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1 Úvod 

 

V bakalářské práci se zaměříme na problematiku neziskových organizaci. Kaţdý z nás uţ 

alespoň jednou v ţivotě spotřebovával statky nebo sluţby z neziskových organizací. Ţivot si 

nelze představit bez kultury, sportu, zdravotnických sluţeb nebo školství. Neziskové 

organizace vznikají především z toho důvodu, aby poskytovaly tyto statky co největšímu 

spektru populace. Faktem zůstává, ţe v případě poskytování veřejných statků soukromým 

sektorem by si pravděpodobně mnoho občanů tyto sluţby nebo statky nemohli z finančních 

důvodů dovolit. Neziskové organizace nemají hlavní prioritu zisk, ale uspokojování potřeb 

občanů pomoci veřejných sluţeb, a z toho důvodu je jejich provoz finančně náročný. 

Organizace se neustále potýkají s nedostatky finančních prostředků na vykonávanou 

činnost, proto zde hrají hlavní úlohu jejich zřizovatel a poskytovatelé dotací, kteří finančně 

neziskové organizaci napomáhají.  

V této práci se konkrétně zaměříme na příspěvkovou organizaci Městské muzeum 

a galerie ve Svitavách (dále MMG), která je zřízena obcí. Tato organizace patří do oblasti 

kultury, a proto je bakalářská práce vedena tímto směrem. Převáţná část práce je orientovaná 

na hospodaření a popis této organizace v období pěti let (2007-2011). Bakalářská práce se 

skládá z pěti kapitol, z nichţ první kapitola je úvod, druhá kapitola se zabývá teoretickou 

části, třetí a čtvrtá kapitola je prakticky zaměřena a pátá kapitola je závěrečné shrnutí.  

Hlavním cílem bakalářské práce bude zhodnocení hospodaření vybrané organizace za 

sledované období pěti let a navrţení případných zlepšení ekonomického stavu dané 

organizace. Dílčím cílem práce je přiblíţit problematiku neziskových organizací. V rámci 

splnění hlavního cíle práce bude potvrzení nebo vyvrácení následující hypotézy: „Městské 

muzeum a galerie ve Svitavách pracuje s vyrovnaným rozpočtem hospodaření.“ 

V první kapitole se budeme zabývat teoretickým vymezením neziskového sektoru 

a vysvětlením základní terminologie týkajících se zmíněného sektoru. Pro účel bakalářské 

práce zdůrazníme především příspěvkové organizace územních samosprávných 

celku, poněvadţ do této skupiny řadíme vybranou organizaci. Dále se zaměříme na postavení 

neziskových organizací jako poskytovatelů veřejných sluţeb v oblasti kultury. Na závěr 

kapitoly se seznámíme s organizací Asociace muzeí a galerií České republiky, neboť MMG je 

právě členem této organizace. Účelem této kapitoly bude objasnění a pochopení vzniku 

a účelu neziskových organizací ve společnosti.  
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Ve druhé kapitole se konkrétněji zaměříme na muzejnictví. Kde se seznámíme 

s vybranou příspěvkovou organizací. Přiblíţíme si poslání, vznik, historii, jednotlivé 

vykonávané činnosti a poskytované sluţby MMG. Na závěr kapitoly se budeme soustředit na 

personální stránku organizace a na její základní principy hospodaření. Záměrem této kapitoly 

je přiblíţení vybrané organizace. 

Ve třetí kapitole bakalářské práce se zaměříme na analýzu hospodaření Městského 

muzea a galerie ve Svitavách ve sledovaném období 2007-2011. Zdrojem této kapitoly jsou 

výroční zprávy o hospodaření za daný rok, které jsou získány od MMG ve Svitavách. Výroční 

zprávy komentují ukazatele hospodaření, na které se budeme soustředit. Zaměříme se na 

náklady a výnosy, které mají výrazný vliv na hospodářský výsledek organizace. Z této 

analýzy zjistíme, jak si daná organizace stojí a zda hospodaří ve ztrátě nebo naopak v zisku. 

Hospodářský výsledek podrobněji rozčleníme na výsledek z hlavní činnosti a z doplňkové 

činnosti. Na závěr kapitoly zhodnotíme hospodaření organizace, a to tak, ţe srovnáme 

výnosy, náklady a výsledek hospodaření za jednotlivé roky. Porovnáním zjistíme, zda 

v ukazatelích došlo k meziročním kolísáním nebo se ukazatele naopak meziročně pohybují 

téměř ve stálých hodnotách. Pokud dojde k výrazným výkyvům, pokusíme se 

vysvětlit, z jakých příčin změny mohly nastat. V další části porovnáme poskytované dotace od 

sponzorů, mzdové náklady a návštěvnost muzea. Účelem této kapitoly je zhodnocení, jak si 

daná organizace během sledovaných let vedla, a navrţení případných zlepšení. 

V závěru práce shrneme a rozebereme získané informace z jednotlivých kapitol. 

Při zpracování práce jsme čerpali z odborné literatury, internetových zdrojů, právních 

zákonů a vyhlášek a v neposlední řádě z výročních zpráv organizace. V bakalářské práci jsme 

pouţili metody analýzy, syntézy, komparace, deskripce a dedukce. Tato práce by měla zvýšit 

povědomí lidí o neziskových organizacích, především o příspěvkových organizací fungujících 

v oblasti kultury, které jsou zřizovány obcí. 
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2 Charakteristika neziskového sektoru  

Nejprve si v této kapitole objasníme relace fungující v neziskovém sektoru, který je 

ústředním motivem bakalářské práce. V další části práce se budeme věnovat rozdělením 

neziskového sektoru podle finančního principu. Uvedeme si, které organizace patří do 

neziskového sektoru a jejich členění. Přiblíţíme si příspěvkové organizace, konkrétně se 

zaměříme na příspěvkové organizace územně správních celků, kde si popíšeme jejich 

fungování, hospodaření a peněţní fondy, které zřizují. V dalším textu si nastíníme teoretická 

východiska financování neziskových organizací v odvětví kultury, také si naznačíme, jaké 

postavení zaujímají neziskové organizace v oblasti kultury. Na závěr kapitoly si rozebereme 

organizaci Asociace muzeí a galerií České republiky.  

2.1 Neziskový sektor 

Na úvod si nejdříve vymezíme prostor neziskových organizací, který zaujímají v rámci 

národního hospodářství. Nastíníme si předpoklady pro zřizování neziskových organizací 

a principy, na kterých fungují jako instituce. Národní hospodářství je celek, ve kterém se 

uskutečňují různé ekonomické jevy a hospodářské procesy na území daného státu. Tyto 

procesy podléhají regulaci a dohledu ze strany státu. Nejdůleţitější funkcí národního 

hospodářství je bezesporu uspokojování potřeb členů společnosti, na kterých se podílí svými 

činnostmi občané, podnikatelské subjekty a stát. [2] Národní hospodářství je moţné členit 

podle různých kritérií. V této práci budeme uvaţovat o rozdělení národního hospodářství 

podle finančního hlediska, dle kterého se národní hospodářství dělí na dva sektory, a to na 

sektor ziskový a neziskový. Organizace v ziskovém sektoru jsou financovány z prostředků 

získaných prodejem statků nebo sluţeb za trţní cenu. Z toho vyplývá, ţe jejich hlavní funkcí 

je dosahování zisku. Naopak neziskový sektor se vymezuje organizacemi, které nejsou 

zaloţeny za účelem dosahování zisku v peněţním vyjádření. To neznamená, ţe tyto 

organizace nedosahují ţádných zisků, ale zisk není hlavní prioritou pro existenci organizace. 

Jejich hlavním cílem je přímé dosaţení uţitku, který je obvykle formou veřejných sluţeb. 

Neziskový sektor je zaměřen především na uspokojení potřeb občanů např. v oblastech 

vzdělávání, kultury, zdravotnictví, sociálních sluţeb, charity, ţivotního prostředí a veřejné 

správy. [8] „Neziskový sektor je část národního hospodářství, ve kterém subjekty v ní 

fungující a produkující statky, získávají prostředky pro svoji činnost cestou tak zvaných 
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přerozdělovacích procesů, jejichž principy jsou podrobně popsány a zkoumány 

prostřednictvím veřejných financí.“
1
 

2.2 Členění neziskového sektoru  

V následující podkapitole si konkrétněji uvedeme členění neziskového sektoru podle 

finančního principu. Neziskový sektor členíme na sektor soukromý, veřejný a domácí, jak je 

uvedeno na obrázku 2.1 níţe.   

Neziskový veřejný sektor je vykonávaný a financovaný veřejnou správou, rozhoduje se 

v něm veřejnou volbou a podléhá veřejné kontrole. Hlavní prioritou veřejného sektoru je 

poskytování veřejné sluţby. Do neziskového veřejného sektoru patří např.: organizační sloţky 

státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. 

Neziskový soukromý sektor je financován ze soukromých financí (finance soukromých 

fyzických nebo právnických osob), neznamená to však, ţe není moţné přijímat příspěvky 

z veřejných financí. Většina neziskových organizací působících v neziskovém soukromém 

sektoru stojí mimo dosah veřejné správy. Subjekty soukromého sektoru investují do 

konkrétní, předem určené produkce či distribuce statků, aniţ by od této investice očekávaly 

finančně vyjádřený zisk. Do neziskového soukromého sektoru zařadíme např.: obecně 

prospěšné společnosti, nadace, politické strany, církve. 

Sektor domácností má významnou roli, a to svým začleněním do koloběhu finančních 

toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Také tento sektor má vliv na formování 

občanské společnosti, jejíţ kvalita je určující zpětně pro kvalitu těchto organizací. [8] 

 
Obr. 2.1 Členění národního hospodářství dle finančního principu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Zdroj: REKTOŘÍK, Jaroslav a KOLEKTIV. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2.vyd. Praha: 

Ekopress, s.r.o, 2007.13 s. ISBN 978-80-86929-29-3. 

                                                 
1
 REKTOŘÍK, Jaroslav a KOLEKTIV. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2.vyd. Praha: Ekopress, 

s.r.o, 2007.14 s. ISBN 978-80-86929-29-3. 

NÁRODNÍ 
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Neziskový sektor 
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domácností 
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Neziskový sektor je velice rozsáhlá problematika, v rámci této práce se budeme zabývat 

pouze teoretickou a praktickou oblastí spojenou s konkrétní vybranou organizací, která je 

spojena s veřejným sektorem. Z toho důvodu se dále budeme věnovat neziskovým 

organizacím, které jsou součástí právě výše zmíněného sektoru.  

2.3 Neziskové organizace 

Nejprve si vysvětlíme, co znamená pojem „neziskovost“. Neziskovostí se rozumí, ţe 

jakýkoliv dosáhnutý zisk musí být vyuţit na další činnost nebo rozvoj organizace. Tedy 

neziskovým organizacím se nezakazuje vedle hlavní činnosti vykonávat vedlejší výdělečné 

aktivity, ale jejich dosaţený zisk musí být zdrojem financování hlavní činnosti organizace. [5] 

V odborných literaturách existuje mnoho odlišných pojetí neziskové organizace, tento pojem 

je obtíţné jednoznačně definovat. Z toho důvodu se obvykle vychází z definice uvedené 

v zákoně č. 586/92 Sb. O dani z příjmů § 18, odstavec 7, ţe jde o organizace charakteru 

právnické osoby, které nebyly zřízeny nebo zaloţeny za účelem podnikání. Uvedený zákon 

vyjmenovává typy neziskových organizací, patří sem např.: příspěvkové organizace, zájmová 

sdruţení právnických osob, politické strany a hnutí, nadace a nadační fondy, veřejné vysoké 

školy, obce, kraje, organizační sloţky státu a další organizace. Zákon o daních z příjmů však 

vyřazuje z oblasti neziskových organizací obchodní společnosti a druţstva, i přesto, ţe nebyla 

zaloţena za účelem podnikání. Neziskové organizace se od sebe odlišují mnoha 

hledisky, například způsobem vzniku, způsobem hospodaření, způsobem vlastnictví 

a  nakládaní s majetkem, rozsah poskytovaní sluţeb apod. [8] 

Neziskové organizace mají svého zřizovatele, zakládají se podle rozdílných právních 

předpisů a podléhají registraci na místech určených jim zákonem, podle kterého jsou zřízeny. 

Dále jsou neziskové organizace zapsány v seznamu ekonomických subjektů, který vede 

Český statistický úřad, a kaţdá nezisková organizace má přiděleno konkrétní identifikační 

číslo. [4] 

Důleţité pro neziskové organizace je jejich poslání, které musí být jasné a definované ve 

zřizovací listině, stanovách, zakládací smlouvě nebo zakládací listině, v zákoně. Neziskové 

subjekty by si měly dávat rovněţ takové cíle, které jsou schopny zabezpečit 

finančně, materiálně, profesionálně i organizačně. Nedílnou součástí organizace jsou 

profesionální zaměstnanci, kteří budou svědomitě a ekonomicky pracovat, a kteří dokáţí 

získat potřebné finanční prostředky, připravit marketingovou strategii, zabezpečit výdělečné 

činnosti, vést účetnictví a také přesvědčit širokou veřejnost o potřebě a obecné prospěšnosti 

činností, kterým se věnují. 
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Objem a struktura příjmů těchto organizací je různorodá, vţdy záleţí na typu neziskové 

organizace. Příjmy mohou být ze státního rozpočtu České republiky (dále ČR), příjmy od 

orgánů místní samosprávy, příspěvky na provoz nebo na investice od zřizovatele, příjmy 

z hlavní činnosti či vedlejší činnosti, dary, dotace, příjmy z reklam, z pronájmů, členské 

příspěvky, příjmy z veřejných sbírek, atd. [10] Například vládní neziskové organizace, které 

zřizuje územní samospráva nebo stát, jsou těsně spjaty s rozpočty svého zřizovatele 

a financují hlavní část svých nákladů ze zdrojů rozpočtové soustavy. Zatímco u nevládních 

neziskových organizací se předpokládá vícezdrojové financování a příjmy z veřejných 

rozpočtů se nacházejí aţ na posledním místě zdrojů financování. [6] 

2.3.1 Členění neziskových organizací 

Pro členění neziskových organizací se vyuţívá několik druhů kritérií. Zde si uvedeme 

kritéria podle Rektoříka, který neziskové organizace dělí: 

I. podle kritéria zakladatele: 

- organizace zaloţené veřejnou správou - veřejnoprávní organizace; 

- organizace zaloţené soukromou fyzickou či právnickou osobou, nazývané jako 

soukromoprávní organizace; 

- organizace, jejichţ výkon veřejné sluţby je udělen jako povinnost ze 

zákona,  nazývané jako veřejnoprávní instituce. 

II. podle kritéria globálního charakteru poslání: 

- organizace veřejně prospěšné, jejichţ poslání spočívá v produkci veřejných 

a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti, např.: zdravotnictví, veřejná 

správa, charita, ekologie; 

- organizace vzájemně prospěšné, které jsou zaloţeny pro účel vzájemné podpory 

skupin občanů i právnických osob, které jsou propojeny společným zájmem. 

Nepodporují zájmy druhých občanů a právnických osob, ale především zájmy 

a prospěch svých členů. Jde například o organizace zaměřené na realizaci aktivit 

v  kultuře, tělesné kultuře, konfesních a profesních zájmů, ochraně zájmů skupin apod. 

III. dle kritéria právně organizační normy: 

- organizace zaloţené podle zákonu č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla a č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

- organizace zaloţené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace; 

- organizace, které jsou zaloţené podle zákonu č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník 

a organizace s obdobným charakterem.   



  11 

 

IV. podle kritéria financování: 

- organizace, které jsou financovány zcela z veřejných rozpočtů např.: organizační 

sloţky státu a územních celků; 

- organizace, které jsou financovány z části veřejných rozpočtů např.: příspěvkové 

organizace, církve a náboţenské společnosti, politické strany a hnutí; 

- organizace, které jsou financovány z různých zdrojů např.: dary, sbírky, granty, vlastní 

činnost, sponzoring; 

- organizace, které jsou financovány především z výsledků realizace svého poslání. 

V. podle kritéria charakteristiky realizovaných činností: 

- společné znaky pro všechny typy neziskových organizací: jsou právnickými 

osobami, nejsou zakládány za účelem podnikání, nejsou zakládány z důvodu produkce 

zisku, uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit; 

- společné znaky jen pro soukromé neziskové organizace: mají ze zákona povolenou 

svojí autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, členství je uskutečňováno pouze na 

principu dobrovolnosti (výjimkou jsou některé profesní komory), vytváří většinou 

neformální struktury stoupenců. 

Neziskové organizace lze typologicky dělit do pěti skupin: 

I. soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti, např.: profesní komory, zájmová sdruţení 

právnických osob, sdruţení bez právní subjektivity, honební společenstva; 

II. neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním 

posláním veřejně prospěšné činnosti, např.: nadace a nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti, politické strany a hnutí, církve a náboţenské 

společnosti; 

III. neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních sloţek 

a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků s globálním 

posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost, např.: obce, kraje, svazky 

obcí, příspěvkové organizace státní a územně samosprávných celků (dále 

ÚSC), Ústavní soud; 

IV. neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšné činnosti, např.: Český rozhlas, Česká televize, vysoké školy, státní 

fondy, Česká národní banka; 

V. neziskové soukromoprávní organizace typu obchodní společnosti a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s moţností 
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globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti, např.: akciová 

společnost, společnost s ručením omezeným, druţstvo, společenství vlastníku 

jednotek. [8] 

V další části práce se budeme zabývat skupinou III. - neziskové veřejnoprávní 

organizace příspěvkového typu a organizační sloţky státu a ÚSC. 

2.4 Příspěvková organizace 

Příspěvkové organizace jsou zakládány organizačními sloţkami státu nebo 

samosprávnými celky zejména pro zabezpečování smíšených veřejných statků, tedy 

k uspokojování potřeb obyvatelstva, např. v oblasti sociálních sluţeb, vzdělání, kultury, péče 

o zdraví, školství, bezpečnosti apod. Jejich hlavní činnost nelze provozovat na principu 

samofinancování, poněvadţ své sluţby poskytují bezplatně nebo za ceny niţší neţ jsou 

výrobní náklady. Nejsou tedy zakládány za účelem dosahování zisku. Příspěvkové organizace 

jsou vţdy právnickou osobou a vybranou účetní jednotkou. [5] Příspěvkové organizace mají 

samostatnou právní subjektivitu, a proto se na základě návrhu zakladatele zapisují do 

obchodního rejstříku. O vzniku příspěvkové organizace vydá zřizovatel zřizovací listinu. 

Zřízení příspěvkové organizace také podléhá oznámení v Ústředním věstníku ČR. [6] Jak bylo 

řečeno výše, příspěvkové organizace se dělí do dvou forem: 

Příspěvkové organizace státu, která je zřizována organizačními sloţkami státu nebo 

státem samotným. Patří sem účetní jednotky, jako jsou jednotlivá ministerstva a jiné správní 

úřady. Tento typ příspěvkové organizace se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků jsou zřizovány některým 

z územních samosprávných celků. Řídí se dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Tento typ příspěvkové 

organizace je ústředním motivem bakalářské práce, z toho důvodu bude více rozebrán 

v následující části. 

Na závěr podkapitoly budou uvedeny legislativy, které upravují účetnictví a výkaznictví 

příspěvkových organizací: 

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

- vyhláška MF ČR č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona 

ve znění pozdějších předpisů; 

- České účetní standardy. [5] 
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2.5 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků (dále ÚSC) jsou zakládány 

krajem nebo obcí. Příspěvkové organizace ÚSC jsou zaměřeny na takové činnosti, které 

zpravidla nejsou rentabilní, a jejichţ rozsah, struktura a sloţitost ţádají samostatnou právní 

subjektivitu. Kaţdá příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem je obec nebo kraj, musí být 

zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zřizovatel. V případě, ţe příspěvkové 

organizace ÚSC realizuje ztráty, zřizovatel tyto ztráty kryje. Z toho důvodu nemohou 

samostatně rozhodovat o svěřeném majetku, nemají tedy plnou svéprávnost vstupovat do 

smluvních vztahů. Příspěvkové organizaci ÚSC mohou být zřízeny pouze jedním 

zřizovatelem. [3] 

2.5.1 Zřízení, zrušení, sloučení a kompetence 

O vzniku, rozdělení, zrušení nebo sloučení příspěvkové organizace ÚSC rozhoduje 

pouze zřizovatel. Zřizovatel určuje rozsah přecházejícího majetku, práv a závazků na nové 

nebo přejímající organizace. Pokud se zřizovatel rozhodne pro zrušení organizace, přechází 

majetek, práva a závazky na zřizovatele, a to uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí. Ke 

sloučení nebo splynutí organizace můţe dojít pouze u organizací, které vlastní stejný 

zřizovatel. Vznik, sloučení, rozdělení a zrušení se zveřejňují v obchodním rejstříku České 

republiky. Zřizovatel je povinen provést oznámení v Ústředním věstníku České republiky do 

15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo. [21] 

Příspěvková organizace je právnickou osobou, o jejímţ vzniku vydá zřizovatel zřizovací 

listinu. Zřizovací listina musí obsahovat: 

- kompletní název zřizovatele, pokud je obec jako zřizovatel, uvede se také její zařazení 

do okresu; 

- název, sídlo příspěvkové organizace a identifikační číslo (název musí eliminovat 

moţnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací); 

- vymezení hlavního poslání a tomu odpovídajícího předmětu činnosti; 

- označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace; 

- vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 

do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému vyuţití; 

- vymezení takových majetkových práv, které organizaci umoţní, aby svěřený 

majetek, včetně majetku obdrţeného její vlastní činností, spravovala pro hlavní 

poslání, k němuţ byla zřízena. Především se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho 

plným efektivním a ekonomicky vhodným vyuţitím, s péčí o jeho investiční 
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výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboţí, jestliţe jsou předmětem činnosti 

organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku 

jiným subjektům apod.; 

- okruhy doplňkové činnosti, navazující na hlavní poslání příspěvkové 

organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe vyuţívat všechny své 

hospodářské moţnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat 

plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně; 

- vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. 

Příspěvkové organizaci ÚSC není dovoleno nakupovat akcie či jiné cenné papíry a není 

oprávněna poskytovat dary jiným subjektům. Pokud příspěvková organizace ÚSC pořizuje 

movitý majetek nákupem na splátky nebo uzavírá smlouvy o půjčce nebo úvěru, můţe tak 

jednat pouze po předchozím souhlasu zřizovatele. [3] 

2.5.2 Hospodaření příspěvkové organizace ÚSC 

Hlavní prioritou příspěvková organizace ÚSC není zisk, ale vyrovnané hospodaření. 

Příspěvkové organizace ÚSC můţe provozovat vedle své hlavní činnost (veškeré činnosti, pro 

které byla zřízena) také hospodářskou činnost (činnosti vymezené zřizovací listinou např.: 

doplňková, vedlejší, podnikatelská činnost nebo jiná činnost), která je udělena zřizovatelem. 

Jestliţe příspěvková organizace ÚSC vytváří zisk ve své doplňkové činnosti, musí ho vyuţít 

ve prospěch své hlavní činnosti. Tato činnost nesmí být ztrátová a měla by přinášet další 

finanční zdroje pro financování neziskové činnosti organizace. Příspěvková organizace ÚSC 

smí pouţít vygenerovaný zisk i na jiný účel, ovšem jen za předpokladu svolení zřizovatele. 

Ve zřizovací listině musí být konkrétně uvedeny činnosti, které jsou zajištovány v rámci 

hlavní činnosti. V účetnictví musí být doplňková činnost vedena odděleně od hlavní činnosti. 

[3] 

Organizace hospodaří podle svého rozpočtu. Příjmy, které organizace dosahují ze svých 

činností, si ponechávají pro financování svých vynaloţených výdajů. Většinou však jejich 

dosaţené příjmy nepokryjí ekonomicky nutnou výši nákladu. V případě niţších výnosů neţ 

vynaloţených nákladů dostávají zbývající finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele. Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe finanční hospodaření organizace je determinováno především 

rozpočtem zřizovatele, který má bezprostřední vliv na ekonomické rozhodování příspěvkové 

organizace. [6] 

Finanční vztahy ke zřizovateli se regulují dle zákonů o rozpočtových pravidlech 

a metodických pokynů, také by se mělo zachovávat důsledné oddělení investičních 
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a provozních prostředků. V neposlední řadě je důleţité rozlišit u příspěvkové organizace 

hlavní a doplňkovou činnost. Kontrolu hospodaření provádí zřizovatel. Zřizovatelem můţe 

být rada obce nebo kraje. U dobrovolných svazků obcí je to orgán daný ve stanovách svazku. 

[5] 

Příspěvkové organizace územně samosprávných celků hospodaří s prostředky získanými 

vlastní činností, s peněţními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky svých 

fondů, s peněţními dary od fyzických a právnických osob a s peněţními prostředky ze 

zahraničí. [8] 

Podle Otrusinové a Kubičkové příspěvkové organizace ÚSC hospodaří s majetkem: 

- svěřeným - tento majetek je předaný příspěvkové organizaci zřizovatelem pro účely 

hospodaření nebo do správy; 

- pronajatým či vypůjčeným – jedná se o majetek, který je organizaci pronajat nebo 

vypůjčen a řeší se samostatnými smlouvami; 

- vypůjčeným -  majetek, který se řeší samostatnými smlouvami o výpůjčce; 

- vlastním - v přesně definovaných případech můţe příspěvková organizace majetek 

vlastnit, zákon o rozpočtových pravidlech nerozlišuje mezi majetkem 

oběţným, dlouhodobým, pořizovaným z investičních zdrojů nebo drobným 

dlouhodobým majetkem, pořizovaným z nákladů. Do majetku se zahrnují 

i pohledávky jako právo na peněţní nebo jiné plnění. 

Příspěvkové organizace ÚSC hospodaří s peněţními prostředky: 

- obdrţenými vlastní činností a peněţními prostředky získanými z rozpočtu svého 

zřizovatele, také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněţitými dary od fyzických 

a právnických osob, včetně peněţitých prostředků poskytnutých z Národního fondu 

a  ze zahraničí. 

 Nedílnou součástí hospodaření jsou: 

- dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu 

Evropská unie (dále EU), včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování 

těchto výdajů. [5] 

  Příspěvkové organizace ÚSC jsou napojeny na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem, a to 

zvlášť: 

- příspěvkem na provoz, který je stanoven k doplnění chybějících zdrojů financování 

běţných (neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údrţby. Tento příspěvek by měl být 

poskytován zpravidla v souvislosti na výkony nebo jiná kritéria; 

- příspěvkem na investice (investiční dotace). 
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Příspěvkové organizaci ÚSC můţe její zřizovatel nařídit odvod do svého rozpočtu. A to 

v případě, kdyţ: 

- její vlastní plánované výnosy jsou vyšší neţ plánované náklady. Poté je určený odvod 

zavazujícím indikátorem rozpočtu. Tento stav je však ojedinělý; 

- zřizovatel nařídí odvod příspěvkové organizaci, pokud jejich investiční zdroje jsou 

větší neţ jejich potřeba podle rozhodnutí zřizovatele např. budoucí zrušení organizace 

(a tedy útlumový reţim); 

- příspěvková organizace nedodrţí pravidla rozpočtové kázně (podle zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). [6] 

2.5.3 Peněžní fondy 

Příspěvková organizace ÚSC zakládá čtyři peněţní fondy (zůstatky peněţních fondů se 

po skončení roku převádějí do následujícího roku): 

Rezervní fond je motivačním nástrojem příspěvkové organizace na dosahování lepšího 

hospodářského výsledku proti plánovanému. Vytváří ho zlepšený hospodářský výsledek 

příspěvkové organizace na základě jeho schválení zřizovatelem, sníţeného o převody do 

fondu odměn. Lepší výsledek hospodaření je vytvořen tehdy, pokud jsou skutečné výnosy 

hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem větší neţ provozní náklady. Zdrojem 

tohoto fondu mohou být také peněţité dary. Rezervní fond pouţívá příspěvková organizace k: 

- dalšímu rozvoji své činnosti; 

- k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady; 

- k úhradě případných sankcí daných za porušení rozpočtové kázně; 

- k úhradě své ztráty za předchozí léta; 

- k posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele. 

Fond odměn je motivačním fondem a je vytvářen přídělem ze zlepšeného 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace. Zlepšený hospodářský výsledek se do fondu 

odměn vkládá po schválení zřizovatelem a po skončení rozpočtového období. Pro tvorbu 

fondu je určen maximální limit 80 % ze zlepšeného hospodářského výsledku a současně 

nesmí tento limit překročit výši 80 % objemu prostředků na platy. Prostředky z fondu se 

pouţijí na odměny zaměstnancům, případně se z fondu odměn hradí překroční prostředků na 

platy, jehoţ výše se zjišťuje podle zvláštních předpisů. Do fondu odměn nelze převádět 

finanční prostředky z jiných fondů. 
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Investiční fond slouţí k financování investičních potřeb. Zdrojem fondu jsou: 

- odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku; 

- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele; 

- investiční příspěvky ze státních fondů; 

- výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace; 

- výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (souhlas zřizovatele); 

- peněţité dary a příspěvky od jiných subjektů; 

- převody z jiného peněţitého fondu ve výši povolené zřizovatelem. 

Investiční fond se pouţívá: 

- k financování investičních výdajů; 

- k úhradě splátek investičních úvěrů nebo půjček; 

- k odvodu do rozpočtu zřizovatele (pokud to uloţil); 

- k posílení zdrojů na financování údrţby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který příspěvková organizace pouţívá. 

Ke krytí investičních potřeb můţe příspěvková organizace pouţít se souhlasem 

zřizovatele téţ investičních úvěrů nebo půjček. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je vytvářen základním přídělem ve výši 1 % 

z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů nebo na mzdy a náhrady 

mzdy, včetně odměn. Fond je prováděn zálohově z roční plánované výše. Při pouţití fondu 

musí příspěvková organizace postupovat v souladu se schváleným rozpočtem. Tento fond je 

jediným z fondů, který nemůţe být tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření. Fond se 

vyuţívá k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců příspěvkové 

organizace. [5] Fond přispívá například na nákup vitamínů pro zaměstnance, na nákup 

vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na závodní stravování zaměstnanců, na 

dovolenou a rekreaci, na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport, na penzijní připojištění 

nebo poskytuje jednorázové sociální výpomoci. [18] 

2.6 Postavení neziskových organizací v oblasti kultury  

Nejprve si naznačíme, co si představit pod pojmem kultura. Kulturu nelze jednoznačně 

definovat, jelikoţ k ní existuje spousta přístupu. Jinak je kultura vymezena a chápána 

ve filozofii, umění či vědě. Kultura je součástí národního hospodářství a tvoří specifickou 

oblast, která vypovídá o vyspělosti dané země. Je tvořena nepřeberným mnoţstvím různých 

oborů a poskytuje škálu sluţeb, která slouţí k uspokojení kulturních potřeb a tím napomáhá 
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jedincům i celé společnosti. Obecně lze říct, ţe kultura zvyšuje kvalitu ţivota, přičemţ je 

nezbytnou součástí pro trvale udrţitelný rozvoj a napomáhá stabilitě společnosti. [9] 

Podle Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) lze kulturu chápat jako významný faktor 

ţivota občanské společnosti, který napomáhá její integraci jako celku. Také podporuje rozvoj 

intelektuální, emocionální a morální úrovně občanů, tzv. vzdělávací funkce kultury. [13] Mezi 

funkce kultury lze zařadit např.: kultivační, komunikační a reprezentační funkce apod. 

Hlavním poslání kultury je realizace, produkce, zprostředkování a ochrana kulturních 

produktů. Kultura poskytuje všechny druhy statků (privátní statky, čistě veřejné 

statky, smíšené statky), nicméně převáţně disponuje statky veřejně lokálními. Z obecného 

hlediska lze kulturu dělit na dvě části. Jedna část kultury je tzv. kultura 

hmotná, materiální, která je představována lidskými materiálními výtvory, artefakty. Druhou 

částí je pak kultura duchovní, nemateriální, která má stejný význam postavení jako kultura 

hmotná. Do duchovní kultury patří všechna pravidla a normy chování v dané 

společnosti, tabu, omezení, ideje, symbolické systémy a společenské instituce organizující 

lidské chování.  

Kultura je naplňována prostřednictvím kulturních institucí s konkrétní formou 

vlastnictví, uspořádáním a vedením. Většinou kulturních institucí vlastní stát, kraj nebo 

obce, které je zakládají jako své příspěvkové organizace. Mohou být zřizovány i jiným 

subjektem jako nestátní neziskovou organizací. Kulturní sluţby, které jsou vykonávány 

různými ekonomickými subjekty s odlišnými právními formami, můţeme dělit do třech 

hlavních skupin: organizace veřejného sektoru, nestátní neziskové organizace a organizace 

ziskového sektoru. Nejpočetnější skupinou jsou příspěvkové organizace veřejného sektoru. 

Důleţitou součástí kultury je rovněţ její infrastruktura, která zprostředkovává a zpřístupňuje 

kulturní statky a sluţby např.: knihovny, divadla, muzea, galerie, kina apod. 

Veřejné sluţby, které jsou zajišťovány odvětvím kultury, je moţné členit do jednotlivých 

oblastí: 

- profesionální umění;  

- neprofesionální umění;  

-  knihovny; 

- galerie, muzea;  

- národnostní a regionální kultura; 

- kulturní dědictví;  

- památková péče;  

- církve.  
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Neziskové organizace hrají důleţitou roli v zajišťování kulturních potřeb ve společnosti. 

Důvodem vzniku těchto neziskových organizací v odvětví kultury je ten, ţe mnoho občanů by 

si tyto kulturní sluţby nemohlo dovolit. V ČR jsou práva na přístup k umění, kultuře nebo 

kulturnímu bohatství a dědictví garantována Ústavou ČR a Listinou základních lidských práv 

a svobod. [9]  

2.6.1 Kultura z ekonomického pohledu 

Kultura začala mít vliv na hospodářský rozvoj teprve v nedávné době, dříve bylo její 

spojování s ekonomickými aktivitami opomíjeno. [16] Kultura jako ekonomický faktor se 

podílí na vytváření prostředků prostřednictvím kulturního průmyslu a tím napomáhá 

k získáváním příjmů. Rovněţ má pozitivní vliv na ekonomiku, jelikoţ je to proces, který při 

prvotním nákupu kulturního produktu nebo sluţby vyvolá zpravidla další výdaje v jiných 

odvětvích např.: ve filmovém, hudebním, zábavném odvětví, napomáhá cestovnímu ruchu 

nebo turistice. Je tedy významným ekonomickým faktorem, který stimuluje a působí na 

ostatní sféry společnosti. Základní ekonomickou hodnotou kulturních produktů je jejich 

vzácnost a uţitnost. Z ekonomického pohledu pak můţeme chápat kulturu, jako zvláštní sféru 

společenského ţivota a odvětví veřejného sektoru, ve kterém se uskutečňují určité procesy 

a činnosti, vznikají specifické produkty. Nesmíme zapomenout podotknout, ţe kultura 

podporuje zvyšování kvality ţivota občanů, jelikoţ představuje výrazné odvětví 

v hospodářství, které nabízí řadu pracovních příleţitostí. [9] 

2.6.2 Základní zdroje financování odvětví kultury 

V současnosti je preferován způsob financování pomoci vícezdrojového principu 

prostřednictvím grantových systémů na různých úrovních (od státu aţ po obec) a pro různé 

sektory a obory na principu víceletých grantů. Čím dál tím víc posiluje autorita a význam 

regionů a obcí, který přebírají většinu nákladů z veřejných zdrojů vynaloţených na kulturu 

a  umění. Základní zdroje financování v odvětví kultury se dělí na dvě formy veřejné podpory 

umění, a to na přímou a nepřímou.  

Přímá veřejná podpora se pak dále dělí: 

- získání prostředků od ziskových subjektů a jejich přerozdělení směrem k subjektům 

podporovaným formou různých dotací z veřejných rozpočtů (dotace, dotace ze 

spoluúčasti); 
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- získání prostředků ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu (nadace a nadační 

fondy, daně a poplatky, jiné fondy, příjmy z vlastní činnosti, loterie a sázky, veřejné 

sbírky, komunální obligace, dary a sponzorství atd.). 

Nepřímá veřejná podpora 

- různé sociální podpory, včetně podpory v nezaměstnanosti poskytované umělcům; 

- daňové úlevy pro umělce a umělecké instituce; 

- daňové úlevy a zproštění daní u charitativních dárců a příjemců darů. [7] 

2.6.3 Asociace muzeí a galerií České republiky 

Asociace muzeí a galerií České republiky (dále AMG) je nevládním neziskovým 

sdruţením – dobrovolným profesním svazem muzejních institucí a osob aktivních v tomto 

oboru. AMG dnes sdruţuje 280 řádných členů, 95 členů čestných a individuálních. AMG 

sdruţuje muzea a galerie zřizovaná státem, samosprávnými celky, ale i podnikatelskými 

a soukromými subjekty. Poslání AMG je: 

- usilovat o všestranný rozvoj muzejnictví, zajistit svobodné tvůrčí práce v muzeích 

a ochraňovat společné zájmy a práva muzeí sdruţených v AMG; 

- hájit zájmy svých členů vzhledem k státu a územním samosprávám, ostatním 

zřizovatelům muzeí i ve spojitosti k jiným právnickým a fyzickým osobám; 

- podílet se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví;  

- zajišťovat vzdělávání pracovníků muzeí a galerií; 

- všestranně propagovat a popularizovat činnost muzeí;  

- spolupracovat s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí; 

- napomáhat řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení; 

- podílet se na legislativních řízeních; 

- provádět vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost;  

- apod. 

Jako nejvyšší orgán AMG působí sněm, který se schází jednou za tři roky a určuje 

základní strategii, směry činnosti AMG a volí funkcionáře sdruţení: předsedu, dva 

místopředsedy, čtyři členy výkonné moci a revizní komisi. Struktura AMG je uspořádána na 

územním a profesním principu, a to podle územněsprávního členění ČR je povinně vytvářeno 

14 krajských úseků AMG. Dále se zde nachází oborové komise AMG, kterých je v současné 

době celkem 17. Vedle toho se vyskytují kolegia AMG, která jsou dobrovolnými sdruţeními 

řádných členů na území určitého regionu nebo vznikají na základě společné specializace nebo 

shodných organizačních podmínek. [12] 
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3 Organizace, hospodaření a činnost městského 

muzea a galerie 

V této kapitole si vymezíme základní pojmy jako muzeum, galerie apod. V další části 

kapitoly si uvedeme počet muzeí na území České republiky a organizace, které tato muzea 

spravují a zřizují. Dále se budeme zabývat strukturou muzeí se zaměřením na rok 

2011, přičemţ bude popsána evidence sbírek a celková návštěvnost muzejních institucí. 

V dalších podkapitolách se seznámíme s konkrétní vybranou organizací, kde bude zmíněna 

její historie, činnost a nabízené sluţby. Také se budeme zabývat postupy, které jsou spojené 

s inventarizací, vyřazováním a evidováním sbírkových předmětů. V závěru kapitoly budou 

rozebrány základní principy hospodaření a personální stránka organizace. 

3.1 Muzea v České republice 

Podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, je muzeum definováno jako: „Muzeum je instituce, která získává 

a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá 

prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin 

a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně 

zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání 

a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností 

není zpravidla dosažení zisku.“
2
 Galerie je druh muzea, které se specializuje na sbírky 

výtvarného umění. Muzeum a galerie poskytují veřejný sluţby, které slouţí k uspokojování 

kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti. Muzeum nebo galerie 

provozují sluţby, které jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů. [20] 

V České republice je k navštívení 490 činných muzeí a z toho je státem zřízeno 32 

muzeí, krajem 96 muzeí, obcemi a městy 260 muzejních institucí, 102 muzeí je privátních - 

56 provozují fyzické a právnické osoby a 46 občanská sdruţení, obecně prospěšné 

společnosti, nadace, církve a jiné společnosti. K navštívení jsou převáţně muzea se strukturou 

všeobecnou, tzv. vlastivědnou, tento typ muzeí tvoří aţ 60 % z celkového počtu. Druhou 

skupinou jsou specializovaná muzea, zde jsou nejpočetnější muzea umění (galerie) 

a uměleckoprůmyslová muzea (15 %). Početnější skupinou muzeí jsou také samostatné 

                                                 
2
  Dle § 2 odst. 3 zákon č. 122 / 2000 o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů. 

Sektor 

domácností 
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památníky, které jsou zaměřené na osobnosti, události nebo místa (10 %). Dále muzea, která 

jsou zaměřená na průmysl, vědu a techniku (6 %). Hlavním kritériem pro muzea je jejich 

vlastní činnost společně s rozsahem jejich sbírek, o které se musí řádně starat. Nejaktuálnější 

evidence sbírkových předmětů je z roku 2011, kdy bylo evidováno 22 576 tisíc sbírkových 

předmětů. Z toho 96 % sbírek bylo spravováno státem a územními samosprávnými celky. 

Nejčastějším výstupem muzeí jsou výstavní činnosti, které jsou organizovány pro veřejnost. 

Výstavní činnosti mohou být poskytovány prostřednictvím krátkodobých, příleţitostných 

výstav nebo dlouhodobých expozic. V roce 2011 muzea v ČR otevřela 1 868 stálých expozic 

a uspořádala 3 974 výstav. Z celkového počtu všech muzeí v ČR má 41 % jako součást své 

organizační struktury odbornou knihovnu. V roce 2011 navštívilo muzea 10 018 tisíc 

návštěvníků. Návštěvnost muzeí stále roste a stává se populárnější činností. [17] 

3.2 Městské muzeum a galerie ve Svitavách 

MMG se nachází ve vile, kterou nechal postavit v roce 1892 tehdejší starosta Johann 

Budig. MMG vzniklo jako nástupce Okresního muzea dělnického hnutí. Na základě zřizovací 

listiny ze dne 9. 12. 1992 se MMG přetvořilo na příspěvkovou organizaci města řízenou 

obecním úřadem, coţ znamená, ţe muzeum je převáţně závislé na finančních prostředcích 

získaných od zřizovatele (Město Svitavy) a na peněţních prostředcích získaných od sponzorů. 

MMG je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 

odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. MMG je zřízeno na dobu neurčitou a od roku 

2008 vyuţívá dvě budovy, konkrétně budovu Městského muzea a galerie a Ottendorferovu 

knihovnu. 

MMG ve Svitavách je zaměřeno na kulturně výchovnou, vědeckovýzkumnou a výstavní 

činnost v obvodu své působnosti. Hlavním předmětem činnosti organizace je především: 

- sběr, evidence a ochrana muzejních sbírek; 

- prodej a zprostředkování prodeje publikací a propagačních předmětů; 

- agenturní činnost v oblasti kultury a umění; 

- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení; 

- pořádání vystav, veletrhů, přehlídek a podobných akcí; 

- vydavatelské a nakladatelské činnosti; 

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení slouţících zábavě; 

- zpracování dat, sluţby databank, správa sítí;  

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské 

činnosti; 
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- průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; 

- opravy a restaurování kulturních statků. 

K doplňkové činnosti pak MMG patří: 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí;  

- zprostředkování obchodu; 

- reklamní činnost a marketing; 

- poskytování poradenských sluţeb v oblasti společenských věd; 

- pronájem nebytových prostor, ubytovacích prostor a bytových prostor. [27] 

MMG je spojováno s expozicí Oskara Schindlera a největší sbírkou pracích strojů v ČR. 

Muzeum se můţe pyšnit obrazy, vzácnými knihami z Ottendorferovy knihovny z 19. 

stol., dobovým nářadím drobných řemeslníků a spoustou dalších zajímavých expozic, k tomu 

nabízí nepřeberné mnoţství sluţeb. MMG je členem AMG ČR, coţ znamená, ţe se můţe 

účastnit přednášek a konferencí pořádanými právě AMG. Dále má moţnost přizvat AMG na 

pomoc při řešení sporů se svým zřizovatelem a můţe zdarma navštěvovat jiné instituce 

zapojené do programu AMG. MMG pracuje v souladu s moderními internetovými 

technologiemi, umoţňuje návštěvníkům na svých webových stránkách zavítat na virtuální 

prohlídku muzea. Webové stránky MMG jsou připraveny ve třech jazykových verzích. 

3.3 Historie 

Dějiny svitavského muzejnictví započaly rokem 1894, kdy se v městské škole 

uskutečnila velká Výstava řemeslných výrobků z Hřebečska. Ferdinand Werner, který byl 

předsedou organizačního výboru, napomohl tomu, ţe se část exponátů stala základem pro 

sbírky nového městského muzea. Následně se ustanovil výbor pro zřízení muzea, který čelil 

problému se získáním přijatelných prostorů. Na jednání zastupitelstva, které bylo konáno 

v prosinci roku 1894, byla sjednána první podpora pro Alterheimsmuseum. Rozhodlo se, ţe 

muzeum bude prozatím v prostorech sirotčince. Muzejní výbor evidoval mezitím spoustu 

drobných darů a sbírkových předmětů od svitavských obyvatel. Tyto dary se shromaţďovaly 

ve škole na náměstí. Hlavními členy výboru byli Carl Lick, Anton Fuchs a Franz Rippl. 

V roce 1913 byl schválen záměr zadaptovat prostory v bývalém Strakeleho domě, v němţ 

mělo být umístěno muzeum. Muzejní výbor spravoval městský lékař dr. Ernst Donth. Muzejní 

fond byl prozatím zřízen na půdě městské spořitelny a výbor měl v plánu zřídit národopisnou 

výstavu a selskou jizbu. Ve Strakeleho domě se muzeum dělilo o místnosti se školou pro 

ţenská povolání a za to byla činnost muzea významně dotována z městského rozpočtu. V roce 

1914 bylo muzeum slavnostně otevřeno, avšak do jeho osudu zasáhla válka. Zprávy o činnosti 

http://www.muzeum.svitavy.cz/UserFiles/fotogalerie/middle/20.jpg
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muzea a jeho sbírek se po skončení první světové války nedochovaly. Další zmínky pocházeli 

aţ z poloviny 30. let 20. století ve spojitosti s jednáním o vyuţití staré radnice na náměstí. 

Není známo, kde se nacházely muzejní sbírky a zda muzeum nezaniklo. V roce 1947 bylo 

v bývalé Budigově vile na Smetanově náměstí slavnostně nově otevřeno městské muzeum. 

Muzeum bylo v bídném stavu, a proto do roku 1969 probíhala jeho rozsáhlá rekonstrukce. 

Zrekonstruované výstavní síně byly otevřeny vernisáţí díla Julia Mařáka. Statut muzea byl 

změněn a ve městě byly zřízeny pod hlavičkou Okresního vlastivědného muzea v Litomyšli 

pouze Výstavní síně ve Svitavách. V roce 1976 vznikla nová instituce, a to Okresní muzeum 

dělnického hnutí. Veřejnost měla zpřístupněnou expozici dělnického a komunistického 

hnutí, která byla však v roce 1990 zrušena a statut muzea se změnil na Výstavní galerii ve 

Svitavách, stále byla v kompetenci okresního národního výboru. Aţ v roce 1991 vzniklo 

Městské muzeum a galerie ve Svitavách jako příspěvková organizace města, která měla 

právní subjektivitu. Jelikoţ většina historických cenných sbírek byla během 50. a 60. let 

uschovávána do škol, úřadů nebo jiných muzeí, vedení muzea muselo vybudovat novou 

sbírkovou koncepci. Zaměřilo se především na sběr předmětů technického a umělecko - 

průmyslového charakteru. Zásadní zlom nastal v roce 1996, kdy muzeum získalo část 

soukromé sbírky Bohumila Doubka z Jevíčka. Tato sbírka byla základem pro tematickou 

sbírku prací techniky. Celková rekonstrukce muzea byla dokončena v roce 2000. V nových 

prostorách byla otevřena expozice praní a prací techniky a expozice uměleckých sbírek. 

Muzeum si také udrţelo svojí funkci galerie. Mezi první výstavy v rekonstruovaných 

výstavních síních galerie v roce 1996 patřila výstava regionálních amatérských výtvarníků. 

[1] 

3.4 Činnosti Městského muzea a galerie ve Svitavách 

Hlavním úkolem muzea je dodrţování jeho poslání. MMG ošetřuje sbírkový fond a snaţí 

se jej doplňovat podle finančních prostředků, dále vede stálou evidenci sbírkových 

předmětů, soustřeďuje nové poznatky o historii regionu a stále usiluje o dosaţení atraktivnější 

formy prezentace pro veřejnost. MMG pořádá krátkodobé výstavy z vlastních sbírek i sbírek 

zapůjčených od jiných organizací nebo soukromých subjektů. Dále plní funkci galerie a podílí 

se na kulturním ţivotě ve městě. Muzeum dlouhodobě spolupracuje s kulturními 

organizacemi ve městě, s okolními muzei nebo s různými společnostmi. Mezi další činností 

MMG patří pravidelné konání přednášek o historii města a okolí. MMG poskytuje 

průvodcovskou činnost o historii města, která přispívá turistickému ruchu městu Svitavy. 

http://www.muzeum.svitavy.cz/UserFiles/fotogalerie/middle/22.jpg
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3.4.1 Sbírkotvorný program a sbírkové fondy 

Sbírkotvorný program je dokument patřící k nejpodstatnějším muzejním 

dokumentům, který popisuje charakter muzea a jeho zaměření. Sbírkotvorný program 

poskytuje přehled o sloţení a významu muzejní nebo galerijní sbírky a informace 

o plánovaném rozvoji organizace. Sbírkotvorný program neřeší pouze sbírky, ale dále se 

věnuje obecnými záleţitostmi, jako jsou financování, řízení, přírůstky, vyřazování, personální 

věci nebo inventarizace. Dobře prezentovaný sbírkotvorný program slouţí jako vizitka 

muzea, která vzbuzuje důvěru a profesionalitu pro veřejnost, zřizovatele, potenciální 

sponzory, dárce, spolupracovníky, návštěvníky atd. V dnešní době se klade čím dál tím větší 

důraz na sbírkotvorný program, jelikoţ na jehoţ základě jsou poskytovány finanční 

prostředky od orgánů státní správy nebo ostatních poskytovatelů. [15] 

Sbírkové fondy MMG se od roku 2002 evidují u MK ČR v Centrální evidenci sbírek 

(veřejně přístupný informační systém). V roce 2011 došlo ke změně vlastníka 

(z Pardubického kraje na Město Svitavy) a správce sbírky (z Východočeského muzea 

v Pardubicích na Městské muzeum a galerii ve Svitavách), kterou provedlo Ministerstvo 

kultury. MMG vytváří tyto sbírkové fondy: 

I. Fond Aloise Petruse - fond významného českého řezbáře je doplňován pouze 

výjimečně; 

II. Uměleckoprůmyslové sbírky - zde se nacházejí předměty získané ze svitavského 

regionu (z kostelů, měšťanských i vesnických domácností) pocházející 

z  19. a první poloviny 20. století, většinou se jedná o konfiskáty; 

III. Ottendorferova knihovna - tvoří pozůstatek bývalé vzácné německé 

knihovny, z  původních 22 tisíc svazků se zachovalo více neţ 6 tisíc; 

IV. Přírodovědné sbírky - jelikoţ muzeum nemá odborného přírodovědného 

pracovníka, uchovává ve sbírkách pouze náhodné dary. 

Průběţně doplňkové sbírkové fondy: 

I. Národopis - předměty vyráběné a vyuţívané v domácnosti; 

II. Historické sbírky - sbírky dokumentující určitou oblast ţivota lidí v regionu. 

Cíleně doplňkové sbírkové fondy 

I. Fond prací a ţehlící techniky - předměty související s očistou prádla; 

II. Fotografie, filmy, videozáznamy - souvisí převáţně s dokumentací regionu 

(oblasti Hřebečska, Svitav a okolních obcí); 
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III. Sbírková knihovna - zde se nachází regionální tisky a rukopisy, knihy 

autorů, kteří psali či píší o Svitavách a okolí, knihy autorů, kteří se ve Svitavách 

narodili či zde působili; 

IV. Výtvarné umění – nalézají se zde obrazy 19. a první poloviny 20. 

století,  především konfiskáty svitavských měšťanských rodin; 

V. Historické sbírky - předměty běţné denní potřeby obyvatel regionu ve 20. století. 

[14] 

3.4.2  Stále expozice 

Stálou expozici lze označit jako dlouhodobou výstavu, která profiluje dané muzeum. 

MMG prezentuje následujících pět expozic: 

Oskar Schindler je expozice, která vznikla v roce 2000, kdy byl zřízen v muzeu malý 

přednáškový sál pro třicet návštěvníků. Lze zde vidět čtrnáct výstavních panelů, které 

zachycují příběh svitavského rodáka Oskara Schindlera, který se vyznamenal především 

tím, ţe zachránil aţ 1200 Ţidů během holocaustu. V expozici je vystaveno devadesát 

fotografií, map a dokumentů, které pocházejí z muzejního fondu. V roce 2008 byla k výročí 

narození Oskara Schindlera otevřena stálá expozice Hledání hvězdy Davidovy - Oskar 

Schindler - Spravedlivý mezi národy. Tato expozice je viděna na třiceti čtyřech výstavních 

panelech, na kterých se odehrává dramatická historie Ţidů, kteří si za svůj domov zvolili 

Českomoravské pomezí, region kolem měst Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Vysoké 

Mýto, Polička a Jevíčko. V těchto oblastech se Ţidé usazovali od 14. století. Expozice 

zachycuje pozůstatky ţidovského osídlení v regionu a ukazuje vývoj ţidovské historie 

v jednotlivých městech. V této expozici můţeme spatřit ţivot Oskara Schindlera, který je 

zachycen na 200 černobílých fotografiích. Expozice se také pyšní velkoplošnými tisky jmen 

zachráněných Ţidů a scénami z natáčení známého filmu „Schindlerův seznam“. Expozice je 

navíc doplněna o projekci dokumentárních filmů o Oskaru Schindlerovi. Tato projekce je 

k vidění v českém, německém a anglickém jazyce. V expozici je moţnost přístupu na 

internetové stránky archivů muzeí a institucí, které zpracovávají téma holocaustu. Dále je 

návštěvníkům umoţněn přístup na internetové stránky informačního systému města Svitav 

a celého Pardubického kraje. V prostorách expozice se nachází trojrozměrné předměty, které 

jsou zapůjčeny z Ţidovského muzea v Praze a koncentračního tábora v Gross Rosen. 

Historie prací techniky nesoucí jinak název Babiččino velké prádlo byla zaloţena 

v roce 2000, je v ní vystaveno kolem padesáti exemplářů prací techniky. Účelem expozice je 

seznámení návštěvníků s vývojem praní prádla, a to od první zmínky, která pochází ze 
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starověkého Egypta, přes vývoj ve středověku, aţ po novověk. V expozici jsou umístěny 

různé druhy praček - dřevěné, tzv. kývačky, bubnové, s pracím kříţem, kovové s pracím 

práčem, zvonové, vířivé, vibrační a nakonec pračky automatické. Rovněţ je expozice 

obohacena o valchy, prací zvony, zpěňovač a klikyhák, plácačky, válečkové ţdímačky 

a vše, co slouţilo k praní (vana, necky, štoudve, kýble, mýdla, prací prášky, kotel na ohřev 

vody). Všechny exponáty jsou doprovázené fotografiemi. Zpestřením této expozice je tzv. 

prádelna U pejska a kočičky, kde si sami návštěvníci můţou vyzkoušet, jaké bylo praní 

v tehdejších dobách. 

Labyrint svitavských příběhů je výstava, která se nově otevřela začátkem roku 2013 

a popisuje šestnáct krátkých příběhů. Výstavu lze nalézt ve vstupní části muzea a ve zcela 

novém výstavním sále. Herci zde utvářejí kolorit města v dávných i méně dávných dobách. 

Jedná se o první větší expozici o dějinách města po roce 1989. Výstava se skládá z příběhů 

s následujícími názvy historický, nadějný, expoziční, realizační, příběh kulatého 

stolu, předposlední, poslední a ještě jednou poslední.  

V. O. Ottendorfer pojednává o ţivotě svitavského mecenáše Valentina Oswalda 

Ottendorfera (1826 - 1900), o osudu jeho knihovny a o jeho díle. Nalézá se na informačních 

panelech v interiéru Ottendorferova domu. Valentin Oswald Ottendorfer byl zámoţný 

newyorský občan německé národnosti, který se narodil ve Svitavách, kde postavil několik 

historických staveb. 

Svitavské vily je název expozice, která je provedena pomoci výstavních panelů, které se 

nacházejí na vstupní chodbě muzea. Expozice se věnuje pozornost místním architektonickým 

skvostům rodinného bydlení. [14] „Panely byly součástí výstavy Slavné vily Pardubického 

kraje. Svitavské vily - známé i neznámé jsou doplněny mapou městského památkového okruhu 

a místa, kde budovy stojí, jsou v mapě vyznačena.“
3
 

3.4.3 Sbírky 

Sbírky muzejní povahy jsou ve své ucelenosti významné pro prehistorii, historii, přírodní 

vědy, umění, literaturu, techniku, nebo společenské vědy. Sbírky jsou sloţeny ze souborů 

sbírkových předmětů, které jsou vzájemně propojeny a pomáhají dokumentovat určitou 

skutečnost. Shromaţďují se pomoci lidské činností. [20] Sbírkové předměty jsou v souladu 

s posláním muzea a přispívají k jeho propagaci a prezentaci. 

                                                 
3
 Svitavské vily. Muzeum Svitavy [online]. © 2012 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: 

http://www.muzeum.svitavy.cz/stale-expozice/svitavske-vily/425-1/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
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Všechny sbírky svitavského muzea jsou evidovány na MK ČR v tzv. Centrální evidenci 

sbírek. Mnoho původních předmětů se z někdejších muzejních sbírek nedochovalo. 

Sběratelská činnost zakladatelů muzea se soustředila na nejbliţší region, národopis a řemesla. 

Události obou světových konfliktů 20. století znamenaly pro shromáţděné předměty doslova 

pohromu. Z období poválečné historie byly některé předměty dochovány a do depozitářů se 

dostalo i mnoho konfiskátů z období vysídlování německého obyvatelstva. Ve 40. a 50. letech 

20. století se podařilo muzeu získat velmi cenné předměty, jako byl pohyblivý 

betlém, svitavský poklad, archeologické sbírky, sbírky porcelánu, cínového nádobí 

a skla, výtvarná díla a historické fotografie. Většina těchto unikátu byla v 60. letech 

přemístěna do okolních muzeí, škol, úřadů veřejné správy nebo archivů. Klasickou 

sbírkotvornou činnost podpořilo také ustavení okresního muzea dělnického hnutí, které 

naplňovalo depozitáře předměty dokumentující dělnické hnutí a historii komunistické strany. 

Aţ v roce 1991 mělo muzeum ucházející počet kvalitních sbírek, aby se mohlo profitovat. 

Muzeum kladlo důraz na témata sbírek zabývající se domácností a domácími 

pracemi, řemeslem nebo regionálním uměním. Sbírky byly obohacené o výjimečnou 

pozůstalost řezbáře Aloise Petruse. Dále se zpracoval kniţní fond Ottendorferovy 

knihovny, z farního kostela se podařilo zachránit několik cenných artefaktů atd. Tyto úspěchy 

nebyly aţ tak časté. Nejvýznamnějším a nejzásadnějším obratem byla spolupráce s jevíčským 

sběratelem Bohumilem Doubkem, který muzeu daroval jeho celoţivotní sbírku lidových 

řemesel, zemědělství, národopisu, mezi níţ bylo i několik kusů historických praček. Z těchto 

pár kusů praček vyrostla během deseti let sbírka prací techniky, která patří dodnes mezi 

největší sbírku v ČR. Dnes je ve sbírkách muzea a v elektronických databázích evidováno 

9132 poloţek, které jsou vedeny v registru Centrální evidence sbírek na MK ČR. Podle 

druhových oborů jsou to skupiny sbírek výtvarného umění, kniţních fondů, fotografií, sbírky 

prací techniky, uměleckoprůmyslových sbírek, díla řezbáře Aloise Petruse a největší skupinu 

tvoří obecné sbírky. Sbírky jsou tvořeny těmito sbírkovými předměty: 

Výtvarné umění, které je reprezentováno souborem 257 předmětů, převáţně obrazů, a je 

pozůstatkem fondu původního muzea. Mezi nejvýznamnější výtvarná díla lze zařadit 

podobizny svitavských měšťanů nebo posvátných obrazů z 18. aţ 19. století.  

Střelecké terče, které patřily nejstaršímu Spolku svitavských ostrostřelců. Tento spolek 

byl zaloţen v roce 1767. Soubor střeleckých terčů je pouze torzem původního rozsahu terčové 

produkce. Nejstarší terč je z roku 1825, na kterém je zobrazeno srdce s ratolestí. Uchovaly se 

terče dvou osobitých typů. Prvním typem je malý dřevěný terč s jednoduchou figurkou 
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a druhým typem je pak tzv. královský terč. Autoři terčů nejsou známi, aţ na svitavský 

terč, který namaloval Johann Dittman. 

Uměleckoprůmyslové předměty, které jsou vyrobeny z porcelánu, skla a keramiky. 

Dále se zde nachází hliněné nebo kovové nádoby a nábytek. V tomto sbírkovém fondu se 

vyskytuje 857 předmětů a je tvořen pozůstatky z dřívějších soukromých muzeí, od bývalých 

obyvatelů města nebo sběrem poválečného období. Předměty jsou získané především ze 

svitavského regionu a mají původ převáţně z období 19. a 20 století. 

Fotoarchiv tvořící 2 555 fotografií patří k badatelsky nejvyuţívanějším fondům. 

Nachází se zde plně digitalizovaná databáze, která umoţnuje rychlé vyhledání zadaných 

fotografií. Dominantní zastoupení zde mají svitavské pohlednice, které popisují okolí z období 

let 1900 - 2007. Nejstaršími fotografiemi jsou fotografie z roku 1894, které zachycují záběry 

města Svitav.  Muzeum dále vlastní soubor skleněných pozitivů svitavského fotoateliéru Otto 

Tyrolta z počátku 20. století a fotografie města z předválečného období. Fotografie zachycují 

památky, stavby nebo významné události během povalečných let aţ do současnosti. 

Prací technika se skládá celkem z 203 sbírkových předmětů, které jsou převáţně z celé 

České republiky. Některé exponáty pocházejí, ale i ze zahraničí. Sbírkový fond nastiňuje 

vývoj prací techniky 19. a 20. století. Sbírka zahrnuje prací techniky, valchy, prací 

zvony, prací prostředky, prací pomůcky, toaletní mýdla a reklamy. 

Řezbář Alois Petrus je sbírka skládající se z 200 unikátních předmětů a vznikla v roce 

1991 zakoupením prvních řezbovaných děl od rodiny Přikrylovy ze Svitav. Netrvalo dlouho 

a soubor se rozrostl o řadu dekorativních předmětů, loutek, malovaného nábytku, hraček 

a bohatě řezbovaných školních tábel a výročních desek. Muzeum je také drţitelem rozsáhlého 

cenného písemného materiálu. 

Betlémy tvoří podstatnou část sbírkového fondu muzea. Svitavám se začátkem 20. století 

říkalo Město betlémů, protoţe zde pracovalo několik betlemářských spolků, řezbářských 

rodin a počet betlémů a jesliček v domácnostech dosahoval několika set. Během totalitního 

reţimu mnoho těchto památek zaniklo. Přesto jsou dnes betlémy podstatnou částí sbírkového 

fondu muzea. 

Stará škola „Školní sbírky měly ve Svitavách dlouhou tradici. Ostatně mnoho 

sbírkových předmětů původního muzea pocházelo právě ze škol.“
4
 Se zřízením muzea byly 

některé školní sbírky předány do muzejních depozitů, ale řada sbírek stále zůstávala na 

                                                 
4 Stará škola. Muzeum Svitavy [online]. ©2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: 

http://www.muzeum.svitavy.cz/sbirky/stara-skola/39-1/ 
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školách. V současnosti muzeum vlastní pouhá torza sbírek svitavských škol. Významnou 

sbírkou je sbírka učebnic z konce 19. a z 20. století. [14] 

3.4.4 Muzeum esperanta 

Muzeum esperanta sídlí v přízemních prostorách Ottendorferova domu a je pobočkou 

MMG ve Svitavách. Muzeum esperanta je výsledkem spolupráce s Českým esperantským 

svazem a svitavským Klubem přátel esperanta. Svým zaměřením patří mezi unikátní muzea 

v České republice. Muzeum bylo oficiálně otevřeno 20. září 2008 za výrazné finanční 

podpory MK ČR, Města Svitavy a nadace Esperantic Studies Foundation. 

Hlavní poslání muzea: 

- informovat širokou veřejnost o mezinárodním jazyce esperanto; 

- podporovat rovnoprávnou mezinárodní komunikaci; 

- usnadnit porozumění a přátelství mezi lidmi;  

- ochránit minoritní kultury. 

 Muzejní expozice se zabývá nejen vznikem a historií esperantského hnutí na 

území ČR, ale rovněţ zahraniční historii. Muzeum představuje současný pohled a vyuţití 

znalostí esperanta. Dále se zabývá esperantským děním na Svitavsku a nechybí zde ani 

sběratelské kuriozity a unikáty. Všeobecná část je pak doplňována a kaţdoročně obměňovaná 

tematickou výstavou. Návštěvníci mohou vyuţívat kromě výstavních panelů a kniţních vitrín 

i multimediální dokumenty v počítači a na interaktivní dotykové obrazovce. Muzejní prostor 

slouţí i jako studovna muzejní knihovny, která tu má také své sídlo a poskytuje téměř 10 tisíc 

knihovních jednotek. V prostorách muzea esperanta probíhají různá školení, semináře a akce 

pro veřejnost. [14]  

3.4.5 Knihovny 

V MMG můţeme navštívit tři knihovny, které jsou součástí muzea. Přístupy do těchto 

knihoven jsou bez poplatků. Patří sem:  

Sbírková knihovna, v které se nachází 2 500 poloţek a tematicky je zaměřena na 

historii, společnost a kulturu svitavského regionu. Dále se pak dělí na tematické podskupiny 

archiválií,  rukopisů, sborníků a edičních řad a statistických ročenek. Její základ tvoří část 

Ottendorferovy knihovny, ve které jsou popisovány historické reálie Svitav a okolí do roku 

1945. Základní částí knihovny jsou xerokopie historických publikací, kronik, časopisů a novin 

získaných většinou ze Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli a vlastní 

http://www.esperanto.cz/cs/co-to-je-esperanto
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz/co-je-ces
http://www.esperanto.cz/cs/kontakty-a-organizace/cesky-esperantsky-svaz/co-je-ces
http://muzeum.esperanto.cz/cs/knihovna
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sbírkotvornou činností muzea. Sbírková knihovna je v elektronické podobě a je zpřístupněna 

k badatelské práci formou prezenčního studia.  

Badatelská knihovna, která je zaměřená převáţně na odborné publikace, které se 

orientují na historii a dějiny umění. Hlavní úkolem knihovny je pak vytvářet ucelené soubory 

knih nákupem encyklopedických řad a odborných monografií se zaměřením na české dějiny 

a dějiny českého výtvarného umění.  

Ottendorferova knihovna, která byla vybavena finanční nadací a stala se vzorem pro 

ostatní knihovny v menších městech. Za první republiky zde bylo na 22 000 svazků všeho 

druhu - od periodik, odborných publikaci, aţ po beletrii. Po druhé světové válce byla značná 

část knih poškozena, rozkradena a zničena. Byla zachráněna pouze část kniţního fondu 

v počtu 6 755 svazků. Ottendorferova knihovna se dnes nachází v depozitáři muzea a je 

vytvořena v programu knihovny firmy DACH. Program je upraven v německé verzi 

zahraničním badatelům a zájemcům. Evidence je roztříděna do tematických okruhů např. 

všeobecní encyklopedie, slovníky, dějiny států, umění, právo, přírodověda, cestopisy, krásná 

literatura, náboţenství, apod. V knihovně se nacházejí svazky, které pocházejí z dochovaných 

soukromých sbírek ze svitavských nálezů. Do knihovny bylo přesunuto torzo knihovny 

místního sběratele Maxe Pirschla, který pomohl získat prameny pro poznání svitavské 

historie. [14] „Torzo jedné z největších německých veřejných knihoven na Moravě. Knihovna 

byla založena v roce 1892 z finančních darů svitavského rodáka a mecenáše Valentina 

Oswalda Ottendorfera (1826 - 1900).“
5
  

3.4.6 Poskytované služby 

Muzeum poskytuje vedle pravidelných výstav a stálých expozicí, komplexní nabídku 

badatelských sluţeb a také nabídku sluţeb pro turistické návštěvníky. Vše je motivováno 

historii regionu. Muzeum nabízí tyto sluţby: 

- Průvodcovská činnost - MMG zajišťuje hromadné prohlídky s průvodcem po 

historických částech města; 

- Badatelské sluţby – pro badatelskou činnost muzeum nabízí tři muzejní 

knihovny a fotoarchiv; 

- Pronájem sálu Ottendorferovy knihovny -  historický sál je určen pro pořádání 

slavnostní akce, koncerty a prezentace; 

- Ubytování ve věţi Ottendorferovy knihovny; 

                                                 
5 Ottendorferova knihovna. Muzeum Svitavy [online]. © 2012 [cit. 2012-12-27]. Dostupné z: 

http://www.muzeum.svitavy.cz/knihovny/ottendorferova-knihovna/42-1/ 
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- Čajovna Červená knihovna - nachází se v nově zrestaurovaných prostorách 

přízemí budovy a nabízí pestrou škálu čajů a káv z nejvýznamnějších 

produkčních oblastí. Čajovna je přirozeným kulturním centrem, ve kterém se 

konají autorská čtení, divadla, koncerty, přednášky. [14]  

3.5 Přírůstky, vyřazování, inventarizace a evidence sbírek 

Nastávající podkapitola se bude zabývat přírůstky do knihovny, vymezením postupů při 

vyřazování a inventarizaci. 

Přírůstky mohou být nabývány různým způsobem. Muzeum je můţe získat 

darem, bezúplatným převodem nebo koupí. Před zakoupením musí být nákup 

projednán a doporučen poradním sborem ředitele muzea tzv. nákupní komisí. K terénním 

výzkumům sbírkových předmětu dochází výjimečně, jelikoţ MMG má omezený počet 

zaměstnanců. 

Vyřazování sbírkových předmětů se provádí v souladu se zákonem. Jedním z důvodů 

vyřazení můţe být jeho přebytečnost nebo neupotřebitelnost. Vyřazení je navrhováno 

kurátorem sbírek muzea se součinností konzervátora muzea. Muzeum můţe poţádat 

o posudek od externích odborných pracovišť. Vyřazení se provádí, aţ organizace dostane 

sdělení o provedení změny v zápisu v centrální evidenci sbírek. 

Inventarizace sbírek se uskutečňuje v souladu se zákonem a vyhláškou ministerstva 

kultury. Inventarizaci lze chápat, jako ověřování evidenčních záznamů jednotlivých 

sbírkových předmětů s reálným stavem. Inventarizace zahrnuje: 

-  kontrolu stavu; 

- zajištění identifikace sbírkového předmětu podle evidenčního záznamu; 

- případná potřeba preparace;  

- konzervace nebo restaurování; 

- způsob jeho uloţení a kontrolu jeho prostředí, kde je uloţen. 

 Inventuru provádí inventarizační tříčlenná komise, která je nařízena vlastníkem, ředitelem 

nebo ministerstvem kultury, a to v případě, pokud se jedná o tzv. mimořádnou kontrolu. 

O výsledku inventury se sepíše zápis, který podepíší členové komise a předloţí vlastníku 

sbírky, v případě mimořádné inventarizace ministerstvu kultury. V zápisu se především určí 

jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventuru uskutečňovaly, a její datum. Pokud se 

zjistí rozdíl mezi skutečným stavem a evidenčním záznamem ve sbírkové evidenci, musí být 

tento rozdíl součástí zápisu, ve kterém se uvedou zjištěné rozdíly a jejich zdůvodnění.  

Provedení o inventarizaci se zapisuje do evidenční knihy. [20] Počet sbírkových předmětů 
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v kaţdé sbírce musí být stanovený za daný kalendářní rok tak, ţe kaţdá sbírka musí být 

inventarizována ve své úplnosti nejpozději v průběhu deseti let. Sbírky tvořící více jak 

500 000 movitých věcí musí být inventarizovány v průběhu patnácti let. [19] 

Evidence sbírek je činnost, která má na starost pořizování evidenčního záznamu ke 

kaţdému sbírkovému předmětu. Podle vyhlášky MK ČR, musí být kaţdý sbírkový předmět 

evidován ve sbírkové evidenci vlastníka. Rozlišujeme dvě formy evidence sbírek: 

- evidence, která je vedena samotným vlastníkem nebo správcem 

sbírky, nejčastějšími správci jsou muzea vlastněna státem, krajem nebo obci. 

Evidenci mohou vést v chronologické nebo systematické podobě.; 

- evidence vedena MK ČR jako Centrální evidence sbírek. [11] 

MMG vede ze zákona sbírkovou evidenci, a tím ručí, ţe sbírkové předměty podléhají 

zákonnému reţimu ochrany. Právě jedním z hlavních úkolů muzea je evidování sbírkových 

předmětů a následné uloţení těchto předmětů, aby nevznikla škoda jeho ztrátou, zničením 

fyzickým poškozením nebo poškozením způsobující nepříznivé klimatické vlivy. V MMG 

probíhají tyto evidence: 

- chronologická evidence - v písemné podobě, u Ottendorferovy historické 

knihovny je  podsbírka  vedena v elektronické podobě.  

- systémová evidence, digitalizace sbírkové evidence - při zpracováni do druhého 

stupně evidence jsou sbírkovým předmětům přiřazována inventární čísla podle 

zařazení do jednotlivých podsbírek a doplněna povinná data a potřebné údaje pro 

vyuţití sbírek. Pro druhý stupeň evidence muzeum vyuţívá muzejní program 

Bach. Záznamy přehledně člení sbírky a vyhledávání lze provádět pomocí třiceti 

pěti moţných kritérií včetně fotografického náhledu.  

- centrální evidence - je veřejný registr, kde můţeme vyhledávat informace 

o sbírkovém předmětu, jeho lokalizaci, o správci sbírky, a to v rámci celé ČR. 

[14]  

3.6 Personální činnost 

MMG provádí personální činnost podle platného organizačního řádu. MMG tvoří 

jednoduchou organizační strukturu, poněvadţ zaměstnává malý počet pracovníků. Počet 

zaměstnanců tak limity mzdových prostředků určuje zřizovatel organizace. Organizační 

schéma MMG, které představuje nadřazenost a podřízenost mezi řídícími sloţkami 

a výkonnými prováděcími útvary jsme znázornili pomoci níţe uvedeného obrázku č. 3.1. 
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Statutární činnost MMG je v kompetenci ředitelky, které je zvolena do funkce radou 

města. Ředitelka je zodpovědná za celkovou činnost organizace, hospodaření, provoz, rozvoj 

a prezentaci organizace. Jejím úkolem je zajištění veškerých výstav a akcí muzea. Dalšími 

pracovníky muzea jsou správce, historik, ekonomka, restaurátor sbírek a technický personál 

(uklízečky, pokladní, údrţbář). Správce sbírek je zodpovědný za získávání, ochranu 

a evidenci sbírek a stav depozitářů. Stará se o bezpečné uloţení sbírek, o vhodný 

mobiliář, o zabezpečení nebo o monitoring teploty a vlhkost. Také vzhledem k jeho 

jazykovým schopnostem zajišťuje jednoduché překlady a průvodcovské sluţby turistům 

v německém jazyce. Historik je zodpovědný za historický výzkum a dokumentaci, sběr 

a evidenci archiválií a knihoven, ediční a přednáškovou činnost, rovněţ zajišťuje odbornou 

praxi studentů a konzultace v oblasti regionální historie. Historik píše scénáře historických 

výstav a expozicí a umoţnuje  konzultace v oblasti památkové péče. Na starosti má rovněţ 

správu webu muzea. Ekonom organizace má na starosti hlavně účetnictví a personalistiku 

organizace. Na poloviční úvazek muzeum zaměstnává restaurátora, kurátora podsbírky prací 

techniky a lektora pro práci s mládeţí, který má v kompetenci nabídku sluţeb muzea pro 

školní skupiny a tvoření vzdělávacích programů. Vzhledem k nedostatku personálu mají 

všichni pracovníci kumulované funkce, ve kterých jsou schopni v případných situacích 

částečně zastoupit. Dále se muzeum můţe obrátit na specializovaná muzea, která jim 

pomáhají s problémy, které nejsou schopni sami řešit. [14] 

Obr. 3.1  Organizační schéma MMG 

 

 
Zdroj: Organizační řád MMG 
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3.7 Hospodaření a rozpočet 

Jak uţ bylo zmíněno výše, MMG je neziskovou organizaci, a proto nedosahuje 

postačujících výnosu z vlastní činnosti a musí být její činnost zajišťována především 

zřizovatelem. Z toho vyplývá, ţe finanční vztahy jsou určené rozpočtem zřizovatele 

a hospodaření MMG se řídí podle pravidel stanovených zřizovatelem.  

MMG provozuje nejen hlavní činnost, ale je také oprávněna provozovat doplňkovou 

činnost. Náklady a výnosy z těchto činností jsou zvláště sledovány a účtovány. Organizace je 

plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, případně zvláštní sazby a daně 

z příjmů právnických osob, však není plátcem DPH. Před zahájením činnosti si MMG 

vytvořilo dle zákona o účetnictví vlastní účtový rozvrh, podle kterého nadále hospodaří. 

MMG vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na principu sestaveného rozpočtu a na 

reálných nákladech a výnosech daného roku. Hospodaření MMG se řídí dle zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v znění pozdějších předpisů 

a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. MMG musí kaţdoročně 

vyrovnaně sestavovat svůj rozpočet, podle kterého hospodaří. Rozpočet představuje bilanci 

výnosů a nákladů v daném roce, přičemţ v praxi existují tři druhy rozpočtů: 

- vyrovnaný rozpočet, u kterého nastává rovnost nákladů a výnosů;  

- schodkový rozpočet, kde jsou náklady větší neţ výnosy;  

- přebytkový rozpočet, coţ je situace, kde jsou náklady niţší neţ výnosy. 

Neţ začne MMG sestavovat rozpočet musí nejprve vyčíslit očekávané náklady na provoz 

organizace a stanovit jejich zdroje krytí na dané období. Při sestavování rozpočtu se 

zohledňují finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele, například příspěvek na činnost, odvod 

z investičního fondu, investiční a neinvestiční dotace. MMG vychází z očekávaných 

výnosů, které plynou z hlavní činnosti a z doplňkové činnosti. Navrhovaný rozpočet sestavuje 

jako vyrovnaný za hospodářský rok, a to od 1. září prvního roku do 31. prosince druhého 

roku. Dále tento navrhovaný rozpočet musí MMG předloţit zřizovateli. Zřizovatel se následně 

vyjádří k navrhnutému rozpočtu. Navrhovaný rozpočet zřizovatel buď schválí, nebo naopak 

neschválí, konkrétně nemusí schválit např. výší příspěvku na mzdy. Muzeum má dvě 

moţnosti, buď tyto náklady stáhne, nebo prostředky musí uhradit ze svých zdrojů, např. mzdy 

uhradí z fondu odměn. Schválení rozpočtu se provádí na konci roku nebo v prvním čtvrtletí 

následujícího roku. Muzeum hospodaří podle rozpočtového provizoria (většinou podle 

rozpočtu z minulého roku), dokud nedojde ke schválení rozpočtu. Po schválení rozpočtu se 

MMG doplatí částky, které jsou vyšší neţ částky v provizoriu. Pokud se navrhnuté částky 
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neschválily, dále se hospodaří podle částek minulého roku. Také můţe nastat situace, ţe 

během roku bude schválený rozpočet upravován. Úpravy musí být předem stanoveny na 

konkrétní věc a se souhlasem zřizovatele např.: přijetí dotace, organizační změny nebo změna 

právnických předpisů. Úpravy, které se uskutečňují během roku, se označují jako rozpočtová 

opatření. 

MMG zřizuje fond rezerv, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a investiční 

fond. Fondy jsou pro MMG významným nástrojem hospodaření, jelikoţ s jejich pomocí 

můţou manipulovat s hospodářským výsledkem. Fond rezerv se zřizuje pro účely 

oprav, nákladových ztrát pro neočekávané události. Vytváří ho zlepšený hospodářský 

výsledek, eventuálně peněţní dary. Prostředky z tohoto fondu se mohou přesunout do 

investičního fondu, ale pouze se souhlasem zřizovatele. Fond odměn se vyuţívá ke krytí 

zaměstnanecký odměn. Tvoří se z přebytku výsledku hospodaření. Do fondu odměn nelze 

převádět finanční prostředky z jiných fondů. Zdrojem investičního fondu jsou převáţně 

měsíční odpisy, dále pak investiční dary nebo výnosy z prodeje majetku. Z tohoto fondu jsou 

pak financovány investiční potřeby MMG. 

Hlavní poloţkou příjmů MMG jsou finanční prostředky vybírané ze vstupného. 

Významnou poloţkou jsou také peněţní prostředky z publikací a katalogů. Dalším příjmem 

pak můţe být pronájem z prostorů z různých akcí města Svitav. 
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4 Zhodnocení hospodaření městského muzea a 

galerie  

 

V této kapitole se budeme soustředit na rozbor hospodaření MMG ve Svitavách za 

časový horizont pěti let (2007-2011). Pomoci rozboru zhodnotíme a porovnáme hospodaření 

MMG v jednotlivých letech. V dílčích podkapitolách si postupně rozebereme kaţdý rok 

hospodaření MMG, kde budou figurovat náklady a výnosy jako zásadní ukazatelé při 

porovnávání. Pomoci těchto ukazatelů zjistíme výsledek hospodaření, který vypovídá 

o tom, jak si daná organizace v roce stála. Dále zjistíme, jakou část tvoří mzdové náklady 

z celkových nákladů organizace v jednotlivých letech, a na závěr si uvedeme návštěvnost této 

organizace. K porovnání hospodaření budeme vyuţívat Výroční zprávy MMG, které jsou 

klíčovým prvkem pro pochopení fungování neziskové organizace. Je to dokument obsahující 

informace o uskutečněných činnostech, o financování a hospodaření organizace za dané 

období. Výroční zprávy jsme získali od MMG ve Svitavách. 

4.1 Rozbor hospodaření za rok 2007 

Organizace v roce 2007 hospodařila vyrovnaně, a to znamená, ţe výnosy se rovnaly 

nákladům. Výnosy byly plněny na 107 % a náklady na 105 %. Postupně si v této části 

rozebereme jednotlivé ukazatele za daný rok. 

4.1.1 Struktura výnosů 

V roce 2007 celkové výnosy činily 4 293 tisíc Kč. Výnosy organizace se převáţně 

skládaly z obdrţeného příspěvku na činnost ve výši 3 462 tisíc Kč, a to včetně příspěvků na 

odpisy. Dalšími výraznějšími poloţkami jsou trţby z vlastní činnosti, které činily 335,5 tisíc 

Kč a příjmy z prodeje publikací ve výši 158 tisíc Kč. Příspěvek na činnost byl v průběhu roku 

navýšen o částku 260 tisíc Kč oproti schválenému příspěvku. Z tohoto bylo městem 

financováno zajištění výzdoby budovy „Fabriky“ v částce 100 tisíc Kč a příprava projektů 

spojených s cestovním ruchem rovněţ v částce 100 tisíc Kč. Dále PK poskytnul 10 tisíc Kč na 

odborné restaurování poutní korouhve Sv. Augustina a 50 tisíc Kč na internetovou propagaci 

městského muzea. MMG byla také poskytnuta investiční dotace MK ve výši 150 tisíc Kč 

a od PK ve výši 95 tisíc Kč na celkovou rekonstrukci a rozšíření kamerového systému 

budovy. K výši kapitoly trţby z vlastní činnosti výrazně přispěla poloţka výnosy ze 

vstupného, která vzrostla oproti plánovanému výnosu o 97 % (na 197 tisíc Kč), z důvodu větší 
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návštěvnosti výstav „Lego-hračka i hobby“ a regionální výstavy betlémů. K výši příjmům 

z vlastní činnosti rovněţ přispělo „stojné“ za stánky ze svitavských akcí ve výši 36 tisíc 

Kč, jako jsou svitavské letní slavnosti a vánoční jarmark. Rovněţ k trţbám z vlastní činnosti 

přispěly trţby za nájemné z pouti, které vzrostly oproti plánovaným výnosům o 232 % na 

66,5 tisíc Kč, výnosy z pronajaté kotelny ve výši 6 tisíc. Kč a příjmy z průvodcovské činnosti 

v částce 1 tisíc Kč. Také neplánované příjmy za zprostředkování obchodu a sluţeb ve výši 

29 tisíc Kč ovlivnily konečný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti a tím zároveň 

i celkové výnosy.  

Z celkových výnosů zaujímala doplňková činnost 65,06 tisíc Kč, z toho činily příjmy 

z nájmu bytových a nebytových prostorů částku 36,44 tisíc Kč a druhou částku tvořily příjmy 

- zprostředkovaných obchodů a sluţeb ve výši 28,62 tisíc Kč. V tabulce 4.1 jsou uvedeny 

výnosy z hlavní i doplňkové činnosti, které plynuly MMG za rok 2007. 

 
Tabulka 4.1 Přehled výnosů MMG za rok 2007  

Druh výnosů 
 Rozpočet  Skutečný rozpočet 

Schválený Upravený V tis. Kč Plnění (%) 

Trţby z vlastní činnosti  122 122 335,5 275 

Trţby z prodaného zboţí – publikací 100 100 158 158 

Úroky přijaté 1 1 0,5 50 

Zúčtování s fondem odměn - - 3 - 

Tedom-obstarávání kotelen 7 7 9 128 

Grant OTT 50 50 50 100 

Jiné ostatní výnosy celkem 57 57 59 103,5 

Účelové dotace MK - 15 15 100 

Příspěvek na činnost celkem 3462 3722 3722 100 

Výnosy celkem 3742 4017 4293 107 

Příspěvek na investice - 245 245 100 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG za rok 2007  

4.1.2 Struktura nákladů 

Celkové náklady za rok 2007 činily 4 211 tisíc Kč, z toho největší podíl na celkových 

nákladech představují mzdové náklady, které dosahovaly výše 1 582 tisíc Kč. Druhou 

podstatnou poloţkou jsou ostatní sluţby, které činí 1 043 tisíc Kč. Dalšími významnějšími 

poloţkami jsou zákonné soc. pojištění v částce 543 tisíc Kč, spotřeba celkových energií ve 

výši 448 tisíc Kč. Jako poslední si uvedeme spotřebu materiálu ve výši 218 tisíc Kč. 

V roce 2007 bylo čerpání v jednotlivých kapitolách nákladových účtů vyrovnané. 

Povedlo se sníţit náklady na spotřebu, a to pomocí úsporné regulace čerpání elektrické 

energie a vytápění. Nákladová poloţka opravy a údrţba překročila nejvýrazněji plánovaný 

schválený rozpočet, a to z důvodu financování zabezpečení přízemních prostorů mříţemi. 
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Toto překročení bylo o 110 % (na 105 tis. Kč) z plánovaných nákladů. V poloţce cestovní 

náklady došlo rovněţ k navýšení nákladů, jelikoţ dovoz a odvoz některých výstav byl 

zajišťován soukromými vozidly zaměstnanců. Překročení činilo 45 % (na 14,5 tis. Kč) 

z plánovaných nákladů. Vyšší čerpání prostředků rovněţ nastalo v kapitole ostatní sluţby 

celkem o 11 % (na 1043 tis. Kč), kde došlo k překročení plánovaných nákladů v poloţce 

webové stránky, a to z důvodu spolufinancování nákladů spojených s internetovou propagací 

MMG z vlastních prostředků. Dále se v této kapitole překročilo u poloţek nákladů na stočné 

o 54 % (na 17 tis. Kč), tisk publikačních plakátů o 10 % (na 243 tis. Kč), telekomunikační 

poplatky o 4 % (na 53 tis. Kč), propagace o 3 % (na 57 tis. Kč) a restaurování sbírek o 60 % 

(na 88 tis. Kč), ale tato poloţka byla kompenzována niţším čerpáním z nákladové poloţky 

nákup sbírkových předmětů. Naopak v této kapitole došlo k úsporám v poloţkách sluţby - 

přeprava výstav o 43 % (na 17 tis. Kč), zabezpečení zařízení o 15 % (na 42 tis. Kč), stravné 

a ceniny o 11 % (na 49 tis. Kč), projekt Ottendorfer (dále OTT) o 10 % (na 

45  tis. Kč), masopust o 7 % (na 28 tis. Kč) a údrţba výpočetní techniky o 2 % (na 39 tis. Kč) 

z celkově plánovaných nákladů. V roce 2007 došlo k překročení limitu u finančních 

prostředků určených na mzdy o 3 312 Kč, které bylo hrazeno z vlastních prostředků. 

Doplňková činnost z celkových nákladů tvořila částku 8 tisíc Kč, z toho 6 tisíc Kč tvořila 

nákladová poloţka - odborné přednášky, lektorské činnosti a 2 tisíce Kč náklady na prezentaci 

odborné přednášky. V níţe uvedené tabulce 4.2 jsou uvedeny náklady z hlavní a doplňkové 

činnosti, které plynuly MMG za rok 2007. 

 

Tabulka 4.2 Přehled nákladů MMG za rok 2007 

Druh nákladů 
Rozpočet 2007 Skutečný rozpočet 

Schválen Upraven V tis. Kč. % plnění 

Spotřeba materiály celkem 182 182 218 119 

Spotřeba energií celkem 473 473 448 94 

Prodané zboţí 40 40 32,5 81 

Opravy a údrţba 50 50 105 210 

Cestovné  10 10 14,5 145 

Náklady na reprezentaci 7 7 13 214 

Náklady reprezentaci – DČ - - 2 - 

Ostatní sluţby celkem 661 936 1043 111 

Mzdové náklady celkem 1579 1579 1582 100 

Zákonné soc. pojištění 513 513 543 105 

Zákonné soc. náklady 31 31 31 100 

Jiné ostatní náklady 77 77 60 78 

Odpisy celkem 119 119 119 100 

Náklady celkem 3742 4017 4211 105 

Investice - - 318,57  

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2007 
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4.1.3 Hospodářský výsledek 

V roce 2007 měla organizace přebytkové hospodaření, z toho plyne, ţe celkový 

hospodářský výsledek organizace byl ziskový a činil 81 352,22 Kč. Z této celkové sumy pak 

tvořil hospodářský výsledek z hlavní činnosti částku 24 290,22 Kč, a doplňková činnost 

tvořila částku 57 062 Kč. Zlepšený hospodářské výsledek byl rozdělen do fondu odměn 

v částce 10 000 Kč a do rezervního fondu ve výši 71 352,22 Kč. 

4.1.4 Mzdové prostředky  

V roce 2007 MMG ve Svitavách zaměstnávalo sedm pracovníků. Mzdové náklady činily 

1 582 tisíc Kč. Z toho tvořily ostatní osobní náklady částku 30 tisíc Kč a mzdové prostředky 

na platy stanovené od městské rady ve výši 1 549 tisíc Kč, které však MMG překročilo 

o 3 213 Kč.  Toto následné překročení pak bylo hrazeno z fondů odměn.  

4.2 Rozbor hospodaření za rok 2008 

Jak v přechozím roce, tak i v roce 2008 bylo hospodaření organizace porovnáním výnosů 

a nákladů vyrovnané. Výnosy byly splněny na 107 % a náklady na 105 %. V následující části 

rozebereme podrobněji náklady, výnosy, hospodářský výsledek a mzdové náklady 

4.2.1 Struktura výnosů 

Výše celkových výnosů za rok 2008 dosahovala 4 913,8 tisíc Kč. Na výnosech 

organizace se nejvíce podílela poloţka příspěvek na činnost celkem ve výši 4 448 tisíc Kč. 

Druhou významnější poloţkou byly trţby z vlastní činnosti celkem v částce 371,2 Kč. 

Z tabulky 4.3 lze konstatovat, ţe během roku došlo k navýšení příspěvku na činnost 

celkem o 871 tisíc Kč. K navýšení došlo z důvodu vybudováním a zahájením nové stálé 

expozice tzv. Hledání hvězdy Davidovy. Město přispělo na vybudování nových expozičních 

prostor částkou 100 tisíc Kč a o 30 tisíc Kč byl posílen fond odměn. Z investičního fondu se 

přesunulo 250 tisíc Kč na opravy a úpravy přízemních prostor budovy, z příčiny přestěhování 

městské knihovny, která tyto prostory obývala. Rovněţ byl posílen rozpočet kapitol spotřeby 

energie pro budovy muzea a OTT domu o částku 281 tisíc Kč. Důvodem tohoto navýšení 

energii bylo pozdější opuštění budov pracovníky knihovny oproti plánu. PK podpořil MMG 

grantem na vybudování nových expozičních prostor O. Schindlera ve výši 200 tisíc Kč 

a 10 tisíc Kč bylo určeno na restaurování střeleckých terčů. Investiční akce byly financovány 

z dotace od Městského úřadu ve výši 350 tisíc Kč. Na přestavbu přízemních prostor získalo 
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MMG z PK peněţní prostředky v hodnotě 130 tisíc Kč a na rozšíření zabezpečovacího 

zařízení v nových výstavních prostorách dotaci z MK ve výši 220 tisíc Kč.  

Vyšší příjmy z vlastní činnosti i v tomto roce ovlivnilo „stojné“ za stánky ze svitavských 

letních slavností a z vánočních jarmarků, která se navýšilo oproti plánovaným výnosům 

o 86 % (na 74,5 tis. Kč). Výši příjmů z vlastní činnosti také způsobily neplánované nájmy 

nebytových prostor, které vzrostly oproti plánovaným výnosům o 244 % (na 106,6 tis. Kč).  

 

Tabulka 4.3 Přehled výnosů  MMG za rok 2008 

Druh výnosů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválený Upravený V tis. Kč Plnění (%) 

Trţby z vlastní činnosti  198,5 198,5 371,2 187 

Trţby z prodeje zboţí – publikací 70 70 70,2 100 

Úroky přijaté 0,5 0,5 0,2 40 

Zúčtování s fondem odměn - - 11,8 - 

Tedom-obstarávání kotelen 10 10 12,4 124 

Grant OTT - - - - 

Provozní dotace MK - - - - 

Příspěvek na činnost celkem 3577 4448 4448 100 

Výnosy celkem 3856 4727 4913,8 104 

Příspěvek na investice 600 350 350 - 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2008 

 
Do kapitoly trţby z vlastní činnosti patří příjmy z prodeje expozic (1,5 tis. Kč.), výnosy 

ze vstupného (97,5 tis. Kč), které byly plněny na 108 %. Navýšení nastalo i u poloţky 

nájemné OTT čajovny o 86 % (na 41 tis. Kč.), u poloţky výnosy z pronájmu kotelny, které 

činilo 26 % (na 8,2 tis. Kč.) a také u poloţky výnosy – nájmy sálů, ubytování došlo 

k překročení plánovaných výnosů o 104 % (18,4 tisíc Kč.). Do kapitoly příspěvek na činnost 

celkem zahrnujeme příspěvek na činnost, který tvoří 4 313 tisíc Kč a příspěvek na 

odpisy, který tvoří 135 tisíc Kč. 

Doplňková činnost z celkových výnosů tvoří 189,5 tisíc Kč. Do doplňkové činnosti 

zahrnujeme příjmy z nájmu bytových, nebytových prostor, příjmy – nájemné bar, čajovna 

OTT, příjmy- nájmy sálů, ubytování, příjmy reklamní činnosti. Největší poloţku tvoří příjmy 

z nájmu bytových, nebytových prostor, která činí 106,6 tisíc Kč. 

4.2.2  Struktura nákladů 

Pro rok 2008 skutečný celkový náklady činily 4 808 tisíc Kč. Nejvyšší poloţkou byly 

mzdové náklady, které dosahovaly 1 714 Kč. Dalšími významnými poloţkami, které tvořily 

náklady, byly ostatní sluţby v celkové výši 771 tisíc Kč, spotřeba energie celkem 712 tisíc Kč 

a zákonné sociální pojištění ve výši 581 tisíc Kč. 
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V roce 2008 probíhaly rozsáhlé opravy a rekonstrukce stávajících prostor budovy, které 

měly vliv na čerpání některých nákladových kapitol. MMG se snaţilo vyšší náklady 

některých rozpočtovaných nákladů kompenzovat úsporou z rozpočtu jiných účtů. Čerpání 

prostředků MMG překročilo u kapitoly opravy a údrţba, kde zvýšilo své náklady o 48 % (na 

574 tis. Kč) z plánovaných nákladů. Největší navýšení nákladu vzniklo u kapitoly náklady na 

reprezentaci, a to o 100 % (na16 tis. Kč) a u kapitoly cestovné, kde zvýšení činilo 70 % (na 

17 tis. Kč) z plánovaných nákladů. Oproti tomu MMG sníţila náklady v kapitolách spotřeba 

materiálu o 17 % (na 133 tis. Kč), spotřeba energií o 11 % (na 712 tis. Kč), nákup katalogů 

o 10 % (na 45 tis. Kč), jiné ostatní náklady o 9 % (na 74 tis. Kč), nebo v kapitole ostatní 

sluţby o 2 % (na 771 tis. Kč). V tabulce 4.4 můţeme vidět členění nákladů za rok 2008.  

 

Tabulka 4.4 Přehled nákladu MMG za rok 2008 

Druh nákladů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválen Upraven V tis. Kč. % plnění 

Spotřeba materiály celkem 118 159 133 83 

Spotřeba energií celkem 519 800 712 89 

Nákup katalogů 50 50 45 90 

Opravy a údrţba celkem 104 387 574 148 

Cestovné  10 10 17 170 

Náklady na reprezentaci 8 8 16 200 

Ostatní sluţby celkem 556 785 771 98 

Mzdové náklady celkem 1673 1710 1714 100 

Zákonné soc. pojištění 570 570 581 101,9 

Zákonné soc. náklady 32 32 33 103 

Jiné ostatní náklady 81 81 74 91 

Odpisy celkem 135 135 138 102 

Náklady celkem 3856 4727 4808 101,7 

Investice 600 350 350 100 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2008 

 
V kapitole ostatní sluţby celkem došlo k níţení nákladů u poloţek zabezpečovací 

zařízení, revize o 54 % (na 30 tis. Kč), softwary, údrţba výpočetní techniky o 30 % (na 31,5 

tis. Kč), tisk publikačních plakátů a pozvánek o 25 % (na 132 tis. Kč), stočné MMG o 20 % 

(na 12 tis. Kč), stravné a ceniny o 5,5 % (na 52 tis. Kč), masopust o 3 % (na 29 tis. Kč) 

a největší procentní sníţení nastalo u poloţky náklady na stočné OTT dům o 85 % (na 0,3 tis. 

Kč). Naopak vzrostly náklady u poloţek restaurování sbírek o 37 % (na 48 tis. 

Kč), telekomunikační poplatky o 33 % (na 55 tis. Kč) a propagace o 27 % (na 72,5 tis. 

Kč), webové stránky o 7 % (na 271,5 tis. Kč). Přesně na 100 % byla dodrţená poloţka 

náklady na praní prádla ubytování OTT (v částce 8 tis. Kč). Do kapitoly ostatní sluţby celkem 

ještě patří poloţka náklady z doplňkové reklamní činnosti ve výši 9,2 tisíc Kč. 
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Doplňková činnost tvoří z celkových nákladů 171,2 tisíc Kč. Doplňkovou činnost tvoří 

tyto poloţkové náklady - čisticí prostředky, náklady na energie, ubytování, čajovna, náklady 

na opravy Ottendorofova domu, lektorské přednášky, sluţby Ottendorofadomu a poplatky 

z ubytování. 

4.2.3 Hospodářský výsledek 

Při porovnání nákladů a výnosů vychází celkový hospodářský výsledek MMG jako 

ziskový, který dosahuje výše 105 881,26 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti pak činí 

87 602, 76 Kč, z toho 82 300 Kč je finanční úspora dotace na pokrytí energií a 5 302.76 Kč 

činí hospodářský výsledek z hlavní činnosti organizace. Hospodářský výsledek je ještě tvořen 

hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti v hodnotě 18 278,50 Kč. Zlepšený 

hospodářský výsledek byl rozdělen do rezervního fondu v celkové hodnotě 95 881,26 Kč a do 

fondu odměn ve výši 10 000 Kč. 

4.2.4 Mzdové prostředky 

V roce 2008 MMG zaměstnávalo osm pracovníků. Mzdové náklady tvořily 1 714 tisíc 

Kč, z toho činily ostatní osobní náklady částku 79 tisíc Kč a mzdové prostředky stanovené 

radou města v částce 1 658 000 Kč. Muzeum však přesáhlo danou částku a jeho skutečné 

čerpání činilo 1 669 780 Kč. Překročení vyrovnalo pouţitím fondu odměn ve výši 11 780 Kč. 

4.3 Rozbor hospodaření za rok 2009 

  Hospodaření muzea se řídilo podle svého plánu a rozpočtu. Rozpočet vycházel 

z poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele, z poskytnutých dotací a vlastních příjmů. 

V tomto roce se konal v muzeu interní audit, a to podle zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě. Organizace v roce 2009 měla hospodaření k porovnáním nákladů a výnosů 

vyrovnané, výnosy byly splněny na 103 % a náklady na 102 %. 

4.3.1 Struktura výnosů 

Jak v předešlých letech, tak i v roce 2009 je největší výnosovou kapitolou příspěvek na 

činnost ve výši 3 821 tisíc Kč a druhou největší kapitolou trţby z vlastní činnosti, které 

dosahovaly částky 336,3 tisíc Kč. 

V tomto roce MMG obdrţelo od zřizovatele příspěvek na provoz v částce 3 821 tis. Kč. 

Přestoţe nebylo úspěšné v čerpání dotací od MK ČR, ale z grantového programu PK získalo 

dotaci na pořízení výstavních vitrín v hodnotě 140 tisíc Kč. V průběhu roku došlo k opravě 

okapového svodu na budově muzea a tím vzniklé náklady na opravy byly kompenzovány ve 
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výnosech prostřednictvím prostředků z rezervního fondu. V tomto roce muzeum úspěšně 

navýšilo téměř všechny své výnosové kapitoly oproti plánované výši. Zásluhou tohoto 

navýšení mohlo muzeum v některých nákladových účtech překročit plánované částky. 

Výnosy plynoucí MMG jsou přehledněji uvedeny v tabulce 4.5. 

 
Tabulka 4.5 Přehled výnosů MMG za rok 2009 

Druh výnosů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválený Upravený V tis. Kč Plnění (%) 

Trţby z vlastní činnosti 228 228 336,3 147,5 

Trţby z prodeje zboţí – publikací 70 70 65 93 

Úroky přijaté 0,5 0,5 0,2 40 

Zúčtování s fondem odměn - 30 60 200 

Tedom-obstarávání kotelen 12,5 12,5 16 128 

Provozní dotace MK - - - - 

Příspěvek na činnost celkem 3821 3821 3821 100 

Výnosy celkem 4132 4162 4298,5 103 

Příspěvek na investice - 140 140 100 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2009 

 
K navýšení došlo ve výnosové kapitole trţby z vlastní činnosti o 47,5 % (na 336,3 tis. 

Kč). K tomuto navýšení přispěly poloţky, jako jsou trţby za nájem ze svitavských 

slavností, které byly navýšené o 49 % (na 74,6 tis. Kč), výnosy z podnájmu o 33 % (na 

10,6 tis. Kč), trţby ze vstupného o 31 % (na 118 tis. Kč), výnosy z nájmu bytových 

a nebytových prostorů o 25 % (na 45 tis. Kč) a výnosy z poskytnutých ubytovacích sluţeb 

o 416 % (na 26 tis. Kč). Poloţka výnosy z nájmu čajovna OTT knihovny byla splněna na 100 

% (30 tis. Kč). Naopak plánovaná výše poloţky výnosy z nájmu historického sálu OTT 

nebyla splněna, a to o 38 % (činila 5,6 tis. Kč). Do kapitoly trţby z vlastní činnosti ještě 

přispěly poloţky trţba za poskytnuté sluţby (1,5 tis. Kč) a výnosy z podílu praní lůţkového 

ubytování (25 tis. Kč). 

Doplňková činnost činila 139 tisíc Kč z celkových výnosů. Do doplňkové činnosti 

řadíme příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor, příjmy z pronájmu čajovny 

OTT, příjmy z pronájmu sálu OTT, příjmy z ubytování OTT, příjmy z reklamy a podílu praní 

lůţkového ubytování a příjmy ze zprostředkovaného obchodu. 

4.3.2 Struktura nákladů 

Celkové náklady pro rok 2009 činily 4 253 tisíc Kč. Největší nákladovou kapitolou byly 

mzdové náklady, které tvořily částku 1 704 tisíc Kč. Další výraznějšími nákladovými 

kapitolami byly spotřeba energií, ostatní sluţby a zákonné sociální pojištění. 
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Jak lze vidět z tabulky 4.6 v roce 2009 došlo k překročení některých rozpočtových 

kapitol, které však byly kompenzovány úsporou z rozpočtu jiných účtů a výnosů 

z neplánovaných příjmů. Navýšení nákladu vznikla v kapitolách spotřeba materiálu, nákup 

katalogů, sluţby celkem a menší navýšení vzniklo i v kapitole opravy a údrţba.  Oproti tomu 

MMG ušetřilo v kapitolách, jako jsou jiné ostatní náklady, zákonné sociální pojištění, odpisy 

a mzdové náklady. 

 
Tabulka 4.6 Přehled nákladů MMG za rok 2009 

Druh nákladů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválen Upraven V tis. Kč. % plnění 

Spotřeba materiály celkem 113 113 197 174 

Spotřeba energií celkem 778 778 768 98,7 

Nákup katalogů 18 18 23 127 

Opravy a údrţba celkem 124 124 134,5 108 

Cestovné  15 15 15 100 

Náklady na reprezentaci 16 16 16 100 

Ostatní sluţby celkem 503 503 601 119 

Mzdové náklady celkem 1708 1738 1704 98 

Zákonné sociální pojištění 564 564 530 93 

Zákonné sociální náklady 33 33 33 100 

Ostatní sociální náklady - - 1 - 

Jiné ostatní náklady 83 83 58 70 

Odpisy celkem 177 177 172,5 97,5 

Náklady celkem 4132 4162 4253 102,2 

Investice - - 140 - 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2007 

 
O navýšení nákladů v kapitole ostatní sluţby celkem přispěly poloţky, jako jsou odborný 

překlad a vázání knih o 120 % (na 66 tis. Kč), k stejnému navýšení došlo u poloţky praní 

prádla OTT (na 18 tis. Kč), sluţby-přeprava o 36 % (na 34 tis. Kč), tisk publikací o 28 % (na 

169 tis. Kč), poplatky-telekomunikace, TV, internet o 21 % (na 68 tis. Kč), propagace o 14 % 

(na 65 tis. Kč) a ceniny, poštovné o 4 % (na 58,5 tis. Kč). V této kapitole byly i poloţky, které 

dosáhly menších nákladů, neţ byly plánované náklady např.: stočné OTT o 90 % (na 0,2 tis. 

Kč), stočné MMG o 33 % (na 10 tis. Kč) a softwary, údrţba výpočetní techniky o 12 % (na 22 

tis. Kč). 

Z celkových nákladů doplňková činnost činila 135,2 tisíc Kč. Z toho tvořil drobný 

materiál částku 7 tisíc Kč, oprava a údrţba OTT částku 10,7 tisíc. Kč, praní lůţkovin a ostatní 

sluţby částku 18,6 tisíc Kč, energie – OTT částkou 60 tisíc Kč, podíl mzdových nákladů OTT 

částkou 38,4 tisíc Kč a poplatky z ubytování, které činily 0,5 tisíc Kč. 
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4.3.3 Hospodářský výsledek 

V roce 2009 MMG hospodařilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 45 477,44 

Kč. Hospodářský výsledek byl tvořen hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 

41 695,94 Kč a z doplňkové činnosti ve výši 3 781,50 Kč. Hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti byl tvořen z hospodářského výsledku z hlavní činnosti v částce 11 695,94 Kč 

a z nespotřebovaných prostředků FO ve výši 30 000 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl 

rozdělen do fondu odměn ve výši 30 tisíc Kč a do fondu rezerv v částce 15 477,44 tisíc Kč. 

4.3.4 Mzdové prostředky 

V roce 2009 zaměstnávalo MMG osm pracovníků. Celkové mzdové náklady činily 

1 704 tisíc Kč, z toho tvořily ostatní osobní náklady částku 47 tisíc Kč a mzdové prostředky 

stanovené městskou radou ve výši 1 658 000 Kč, kde byl pouţit fond odměn na zákonné 

navýšení mezd ve výši 30 000 Kč. Tím celkový mzdový prostředky pro organizaci tvořily 

1 688 000 Kč. MMG v roce 2009 uspořilo na mzdách 30 000 Kč, kvůli pracovní 

neschopnosti. Tím skutečné čerpání mzdových prostředků činilo 1 658 000 Kč. 

4.4  Rozbor hospodaření za rok 2010 

 Hospodaření muzea se řídilo podle svého plánu a rozpočtu. Rozpočet vycházel 

z poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele, z poskytnutých dotací a vlastních příjmů. 

Organizace v roce 2010 měla hospodaření k porovnáním nákladů a výnosů vyrovnané, výnosy 

byly splněny na 103 % a náklady na 100,4 %. 

4.4.1 Struktura výnosů 

V roce 2010 MMG bylo velmi úspěšné v získávání dotací jak od města Svitav, PK tak 

i MK ČR.  Muzeum v průběhu roku dostalo tři neinvestiční dotace od PK ve výši 340 tis. 

Kč, a to na opravu a odvlhčení přístavby Ottendorferovy knihovny ve výši 250 tisíc Kč., na 

vybavení depozitářů policovými kovovými regály za 50 tisíc Kč, na Řezbářský memoriál 

Aloise Petruse za 40 tisíc Kč. Z rozpočtu města Svitav celkový příspěvek činil 3 821 tisíc Kč. 

Tento příspěvek byl během roku navýšen o 280 tisíc Kč. Z toho 10 tisíc Kč směřovalo na 

zajištění expozice Slavné vily PK a na nákup stejnojmenných knih. Dále byl o 100 tisíc Kč 

posílen rozpočet kapitoly energií a na zajištění Řezbářského plenéru Aloise Petruse bylo 

poskytnuto 170 tisíc. Kč. Obdrţená dotace od MK ČR byla určena k nákupům a instalacím 

policových kovových regálů do depozitářů ve výši 24 tisíc Kč. V roce 2010 došlo 

k překročení limitu mezd, které bylo hrazeno z fondu odměn. MMG kompenzovalo sníţení 
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příspěvku na provoz pro rok 2010 pomoci finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 

131 tisíc Kč. Výnosy, které plynuly MMG přehledněji znázorňuje tabulka 4.7. 

 

Tabulka 4.7 Přehled výnosu MMG za rok 2010 

Druh výnosů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválený Upravený V tis. Kč Plnění (%) 

Trţby z vlastní činnosti  250 250 389,1 155,6 

Trţby z prodeje zboţí – publikací 70 70 65 93 

Úroky přijaté 0,5 0,5 0,2 40 

Zúčtování s fondem odměn - - 7,8 - 

Zúčtování s fondem rezerv 131 131 131 100 

Výnos z obstarávání kotelen 12,5 12 11,6 97 

Provozní dotace MK - 24 24 100 

Příspěvek na činnost  3495,5 4115,5 4115,5 100 

Výnosy celkem 3959 4603 4744,2 103 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2010 

 
Výnosová kapitola trţby z vlastní činnosti navýšila výnosy o 55,6 % (na 389,1 tis. Kč) 

oproti očekávaným výnosům, a to především pomoci poloţky trţby ze vstupného, která se 

zvýšila o 69 % (na 152 tis. Kč). Další výrazné navýšení bylo u poloţek výnosy z ubytovacích 

sluţeb o 320 % (na 38 tis. Kč) a výnosy z nájmu historického sálu OTT o 353 % (na 

13,6 tisíc. Kč), navýšení rovněţ vzniklo u poloţky výnosy z nájmů bytových a nebytových 

prostor o 25 % (na 55 tis. Kč), menší navýšení pak nastalo u poloţky trţby z nájmu o 8 % (na 

65 tis. Kč). Poloţky výnos z podnájmu technologie a výnosy z nájmu čajovna OTT splnily 

očekávané výnosy na 100 %.  Za to kapitoly úroky přijaté, trţby z prodaného zboţí a výnosy 

z obstarávání kotelen nesplnily očekáváné výnosy. 

Z celkových výnosů doplňková činnost představovala 144,6 tisíc Kč. Doplňkovou 

činnost tvořily příjmy z ubytování OTT (37,8 tis. Kč), příjmy za zprostředkování obchodu 

(2, 325 tis. Kč), příjmy z pronájmu čajovny (36 tis. Kč), příjmy z nájmu bytových 

a nebytových prostor (54,92 tis. Kč) a příjmy z pronájmu sálu OTT (13,6 tis. Kč). 

4.4.2 Struktura nákladů 

Z tabulky 4.8 lze vidět, ţe došlo k překročení u některých plánovaných nákladových 

kapitol, tyto překročení jsou kompenzovaný úsporou z rozpočtu jiných nákladových účtů 

nebo výnosy z neplánovaných příjmů. V kapitole spotřeba energií nedošlo 

k předpokládanému navýšení spotřeby plynu dle předběţného odhadu dodavatele tepla ve 

výši 100 tisíc Kč. Proto kapitola spotřeba energií celkem nedosahovala upravených 

nákladu, ale shodovala se s náklady schválenými. Tato neuskutečněna dotace ve výši 100 tisíc 

Kč se stala součástí hospodářského výsledku a bude přerozdělena do rezervního fondu. Niţší 
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náklady byly také v poloţkách cestovné, jiné ostatní náklady, příplatek na stravenky a opravy 

a údrţba. Naopak vyšší náklady neţ očekávané byly u nákupu katalogů, nákupy na 

reprezentaci, zákonné pojištění kooperative, spotřeba materiály celkem, mzdové náklady 

celkem, zákonné sociální náklady, zákonné sociální pojištění a nákup sbírek. 

 
Tabulka 4.8 Přehled nákladů MMG za rok 2010, interní zdroje 

Druh nákladů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválen Upraven V tis. Kč. % plnění 

Spotřeba materiály celkem 153 237 259 109 

Spotřeba energií celkem 620 720 622 86 

Nákup katalogů 10 10 34,4 344 

Opravy a údrţba celkem 90 340 335 99 

Cestovné  10 10 5 50 

Náklady na reprezentaci 10 10 15 150 

Ostatní sluţby celkem 439,6 649,6 708,8 109 

Mzdové náklady celkem 1720 1720 1723,8 100,2 

Zákonné sociální pojištění 568 568 570,4 100,4 

Zákonné sociální náklady 33 33 33,5 101 

Zákonné pojištění kooperative 5 5 6 120 

Příplatek na stravenky 48,4 48,4 43,4 90 

Ostatní sociální náklady - - 0,9 - 

Nákup sbírek, ost. nákladové činnosti 5,5 5,5 31 563 

Bankovní poplatky 12 12 9 75 

Pojištění majetku 52 52 40 77 

Poplatky za ubytování za lůţkoviny - 0 0,7 0 

Odpisy celkem 182,5 182,5 182,5 100 

Náklady celkem 3959 4603 4620,4 100,4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2010 

 

K růstu nákladu u kapitoly sluţby celkem došlo z důvodu zvýšení poloţek náklady 

sluţeb – doplňková činnost o 112 % (na 17 tis. Kč), sluţby – přeprava o 65 % (na 41,4 tis. 

Kč), propagace o 32 % (na 66,3 tis. Kč), revize o 31 % (na 59 tis. Kč) a u poloţky ostatní 

sluţby o 9 % (na 263 tis. Kč). Naopak v této kapitole došlo k sníţení u poloţek poplatky za 

telekomunikační sluţby o 6 % (na 55,4 tis. Kč), ceniny a poštovné o 44 % (na 4,3 tis. Kč), tisk 

o 4 % (na 135 tis. Kč), stočné OTT o 80 % (na 0,4 tis. Kč) a stočné MMG o 8 % (na 12 tis. 

Kč). Poloţka náklady spojené s masopustem byla dodrţena na 100 % (na 30 tis. Kč).  

Z celkových nákladů představovala doplňková činnost částku ve výši 137,2 tisíc Kč. 

Doplňkovou činnost tvořily poloţky, jako jsou drobný materiál (10,48 tis. Kč), opravy 

a údrţba OTT (22,8 tis. Kč), stočné a praní lůţkovin OTT (16,95 tis. Kč), energie OTT 

(42,74 tis. Kč), podíl mzdových nákladů OTT (43,5 tis. Kč) a poplatky za ubytování (0,73 tis. 

Kč). 
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4.4.3 Hospodářský výsledek 

V roce 2010 organizace po úhradě nákladů dosáhla zlepšeného výsledku ve výši 

123 803,95 Kč. Z toho tvořil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 116 402,75 Kč 

a hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činil 7 401,20 Kč. Hospodářský výsledek byl 

přerozdělen do fondu rezerv v celkové výši 123 803,95 Kč.  

4.4.4 Mzdové prostředky 

MMG v roce 2010 zaměstnávalo osm pracovníků. Celkové mzdové náklady dosahovaly 

částky 1 723,8 tisíc Kč, z toho ostatní osobní náklady činily 46 tisíc Kč a mzdové prostředky 

stanovené městskou radou částku 1 670 tisíc Kč, však skutečná výše čerpání mzdových 

prostředků činila 1 677 885 Kč. Překročení MMG hradilo z fondu odměn ve výši 7 885 Kč. 

4.5 Rozbor hospodaření za rok 2011 

V roce 2010 MMG hospodařilo v souladu se svým plánem a rozpočtem. V průběhu roku 

proběhla v muzeu veřejnosprávní kontrola hospodaření a auditorská kontrola zřizovatele.  

Hospodaření organice bylo s porovnáním nákladů a výnosů vyrovnané, výnosy byly splněny 

na 108 % a náklady na 106,4 %. Rok 2011 byl přelomovým rokem pro MMG, jelikoţ byla 

zpracována Koncepce Městského muzea a galerie ve Svitavách na léta 2011 - 2017, kterou 

schválila Rada města Svitavy. Koncepce má napomáhat rozvoji a činnosti muzea do 

budoucnosti. Rovněţ by měla být předpokladem pro získávání grantů na správu a ochranu 

sbírkových fondů muzea. 

4.5.1 Struktura výnosů 

Během roku 2011 muzeum dostalo dotaci od zřizovatele Města Svitavy na provoz, která 

byla ve výši 3 761,5 tis. Kč. Také v průběhu roku byl rozpočet organizace zvýšen o granty 

(celkem 268 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (vstupné, prodej publikací, pronájmy) činily 

691,1 tis. Kč. PK poskytnul MMG tři neinvestiční dotace v celkové výši 110 tisíc Kč. Dotace 

byly určeny na pořízení výkresových skříní do depozitáře (za 30 tis. Kč), na cyklus Hledání 

Hvězdy Davidovy – Zapomenuté transporty (za 40 tis. Kč) a na Řezbářský memoriál Aloise 

Petruse (za 40 tis. Kč). Část nákladů spojených s pořízením výkresových skříní do depozitářů 

ve výši 46 tisíc Kč byla financována prostřednictvím dotace od MK ČR. MMG obdrţelo 

i investiční dotace, které byly určeny na účely celkové rekonstrukce plynové kotelny 

v budově muzea v částce 750 tisíc Kč a na spolufinancování přístavby – terasy chráněné 

kavárny na pozemku muzejní zahrady 220 tisíc Kč. 
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V roce 2011 byly výnosy MMG ovlivněny příspěvkem od Úřadu práce ČR na pracovní 

místo lektora (květen – prosinec) částkou 96 tisíc Kč. V tomto roce také došlo ke zvýšení 

ceny vstupného a k zvýšenému zájmu školských zařízení o lektorské přednášky k jednotlivým 

interaktivním výstavám, a to mělo dopad na zvýšení celkových příjmů. Vyšší výnosů 

v kapitole příjmů z vlastní činnosti MMG docílilo především zpracováním projektu „Putování 

po historických městech Čech, Moravy a Slezska (112 tis. Kč). V roce 2011 mělo MMG 

neočekávané výnosy, které plynuly z příjmů za pronájem sbírkových předmětů v kapitole 

výnosů z poskytnutých sluţeb (historické pračky pro TV Nova) a výnosy z kapitoly ostatní 

výnosy z činnosti na výplatu pojistného plnění za škodu způsobenou na střešní krytině 

v důsledku silného větru. V roce MMG překročilo mzdový limit, který byl hrazen z fondu 

odměn. V níţe uvedené tabulce 4.9 lze vidět shrnutí výnosů, které plynou MMG. 

 
Tabulka 4.9 Přehled výnosů MMG za rok 2011 

Druh výnosů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

Schválený Upravený V tis. Kč Plnění (%) 

Trţby z vlastní činnosti 301 301 627 208 

Trţby z prodeje zboţí – publikací 70 70 64 91 

Úroky přijaté 0,5 0,5 0,3 60 

Zúčtování s fondem odměn 0 0 18 0 

Zúčtování s fondem rezerv 0 0 0 0 

Příjmy za pojistné plnění 0 0 27,5 0 

Výnos z obstarávání kotelen 12 12 11 91 

Provozní dotace MK 0 46 46 100 

Příspěvek na činnost  3761,5 3871,5 3871,5 100 

Příspěvek ÚP PK – zaměstnanci 22 96 84,2 87 

Výnosy celkem 4167 4397 4749,5 108 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2011 

 

Doplňková činnost z celkových výnosů dosahuje částky 161,915 tisíc Kč. Doplňková 

činnost je dále tvořena příjmy z ubytování OTT 51,9 tis, příjmy z podílu praní prádla OTT ve 

výši 6,195 tisíc Kč, příjmy z pronájmu čajovny ve výši 36 tisíc Kč, příjmy z nájmu bytových 

a nebytových prostorů v částce 44,92 tisíc Kč, příjmy z pronájmu sálu OTT 12,9 tisíc Kč 

a příjmy z pronájmu sbírek v částce 10 tisíc Kč.  

4.5.2 Struktura nákladů 

Největší nákladovými kapitolami byly kapitola mzdové náklady v částce 1 804 tisíc Kč 

a kapitola sluţby celkem, která činila 660 tisíc Kč. Z tabulky 4.10 lze vidět, ţe v roce 2011 

došlo k překročení některých nákladových kapitol, které byly následně kompenzovány 

úsporou z rozpočtu jiných účtů nebo byly uhrazeny vyššími a neplánovanými příjmy 
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z poskytnutých sluţeb ve výnosech organizace. V kapitole spotřeba materiálu došlo 

k překročení aţ o 115 % (na 463 tis. Kč), překročení bylo zapříčiněno povinnou spoluúčastí 

na financování nákupu výkresových skříni do depozitáře. Další překročení nastalo v kapitole 

opravy a údrţby o 27 % (na 166 tis. Kč), kde se projevila oprava střechy a komínu po vichřici. 

Ovšem část nákladů je kompenzována výnosy z příjmu z pojistného plnění. Došlo 

i k překročení rozpočtu plánovaných nákladu na reklamu o 134 % (na 117 tis. Kč), který byl 

překročen z důvodu financování – propagace výstav a akcí ve městě a přípravou virtuální 

prohlídky muzea. K vyššímu čerpání došlo v kapitole na pojištění majetku z důvodu 

neplánovaného vysokého pojištění výstavy „Jiří Kolář, ze sbírky Jana a Medy 

Mládkových“, kterou MMG získalo na turistickou sezónu z Muzea Kampa. V kapitole 

náklady na cestovné došlo k niţšímu čerpání z důvodu častějšího vyuţívání dodavatelský 

sluţeb pro dovoz a odvoz plánovaných výstav a sbírkových předmětů, a to způsobilo vyšší 

procento v poloţkách přeprava výstav a sbírkové předměty v kapitole sluţby celkem. Úspora 

nákladu nastala v kapitole energie z důvodu zprovoznění zrekonstruované plynové kotelny 

ještě před energeticky náročným zimním obdobím. 

 

Tabulka 4.10 Přehled nákladu MMG za tok 2011 

Druh nákladů 
Rozpočet Skutečný rozpočet 

schválen upraven V tis. Kč. % plnění 

Spotřeba materiálu celkem 139 215 463 215 

Spotřeba energií celkem 651 651 602 92 

Nákup katalogů 10 10 45 450 

Opravy a údrţba celkem 130 130 166 127 

Cestovné  10 10 5 50 

Náklady na reprezentaci 16 16 16 100 

Ostatní sluţby celkem 620,5 700,5 660 94 

Mzdové náklady celkem 1693 1767 1804 102 

Zákonné sociální pojištění 580 580 554 100 

ZSP - zaměstnanci ÚP dotace - - 22 - 

Zákonné sociální náklady 17 17 17 100 

Zákonné pojištění kooperative 5 5 5 100 

Příplatek na stravenky 60 60 58 97 

Bankovní poplatky 12 12 9 79 

Pojištění majetku 41 41 68 166 

Poplatky z ubytování za lůţkoviny 0 0 1 0 

Odpisy celkem 182,5 182,5 184 101 

Náklady celkem 4167 4397 4679 406,4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2011 

 
Do kapitoly sluţby celkem můţeme zařadit poloţky, jako jsou sluţby- přeprava výstav 

a sbírek, poplatky - telekomunikační, televize, rozhlas, internet, ceniny a poštovné, stočné – 
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MMG, OTT, propagace, odborný překlad, revize, tisk publikací, údrţba výpočetní techniky 

a  náklady sluţeb z doplňkové činnosti. 

Náklady z doplňkové činnosti činí z celkových nákladů 142,064 tisíc Kč, kde tvořil 

drobný materiál výši 10,872 tisíc Kč, oprava a údrţba - OTT 3,203 tisíc Kč, praní 

lůţkovin, stočné OTT a ostatní sluţby 5,143 tisíc Kč, energie - OTT 45,062 tisíc Kč, podíl 

mzdových nákladů OTT 76,76 tisíc Kč a poplatky z ubytování 1,024 tisíc Kč. 

4.5.3 Hospodářský výsledek 

V roce 2011 byl hospodářský výsledek ziskový ve výši 70 517,30 Kč, z toho 

hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl ve výši 50 666 30 Kč, a hospodářský výsledek 

z doplňkové činnosti tvořil částku 19 851 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen do 

rezervního fondu v plné částce 70 517,30 Kč. 

4.5.4 Mzdové prostředky 

V roce 2011 MMG zaměstnávalo deset pracovníků. Celkové mzdové náklady byly ve 

výši 1 804 tisíc Kč. Z toho ostatní osobní náklady tvořily částku 251 tisíc Kč a mzdové 

prostředky obdrţené od městské rady ve výši 1 636 tisíc Kč, od kterých se odečetly původně 

rozpočtované prostředky na pracovníka poskytnutého Úřadem práce ve Svitavách v částce 

22 tisíc Kč. Po tomto odečtu činil závazný limit mzdových prostředků pro MMG 1 614 tisíc 

Kč. Skutečné čerpání pak dosahovalo částky 1 630 tisíc Kč. K této částce se ještě přičetly 

odměny lektorce (placené úřadem práce PK) ve výši 2 078 Kč. Celkové skutečné čerpání tedy 

činilo 1 632 078 Kč.  Překročený limit pak byl hrazen z fondu odměn, a to ve výši 18 078 Kč. 

4.6 Porovnání hospodaření organizace v jednotlivých letech 

V této kapitole se budeme zabývat porovnáním výše získaných informací. Přehledně si 

v tabulkách a grafickém znázornění zobrazíme jednotlivé ukazatele ve sledovaných letech. 

Prvně se zaměříme na porovnání nákladů, výnosů a hospodářského výsledku. Dále se budeme 

zabývat dotacemi, mzdovými náklady a návštěvností organizace. 

4.6.1 Základní ukazatelé hospodaření 

Jak lze vidět z tabulky 4.11 MMG během analyzovaného období mělo přebytkové 

hospodaření. Pokud by však MMG nedostávalo příspěvky na činnost od 

zřizovatele, pohybovalo by se jeho hospodaření ve ztrátových hodnotách. Největší zlepšený 

hospodářský výsledek měla organizace v roce 2010. Naopak v roce 2009 organizace 

zaznamenala nejniţší hospodářský výsledek, který byl pravděpodobně zapříčiněn doznívající 
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hospodářskou krizi. Na celkových výnosech organizace se převáţně podílí příspěvek od 

zřizovatele a ostatních poskytovatelů dotací. Pro představu například v roce 2008 příspěvky 

a dotace tvořily 90,5 % z celkových výnosů muzea. V ostatních letech se to pak pohybovalo 

kolem 87 %. Z toho však převáţnou část tvoří prostředky na provoz od zřizovatele. Naproti 

tomu trţby z vlastní činnosti tvoří ve srovnání s příspěvky od zřizovatele zanedbatelnou 

částku, vytvářejí kolem 7,8 % trţeb z celkových výnosů. Výjimkou byl rok 2011, kdy trţby 

z vlastní činnosti dosahovaly dvojnásobné výše a tvořily 13,2 % z celkových výnosů. Příčiny 

zvýšení trţeb byly nově zpracovaný projekt „Putování po historických městech Čech, Moravy 

a Slezska“, zvýšení ceny vstupného a zvýšený zájem školských zařízení o lektorské 

přednášky. Můţeme pozorovat, ţe v roce 2007 a 2009 se výnosy příliš nelišily, ale 

hospodářský výsledek byl zcela odlišný z důvodu rozdílných nákladů. Rovněţ to nastalo 

i v roce 2010 a 2011. V tabulce 4.11 dělíme hospodářský výsledek na hlavní a doplňkovou 

činnost. Z tabulky lze konstatovat, ţe větší výnosnost má hlavní činnost. Výjimku tvoří rok 

2007, kdy doplňková činnost dosahovala vyšších zisku neţ hlavní činnost. Rovněţ v tomto 

roce doplňková činnost dosahovala nejvyšších výnosů za celé sledované období. Nebylo to 

však způsobeno výnosovou částí, která byla naopak podstatně niţší neţ v ostatních letech, ale 

z důvodu méně vynaloţených nákladů na doplňkovou činnost. Hlavní činnost zaznamenala 

největšího růstu v roce 2010, který se projevil i v celkovém hospodářském výsledku 

organizace, který byl v tomto roce nejvyšší. 

 

Tabulka 4.11 Porovnání hospodaření v jednotlivých letech v tis. Kč  

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2007-2011 

4.6.2 Dotace od ostatních poskytovatelů 

Jak uţ bylo zmíněno výše, dotace od ostatních poskytovatelů a příspěvky od zřizovatele 

jsou jedny z významných zdrojů pro neziskové organizace. To platí i u příspěvkové 

organizace MMG ve Svitavách, kde dotace téţ hrají značnou roli. Mezi hlavní sponzory 

MMG ve Svitavách patří MK a PK. Z tabulky 4.12 je zřetelné, ţe největším poskytovatelem 

Činnost 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Výnosy celkem 4 293 4 913,8 4 298,5 4 744,2 4 749,5 

Trţby z vlastní činnosti 335,5 371,2 336,3 389,1 627 

Příspěvek na činnost a dotace 3 737 4 448 3 821 4 139,5 4001,7 

Náklady celkem 4 211 4 808 4 253 4 620,4 4 679 

Hospodářský výsledek (HV) 81,352 105,881 45, 477 123,804 70,517 

Z toho: HV z hlavní činnosti 24,290 87, 603 41,696 116,403 50,666 

             HV z doplňkové činnosti 57,062 18,279 3,782 7,401 19,851 
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dotací je PK, který poskytl MMG dvojnásobně více prostředků neţ MK a z toho vyplývá, ţe 

MK je druhým hlavním poskytovatelem dotací. V roce 2011 MMG dostalo dotaci nejen od 

svých hlavních sponzorů, ale i od sponzora Terra nostra - malebný kraj o.p.s. Hradec 

Králové, který přispěl na zpracování regionálního produktu „Putování po historických sídlech 

Čech, Moravy a Slezska“. Pro představu jsme si v tabulce znázornili pomoci procentního 

vyjádření, na kolik procent se dotace od těchto sponzorů podílí na celkových výnosech. 

V roce 2008 se dotace nejvíce podílela na výnosech. V roce 2009 však nastal pokles na 

pouhých 3,3 %, a to z důvodů obdrţení dotace pouze od PK. V roce 2010 se procentní podíl 

dotací na celkových výnosech zase zvýšil na 7,7 %, jelikoţ MMG obdrţelo značnou částku od 

PK a od MK. V roce 2011 kromě hlavních sponzorů přispěli i další poskytovatelé dotací, ale 

i tak dotace tvořily pouze 5,6 %. Znázorněna tabulka 4.12 zahrnuje jak investiční tak 

neinvestiční dotace.  MMG dostalo v roce 2007 investiční dotaci ve výši 245 tis. Kč, v roce 

2008 ve výši 350 tis. Kč a v roce 2009 v částce 140 tis. Kč. V dalších letech ţádná investiční 

dotace od MK nebo PK neproběhla.  

 
Tabulka 4.12 Přijaté dotace od ostatních poskytovatelů (investiční, neinvestiční) 

Rok/ dotace 
Celkem 

v tis. Kč. 

% podíl na 

nákladech 
MK PK Ostatní 

2007 320 7,6 165 155 - 

2008 560 11,6 210 350  

2009 140 3,3 - 140 - 

2010 364 7,9 24 340 - 

2011 268 5,7 46 110 112 

Celkem 1652 13,7 455 1095 112 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výroční zprávy MMG ve Svitavách za rok 2007 - 2011 

4.6.3 Návštěvnost  

V této podkapitole se budeme zabývat návštěvností MMG, která rovněţ přispívá k výši 

výnosů z vlastní činnosti, a to pomocí vybíraného vstupného za návštěvníka. Vstupné se pak 

odlišuje, zda návštěvník je student, důchodce, dítě, rodina nebo školní výprava. Trţby ze 

vstupného nemusí odpovídat počtu návštěvníků, protoţe návštěvníci, kteří bydlí ve městě 

Svitavy, mají první neděli v měsíci vstupné zdarma. Z níţe uvedeného grafu 4.1 lze vidět, ţe 

návštěvnost v roce 2007 a 2011 výrazně převyšovala ostatní roky. Například v roce 2007 

k výši návštěvnosti MMG přispěla výstava Lega, na kterou přišlo 9 tisíc návštěvníků. Naopak 

v roce 2008 byla návštěvnost nejniţší. Důvodem byly probíhající stavební úpravy 

budovy, které měly za následek omezení provozu v období turistické sezóny. Zvýšená 

návštěvnost v roce 2007 přispěla k vyšším trţbám ze vstupného, které činily 197 tisíc Kč. 
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Naopak v roce 2008, kdy návštěvnost byla nejmenší, trţby ze vstupného činily pouhých 

97,5 tisíc Kč. Hlavní cílovou skupinu muzea tvoří rodiny s dětmi, následují senioři a školní 

výpravy. Lze vidět, ţe návštěvnost v posledních letech má vzrůstající tendenci. 

 
Graf 4.1 Návštěvnost MMG za období 2007- 2011  v počtu návštěvníku 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv MMG ve Svitavách za rok 2007 -2011 

 

4.6.4 Mzdové náklady 

Mzdové prostředky znamenají pro organizaci největší nákladovou poloţku. Například 

v roce 2009 celkové mzdové náklady tvořily 40 % z celkových nákladů. Průměrně náklady na 

mzdy se pak pohybovaly kolem 37 % z celkových nákladů.  

 
Tabulka 4.13 Přehled mzdových nákladů MMG za období 2007 -2011 v Kč 

Rok 

Mzdové 

náklady 

celkem 

% podíl na 

nákladech 

Platy 

zaměstnanců 

Počet 

pracovníků 

Průměrný 

měsíční plat 

2007 1 582 000 37,6 1 552 000 7 18 476 

2008 1 714 000 35,6 1 670 000 8 17 396 

2009 1 704 000 40,1 1 658 000 8 17 271 

2010 1 723 800 37,3 1 678 000 8 17 479 

2011 1 804 000 38,6 1 614 000 10 13 450 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv MMG za období 2007-2011 

 

Z výše uvedené tabulky 4.13 lze konstatovat, ţe v roce 2010 byla vyplacena největší 

celková částka na mzdových nákladech a v roce 2007 byla naopak vyplacena nejniţší částka 

na mzdových nákladech za sledované období. Do mzdových nákladů celkem zahrnujeme 

mzdy zaměstnanců, ostatní náklady, případné odstupné nebo mzdu pracovníka z úřadu práce. 

Průměrný plat jsme vypočítali z nákladů na platy zaměstnanců, který ve sledovaném období 

činil 16 814 Kč. Podrobnější informace o poklesu platu v roce 2011 ve výroční zprávě nebyla 

uvedena, ale pravděpodobně to bylo zapříčiněno zvýšenými výdaji na opravy a rekonstrukce 

MMG. Výše částky vynaloţených mzdových prostředků pak záleţí na okolnostech, jako jsou 
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počet zaměstnanců, poskytnuté mimořádné odměny a hlavně na limitech mzdových 

prostředků stanovených městskou radou. 

4.7 Zhodnocení a doporučení  

MMG by mělo dále smysluplně vyuţívat dosaţených prostředků od zřizovatele a dotací 

od ostatních poskytovatelů. Výhodné je také nadále nepřetrţitě usilovat o granty v grantových 

řízeních, které doplňují případné chybějící finanční prostředky (například by MMG mohlo 

poţádat o moţné dotace z fondu EU). Organizace by se měla i nadále snaţit udrţet svoje 

hlavní poskytovatele dotací, tedy MK a PK, případně se pokusit o získání nových sponzorů. 

Příkladem byl rok 2011, kdy MMG získalo dotaci od třetího poskytovatele. Je však zřejmé, ţe 

pro neziskové organizace je obecně obtíţné sehnat nové sponzory. Dalším doporučením pro 

zlepšení hospodářské činnost je zvýšení aktivit nebo sníţení nákladů v doplňkové činnosti, jak 

to učinilo v roce 2007. Organizace by měla jako doposud rozváţně a efektivně hospodařit 

a neustále se snaţit o motivaci svých pracovníků.  

Nezanedbatelným úkolem je udrţovat vzrůstající návštěvnost lidí, která přispívá k růstu 

trţeb z vlastní činnosti. Organizace by měla nadále zvyšovat obecné povědomí lidí 

o MMG, například v oblasti propagace a reklamy, účastnit se veletrhu cestovního 

ruchu, případně tvořit propagační předměty nebo pořádat kulturně zajímavé akce (např. v roce 

2013 uspořádalo MMG pohádkovou expozici s názvem „Arabela se vrací“). Další moţností 

zvýšení příjmů z vlastní činnosti by bylo zvýšení ceny vstupného. Zvýšení ceny vstupného by 

vedlo k poklesu návštěvnosti, jelikoţ vstupné v takové výši by si mnoho návštěvníku nemohlo 

finančně dovolit, a tím by se vylučovalo s výše zmíněným doporučením zvyšovat nadále 

návštěvnost. Dalším doporučením pro MMG je vytvoření aplikace internetové diskuse na 

webových stránkách MMG ve Svitavách. Návštěvníci by měli tak moţnost pomoci diskuse 

vyjádřit své názory k probíhajícím akcím muzea, coţ by muzeu dalo zpětnou vazbu od 

návštěvníků. 

Po celé sledované období  MMG vykazovalo zlepšené hospodářské výsledky, které 

nenaznačují špatně sestavený rozpočet organizace. Naopak na tyto zisky lze nahlíţet jako na 

kompenzační prostředky. V praxi to znamená, ţe zlepšený výsledek hospodaření organizace 

rozdělí do peněţních fondů, ze kterých lze finanční prostředky čerpat v následujících 

obdobích.   

Ze zjištěných informací můţeme konstatovat, ţe pokud nedojde k zrušení MMG ze 

strany zřizovatele nebo k omezení dotací, neměla by mít v budoucnu tato organizace váţnější 

problémy se svým hospodařením. 
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5 Závěr 

Hlavní cíl práce jsme si stanovili zhodnocení hospodaření vybrané organizace za 

sledované období pěti let a navrţení případných zlepšení ekonomické stavu dané organizace. 

Jako dílčí cíl práce jsme si vymezili přiblíţení problematiky neziskových organizací. 

V první kapitole jsme se zaměřili na neziskový sektor, konkrétně na příspěvkové 

organizace ÚSC. 

Ve druhé kapitole jsme se seznámili s konkrétně vybranou organizací, kde jsme si 

specifikovali její poslání a činnost.  

Ve třetí kapitole jsme provedli analýzu hospodaření příspěvkové organizace MMG ve 

Svitavách za sledované období (2007-2011). Kapitolu jsme doplnili tabulkami a grafickým 

znázorněním pro přehlednější vyjádření číselných údajů. Porovnávali jsme zde 

ukazatele, které měly vliv na celkové hospodaření organizace. Soustředili jsme se na 

náklady, výnosy a z toho plynoucí výsledek hospodaření z hlavní i doplňkové činnosti. 

V závěrečné části jsme provedli pomocí metody komparace a vyuţití tabulek srovnání 

jednotlivých roků. Tím jsme mohli rámcově porovnat změny sledovaných ukazatelů během 

pěti let a snaţili jsme se najít příčinu této změny. Při porovnávání hospodaření jsme zjistili, ţe 

příspěvková organizace MMG za sledované roky vykazuje kladné výsledky hospodaření 

a případné chybějící zdroje kompenzuje jinými zdroji nebo úsporami z jiných kapitol 

rozpočtu. MMG rovněţ kaţdoročně dělí dosaţený zlepšený hospodářský výsledek do svých 

fondů, které mohou slouţit v budoucnu jako rezervy pro případné ztráty v hospodaření. Lze 

konstatovat, ţe hlavní činnost dosahuje většího podílu na hospodářském výsledku neţ činnost 

doplňková. Výjimkou byl rok 2007, kdy doplňková činnost dosahovala skoro dvojnásobně 

vyšších zisku neţ hlavní činnost. Rozbor hospodaření nám potvrdil tezi, ţe organizace se bez 

finančních zdrojů jako jsou příspěvky nebo dotace neobejde. Příspěvky a dotace činí kolem 

90 % z celkových výnosů organizace, z toho většinu tvoří příspěvek na provoz od zřizovatele. 

Právě zřizovatel je zásadním zdrojem příjmů pro MMG. Organizace má dále dva hlavní 

sponzory, a to MK a PK. Při porovnání údajů jsme došli k stanovisku, ţe PK ve sledovaném 

období přispěl dvojnásobnou částkou oproti MK. Dalším výrazným zdrojem financování jsou 

trţby z vlastní činnosti, které tvoří kolem 7,8 %. Výjimku tvoří rok 2011, kdy tyto trţby činily 

dvojnásobek běţného příjmu, a to z důvodu nově zpracovaného projektu. Další 

indikátory, které jsme porovnávali, byly mzdové náklady a návštěvnost. Mzdové náklady 

znamenají pro organizaci nejvyšší poloţku z celkových nákladů. V roce 2009 mzdové 

náklady činily 40,1 % z celkových nákladů, další roky se pohybovaly průměrně kolem 37 %. 
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Průměrný plat pak činil na pracovníka 16 814 Kč. Dále jsme zjistili, ţe návštěvnost MMG 

v posledních letech pomalu stoupá, čímţ muzeu vzrůstají trţby z vlastní činnosti. Největší 

návštěvnost byla zaznamenána v roce 2007, kdy dosahovala počtu 12 969 návštěvníků. 

Ze získaných informací lze potvrdit hypotézu, která zněla: „Městské muzeum a galerie 

ve Svitavách vede vyrovnaný rozpočet hospodaření.“ MMG za sledované roky vykazovalo 

výsledek hospodaření jenom v kladných číslech. Případný zlepšený výsledek pak rozdělila do 

svých peněţních fondů a tím docílila vyrovnaného rozpočtu. Pravděpodobné příčiny 

dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu jsou následující: 

- dobře sestavený rozpočet a jeho dodrţování; 

- kvalitní personál; 

- systémové řízení podle organizačního řádu; 

- snaha inovovat a vymýšlet nové nápady pro získání finančních prostředků. 

Závěrem lze tvrdit, ţe pokud bude organizace nadále efektivně a rovnováţně hospodařit 

a nedojde-li ke zrušení muzea zřizovatelem, nemusí se obávat o svoji existenci. 
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