 Vnitřní kontrolní systém v organizaci je realizován v souladu s vnitřní normou  organizace  - 

Směrnice k finanční kontrole S06. 

 Interní audit v organizaci není zřízen. 

Inventarizace majetku PO - vyjádření ředitele: 

 Vedení majetkové evidence je upraveno vnitřní normou organizace – Směrnice pro hospodaření 

s majetkem číslo 04/2012 (aktualizace leden 2013). Majetek je evidován pomocí softwaru WinEMA  

od firmy GORDIC, spol. s.r.o. 

 Systém inventarizace je upraven vnitřní normou organizace – Směrnice inventarizace majetku a 

závazků číslo 02/2011. Inventarizace majetku k 31.12.2019 byla provedena na základě příkazu 

ředitele č. 1/2019 ze dne 19.12.2019. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. 

 Jednotlivé inventarizační činnosti, tj. příprava, vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků, 

inventura nedokončených investic, vlastní provedení inventury a zpracování inventarizačních 

dokumentů proběhlo v souladu s plánem inventur, který je součástí Příkazu ředitele č. 1/2019 ze dne 

19.12.2019. 

 Optimální využívání svěřeného majetku je sledováno a vyhodnocováno průběžně. S případným 

neupotřebitelným a přebytečným majetkem je nakládáno v souladu se Zřizovací listinou. 

 Všechny smlouvy jsou evidovány a uloženy na sekretariátu ředitele a na ekonomickém oddělení. 

Jedna se o smlouvy související s dlouhodobými výpůjčkami či zápůjčkami sbírkových předmětů do 

stálých expozic muzea či jiných institucí, krátkodobými výpůjčkami a zápůjčkami sbírkových 

předmětů na výstavy a smlouvy pro zajišťování služeb a obchodního styku. Při vypracovávání smluv, 

či při jejich obnově, je dbáno na to, aby byla dodržena platná legislativa a ustanovení Zřizovací 

listiny. 
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V  STANOVISKO  ŘEDITELE  KE  SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ  ZÁVĚRKY    

       K 31.12.2019 
 

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace 

 ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2019 

 

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  

a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2019  

ředitel příspěvkové organizace 

 

doporučuje  

 

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2019 

na zasedání Rady Zlínského kraje dne 27.4.2020 

 

 

V Kroměříži dne 28. 1. 2020 

 

                                                                                                                Ing. Jiří Stránský 

                                                                                                                          ředitel 
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B    PŘÍLOHY 

 

I. Zpráva o hospodaření 

Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2019 

Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů (Finanční rozvaha)  k  31.12.2019 

Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností k 31.12.2019 

Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přídělu do fondů za rok 2019 

Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2019 

Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2019 

Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2019 

Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2019 

Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2019 

Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepšeného VH (413) k 31.12.2019 

Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ostatních titulů (414) k 31.12.2019 

Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31.12.2019 

Tab. č.13  Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2019 

Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2019 

Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace k 31.12.2019  

 Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace k 31.12.2019 

Tab. č.15 b) Přehled pohledávek organizace po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 

Tab. č.16 Přehled závazků  organizace k 31.12.2019 

Tab. č.17 Přehled akcí roku 2019 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH 

Tab. č.18 Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy PO za rok 2019 

Tab. č.19 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2019 

Tab. č.20 Přehled návštěvnosti v organizaci dle kategorií návštěvníků v roce 2019 

Tab. č.21  Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2019 

Tab. č.22  Vyhodnocení výstav a kulturně-vzdělávacích akcí uskutečněných v organizaci za rok 

 2019 

 

 

 

Sestavy z programu Práce a mzdy (ke kapitole 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů) 

Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2019 – 10 kategorie THP 

Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2019 – 20 kategorie odborní pracovníci 

Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2019 – 30 kategorie dělníci a provozní pracovníci 

Vyplacené mzdové prostředky 01-12/2019 – celkem  

 

Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2019 – 10 kategorie THP 

Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2019 – 20 kategorie odborní pracovníci 

Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2019 – 30 kategorie dělníci a provozní 

pracovníci 

Počet pracovníků a počet odpracovaných hodin 01-12/2019 – celkem 
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II. Účetní závěrka k 31.12.2019 

 

1. Účetní výkazy k 31.12.2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 

 

2. Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky za rok 2019 

a) Inventarizační zpráva za rok 2019 

b) Zpráva o výsledku finanční kontroly za rok 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


