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1 Úvod 

Kultura je významným atributem života a fungování společnosti. Přispívá 

k rozvoji morální, intelektuální i emocionální úrovně všech občanů. Kultura plní mimo 

integrační funkci rovněž funkci výchovnou, vzdělávací, socializační a v neposlední 

řadě funkci tvořivou – tvůrčí. Kultura umožňuje informační mezigenerační přenosy. 

Kultura rovněž utváří a profiluje identitu každého jedince. 

Samotná kultura je rovněž významným odvětvím hospodářským. Podílí se na 

tvorbě daňových výnosů, tj. příjmů, ať již státního nebo komunálních rozpočtů. 

Významným zdrojem v této oblasti je kulturní dědictví. Kulturní dědictví je hodnotou 

ovlivňující příznivě život společnosti společně s přírodním a krajinným rázem. 

Kulturní dědictví je movité, ale také nemovité. Jejich prostřednictvím se mezi 

generacemi přenášejí duchovní i materiální hodnoty, vytvářené po staletí. Jsou 

zdrojem vzdělanosti, poznání, duchovní úrovně obyvatel. Formuje obyvatele, jejich 

vztah a sounáležitost s místy, regiony i celkovým státem. 

V oblasti kultury jsou patrné všechny druhy statků, a to veřejné, privátní, ale 

i smíšené. Rozčleňování kulturních činnosti do jednotlivých oborů je z hlediska 

užšího pojetí kultury nejvýznamnější, neboť kultura je jako odvětví zvláštní svou 

oborovou členitostí. Patří zde kulturně výchovná činnost, umění literární, hudební, 

výtvarné i dramatické. Ochrana kulturních hodnot je zastoupena památkovou péčí 

a muzejnictvím. Oblast památkové péče a muzejnictví zvláště umožňuje hlubší 

poznání úspěchů, ale i problémů předcházejících generací, což ve svém důsledku 

má jednoznačně pozitivní dopad a vliv na chování a jednání současných lidí. Bez 

znalosti historie by lidé byli postupně odkázáni k opakování dřívějších chyb a omylů 

a generační sounáležitost, hrdost a vztah k rodné obci, zemi by se vytrácela. 

Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření Ostravského muzea. Dle 

definice Mezinárodní muzejní rady je muzeum institucí nevýdělečnou, sloužící ve 

službách společnosti k jejímu rozvoji. Muzeum získává, shromažďuje, uchovává, 

zkoumá a vystavuje hmotné doklady o člověku, jeho životě, působení, prostředí za 

účelem studia, vzdělávání, výchovy a uspokojování duchovních potřeb člověka. Mezi 

rozhodující funkce muzea patří funkce sbírkotvorná, vědecká, kulturní, přednášková 

a publikační. 
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Cílem bakalářské práce je, na základě analýzy hospodaření Ostravského 

muzea v letech 2006 – 2010, zhodnotit hospodaření, charakterizovat zdroje 

financování použité k zajištění činnosti a navrhnout doporučení pro danou organizaci 

nejen v oblasti financování, ale především v oblasti hlavního poslání.  

Na základě výše uvedeného cíle byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1. Z důvodu ekonomické krize klesá návštěvnost Ostravského muzea. 

H2. V rámci sledovaného období čerpalo Ostravské muzeum finanční prostředky 

z fondů Evropské unie.   

Bakalářská práce je členěna, kromě úvodu a závěru, do tří základních kapitol, 

které směřují k dosažení a naplnění stanoveného cíle. První kapitolou bakalářské 

práce je úvod, poslední je závěr. Druhá kapitola vychází z teoretických a literárních 

poznatků o neziskových organizacích popsaných v literatuře ekonomickou vědou 

v České republice. Je popsána Kulturní politika České republiky, organizační 

a institucionální zajištění kultury, financování kultury a charakterizovány neziskové 

organizace zřizované územními samosprávnými celky.  

Ve třetí kapitole je bakalářská práce zaměřena na konkrétní příspěvkovou 

organizaci, kterou je Ostravské muzeum. Prostor je věnován samotnému 

hospodaření Ostravského muzea ve sledovaném období 2006 – 2010. 

Ve čtvrté kapitole je promítnuto zhodnocení výsledných dat hospodaření 

Ostravského muzea a vzájemné srovnání, včetně celkového shrnutí v závěru 

kapitoly.  

Rozhodující metody použité v bakalářské práci, zvláště v praktické části, jsou 

analýza, komparace a dedukce.  

Bakalářská práce se opírá o legislativu platnou k 1. 5. 2012. 
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2 Charakteristika neziskových organizací zřizovaných územními 

samosprávnými celky 

2.1 Systém kultury 

Ekonomický systém v kultuře je tvořen především kulturními produkty, 

kulturními procesy a kulturními institucemi. Etapa tvorby a uchovávání kulturních 

hodnot je typická pro kulturní procesy. Produkci a realizaci kulturních statků 

a produktů zajišťují a zabezpečují kulturní instituce. 

Samotnou kulturní činnost lze rozdělit do několika kategorií. Podle charakteru 

statků dělíme tyto na soukromé, veřejné a smíšené. Nejvýznamnější členění kulturní 

činnosti je zachyceno v tabulce 2.1, tj. členění podle oborů. Je rozlišována oborová 

struktura odvětví, skládající se ze základních oblastí kultury a struktura, která dělí 

tyto základní oblasti do dílčích kulturních oborů. [3]   

Tab. 2.1 Oblasti a obory kultury 
Oblasti kultury Obory kultury 
Umění  

  

dramatické (divadlo, film, televize, rozhlas) 
výtvarné, hudební 
literární 

Ochrana kulturních hodnot  muzejnictví 
památková péče 

Masmédia   
Církve   
Kulturně výchovná činnost   
Odborný management odvětví   
Zdroj: [3], vlastní zpracování. 

Mezi základní ekonomické faktory, ovlivňující způsob přijímání rozhodnutí ve 

veřejném sektoru, patří charakter kulturních statků a způsoby jejich zajištění, 

produkce a poskytování. I když kulturní statky mají velký vnitřní potenciál, je někdy 

nesnadné tento potenciál zúročit. Je nesnadné zajistit, aby instituce byly z kulturní 

činnosti soběstačné nebo dokonce ziskové. Ekonomická hodnota kulturních statků 

a produktů je v základu tvořena jejich originalitou, vzácností a užitnou hodnotou. 

Volně dostupné kulturní statky a kulturní služby poskytované za enormní vstupné lze 

velmi obtížně hodnotit. Kulturní statky mají v očích veřejnosti dosti vysokou hodnotu, 

ale současně minimální cenu. Zařazení kultury mezi ekonomicky neproduktivní 

oblasti vytváří další ekonomické obtíže v kultuře. Zdroje, vytvořené většinou obyvatel, 
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jsou využívány omezenou skupinou občanů. Přes tuto skutečnost se ale rozvinul 

kulturní průmysl a trh kulturního zboží a služeb. [1] 

 Mezi důvody „pro“ veřejné zabezpečení kulturních statků a služeb uvádějí 

Škarabelová, Neshybová a Rektořík (2007, s. 17): 

▪ „trh degraduje kulturní hodnoty na pouhé prostředky k dosažení zisku, zatímco 

ony v sobě skrývají mnohem víc; kulturní statky mívají jakoby dvojí užitečnost: 

jednak pro svého autora, jemuž umožní vyjádření vlastních pocitů, názorů, 

myšlenek, jednak pro spotřebitele, jemuž přináší často vyšší uspokojení v podobě 

katarzí, relaxací apod.,  

▪ trh nedokáže zabezpečit neziskovou kulturní produkci v dostatečném objemu 

a struktuře, 

▪ kulturní statky přinášejí mnohdy pozitivní externality a žádají si proto veřejnou 

podporu“.  

 

2.2 Vývoj kultury a kulturní politiky České republiky 

Rozhodujícím předělem v oblasti vývoje a formy kultury byl rok 1989. Před 

tímto rokem byla značná převaha státního monopolu v oblasti vlastnictví 

a rozhodování. Různorodé formy kulturní produkce neexistovaly a s tím neexistovalo 

pluralitní uspokojování kulturních potřeb obyvatel. Ideologie a politika byly 

jednoznačně preferovány v kultuře a v uspokojování kulturních potřeb. Oblast kultury 

byla zařazena do sféry nevýrobní a instituce působící v kultuře nebyly motivovány 

k efektivnímu chování. [6] 

Mezníkem v historickém vývoji České republiky se stal rok 1989. Celá 

společnost a s ní i umění a kultura prošly procesy transformace, privatizace, 

odstátnění, zániku starých a vzniku nových kulturních organizací a utvoření nové 

infrastruktury. Rozhodující se stala záchrana zdevastovaného památkového fondu 

a kulturního dědictví. Odstátnění kultury bylo motivováno přesvědčením, že stát 

může provozovat národní instituce (Národní divadlo, Českou filharmonii apod.), nikoli 

však provozovat umění. Vše ostatní má přejít na kraje, obce a občanské aktivity. [6] 

Podpora kultury byla formulována 10. ledna 2001 ve vládním dokumentu 

„Kulturní politika: Funkce kultury, hlavní cíle a nástroje kulturní politiky“. V dokumentu 
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vláda ČR formulovala účinnější státní podporu kultuře do roku 2005 a to v úrovni 

jednak státní správy a rovněž samosprávy. [6] 

V současné době (r. 2012) platí dokument „Státní kulturní politika na léta 2009 

– 2014“, který přijala vláda České republiky usnesením č. 1452 dne 19. listopadu 

2008.  

Základním principem je a zůstává, že kultura je projevem a nositelem života 

ve společnosti a úlohou státu je výlučně ovlivňovat a vytvářet vnější podmínky tak, 

aby umožňovaly její samostatný rozvoj. Vizí státní kulturní politiky je umožnit, aby se 

Česká republika stala opět křižovatkou kultur. K tomu je třeba využít pozici republiky 

svobodným, tvořivým a otevřeným způsobem při tvorbě vlastní kultury, ochraně 

zděděného kulturního dědictví a jeho využívání ve všech oblastech společenského 

života. Stát má zde nezastupitelnou úlohu vytvářet vazby mezi kulturou a ostatními 

oblastmi společnosti. Dojde tak k obohacení života občanů, rozvoji tvůrčích 

schopností v hospodářské oblasti, výzkumu, vzdělávání a tím upevnění 

konkurenceschopnosti země v globálním prostředí. [5]  

Z formulace vize vychází vymezení cílů státní kulturní politiky tak, aby co 

nejlépe pokrývaly požadované oblasti kultury:  

▪ Cíl 1 Ekonomická a společenská dimenze – týká se zajištění 

konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností využitím přínosů kulturního 

dědictví a umění,  

▪ Cíl 2 Občanská dimenze – zdůrazňuje roli kultury v osobním růstu občanů, 

posílení kreativity, rozvoj demokratických hodnot, odpovědnost za zděděné 

kulturní dědictví i tvořené nové hodnoty, 

▪ Cíl 3 Role státu, krajů a obcí při podpoře zachování a tvorby kulturních hodnot – 

pojednává o zajišťování přímé i nepřímé podpory k zachování a rozvoji kulturních 

hodnot, 

▪ Cíl 4 Role státu při tvorbě pravidel – formuluje prostředí zajišťující kulturní aktivity 

podporované ze všech úrovní (obec, kraj, stát). [5] 

 

2.3 Institucionální a organizační zajištění kultury  

Kultura je většinou řízena v rozvinutých zemích na třech úrovních a to 

municipální, regionální a republikové. Po roce 1989 je v naší republice jasná snaha 
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vytvářet rámec a v něm omezenou účast státu na řízení kultury. Je patrný přechod 

kultury do oblasti trhu. Na vrcholu, tj. na republikové úrovni, jsou ale stále velmi 

významné instituce. Jsou zřizovány a následně řízeny ministerstvem jako centrálním 

orgánem státní správy v kultuře. Totéž na úrovni regionů pak krajským úřadem. Do 

správy místních samosprávných orgánů přešly u nás kulturní instituce po roce 1990 

(zrušení krajských národních výborů). [5] 

Jak uvádí Halásek a Lenert (2008, s. 150) „Z prostředků územních rozpočtů 

jsou financovány hlavně veřejné kulturní služby – provoz divadel, knihoven, muzeí 

a galerií a kin. Územní rozpočty se tedy zaměřují hlavně na prezentaci umění mezi 

občany. Tvorba a vydávání literárních, výtvarných a audiovizuálních děl a oblast 

výzkumu a vývoje v oblasti kultury není z územních rozpočtů podporována téměř 

vůbec. Na financování těchto oblastí se zaměřuje především podpora ze státního 

rozpočtu. 

Za veřejné služby kultury jsou pokládány všechny typy a druhy činností, jejichž 

cílem a výsledkem je zpřístupnění kulturních hodnot veřejnosti. Současně také 

vytvoření podmínek pro aktivní spoluúčast občanů jak na jejich vytváření, tak na 

pasivním vnímání uměleckých hodnot. Rozhodování o nich spadá do samostatné 

působnosti obcí a krajů. Nejčetnější právní formou subjektů působících v oblasti 

kultury je příspěvková organizace“.  

V tabulce 2.2 je zaznamenán vývoj vybraných oblastí kultury v letech 2006 – 

2010. Ze srovnání let 2010 a 2006 je například patrný nárůst počtu divadel, 

zpřístupněných památek, ale i počet kulturních domů, periodického tisku a 

neperiodických publikací a počet festivalů. 

Tab. 2.2 Vybrané statistické údaje z oblasti kultury 
Položka 2006 2007 2008 2009 2010 
Dohotovená audiovizuální díla 299 547 237 * * 
Počet divadel 126 130 133 137 151 
Počet galerií, muzeí a památníků 478 487 491 479 477 
Památky zpřístupněné za vstupné 271 272 277 278 284 
Počet hudebních souborů 26 29 32 29 30 
Počet hvězdáren, planetárií 49 48 45 45 46 
Počet knihoven 5 662 5 533 5 438 5 432 5 415 
Počet kulturních domů *  285 295 373 454 
Neperiodické publikace 17 019 18 029 18 520 17 598 17 054 
Periodický tisk 4 832 4 947 5 687 5 481 5 265 
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Počet výstavních síní 430 414 411 405 411 
Počet festivalů * * * 330 348 
* nově zařazeno či vypuštěno ze sledování 
Zdroj: [13], vlastní zpracování. 

 

2.4 Finanční podpora kultury 

2.4.1 Zdroje financování kultury 

Zdroje financování oblasti kultury jsou přímé a nepřímé. Přímá podpora závisí 

na získání prostředků od ziskových subjektů. Takto získané prostředky jsou formou 

dotací přerozdělovány k podporovaným subjektům z veřejných rozpočtů a ze zdrojů 

nezávislých na rozpočtovém procesu. Nepřímá forma podpory může mj. rovněž 

podpořit přístup širších vrstev občanů k umění. Uvedené formy financování jsou 

patrné z tabulky 2.3. [6] 

Tab. 2.3 Základní zdroje finanční podpory odvětví kultury 
Přímé zdroje 

Nepřímé zdroje Dotace z veřejných 
rozpočtů 

Zdroje nezávislé na 
rozpočtovém procesu 

Dotace Daně Sociální podpory 
Dotace se spoluúčastí Poplatky Daňové úlevy pro poskytovatele 
  Příjmy z vlastní činnosti Daňové úlevy pro příjemce 
  Nadace a nadační fondy   
  Jiné fondy   
  Komunální obligace   
  Dary a sponzorství   
  Loterie a sázky   
  Veřejné sbírky   
Zdroj: [6], vlastní zpracování. 

 

2.4.2 Prostředky z centrálních zdrojů 

Ze státního rozpočtu je kultura financována prostřednictvím fondů. Jedná se 

o tyto fondy: 

▪ Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie,  

▪ Státní fond kultury ČR. 

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie byl zřízen zákonem 

č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 bylo podáno 268 žádostí 

o podporu a schváleno k dotaci 157 žádostí. Rozděleno bylo 224 788 000 Kč. Podle 
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tiskové zprávy Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) Statistika podpor za rok 2010 

(2011, s. 2) „V roce 2011 může Rada Státního fondu České republiky pro podporu a 

rozvoj české kinematografie rozdělit žadatelům podpory ve výši 200 milionů Kč, což 

je téměř o 25 milionů Kč méně než v roce 2010. Výhled na další roky je z důvodu 

nestabilního financování Fondu české kinematografie složitý“. [11] Tato skutečnost je 

dána současnou ekonomickou situací ČR a výhledem na nejbližší léta, 

formulovaným světovou ekonomickou krizí. 

 Státní fond kultury České republiky byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., 

o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Jak vyplývá 

z návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 (2011, s. 2) „Rada 

Státního fondu kultury, která rozhoduje o poskytování finančních prostředků na 

kulturní projekty, nebyla zvolena ani v roce 2010, proto Fond nemohl zajišťovat 

hlavní předmět své činnosti, tj. poskytovat finanční prostředky na kulturní projekty. 

Fond neobdržel dotaci ze státního rozpočtu, ani nečerpal prostředky z fondů EU. 

Převážnou část příjmů tak tvořily příjmy z pronájmu nemovitostí a pozemků, které 

představovaly 88 % z celkových příjmů. Výdaje Státního fondu kultury činily 29,9 mil. 

Kč (tj. 88,3 % rozpočtu), přičemž maximum prostředků bylo vynaloženo na činnosti 

spojené s údržbou, správou, provozováním, opravou, rekonstrukcemi a technickým 

zhodnocováním nemovitostí“. [12] 

Prostředky ze státního rozpočtu určené pro resort MK ČR slouží k zajištění 

provozu příspěvkových organizací, zřízených MK ČR, poskytnutí příspěvku na 

financování grantů, příspěvků na památkovou péči, dotací do územních rozpočtů, 

k financování knihoven a muzeí, zřizovaných krajskými úřady. Dále pak na výdaje na 

výzkum a vývoj, financování speciálních fondů a financování provozu úřadu 

ministerstva. [2] 

Z pověření MK ČR státní statistickou službu za oblast kultury zajišťuje Národní 

informační a poradenské středisko pro kulturu (dále NIPOS). 

Jak je patrné z tabulky 2.4, největší pokles výdajů MK ČR byl v pododdílu 

kultura od roku 2007 do roku 2009 a to téměř o 710 000 tis. Kč. Výdaje na ochranu 

památek rostly až do roku 2010. Výdaje na činnost církví rostly po celé sledované 

období. 
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Tab. 2.4 Výdaje MK ČR v letech 2006 – 2010 (tis. Kč) 

Pododdíl 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč 

331 Kultura 3 626 339,35 4 598 944,81 4 013 592,44 3 889 282,19 3 936 794,92 

332 Ochrana památek 1 566 118,07 1 654 170,19 1 837 745,06 1 938 670,78 1 885 358,06 

333 Činnosti registrovaných církví 1 114 039,71 1 285 640,00 1 351 740,00 1 386 740,00 1 439 008,00 

336 Správa v oblasti kultury 202 268,49 252 303,55 299 806,44 303 891,79 258 818,31 
338 Výzkum a vývoj v oblasti  
       kultury 93 109,88 96 114,50 91 035,08 93 091,40 98 586,62 
339 Ostatní činnosti v oblasti  
       kultury 493 187,97 413 209,22 346 669,07 232 500,41 87 788,60 
526 Státní správa v oblasti civilního 
       nouzového plánování 

29,27 36,42 50 44,16 3,99 

Výdaje celkem 7 095 092,74 8 300 418,69 7 940 638,09 7 844 220,73 7 706 358,50 

Zdroj: ARISweb, ÚFIS, vlastní zpracování. 

  

Graf 2.1 znázorňuje trend výdajů MK ČR v letech 2006 – 2010 na jednotlivé 

paragrafy pododdílu Kultura. Od roku 2009 ve všech odvětvích kultury výdaje klesají 

mimo výdaje na knihovnictví, filmovou tvorbu a kina. 

Graf 2.1 Výdaje pododdílu Kultura podle paragrafů v letech 2006 – 2010 (tis. Kč) 

 
Zdroj: ARISweb, ÚFIS, vlastní zpracování. 
  

Jak vyplývá z tabulky 2.5, výdaje veřejných rozpočtů na kulturu vzrostly v roce 

2007 k roku 2006 o 0,5 mld. Kč, v roce 2008 k roku 2007 o 0,3 mld. Kč, v roce 2009 

k roku 2008 o 2,5 mld. Kč a v roce 2010 k roku 2009 o 1 mld. Kč, reálně však k HDP 

stagnují. 
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Tab. 2.5 Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu v poměru k HDP (mld. Kč) 
  2006 2007 2008 2009 2010 

  mld. Kč 

HDP 3 204,1 3 557,7 3 705,7 3 630,4 3 667,6 

Výdaje na kulturu (kap. 334 a 700) 22,3 22,8 23,1 25,6 26,6 

v % 0,70 0,64 0,62 0,71 0,73 

Zdroj: ČSÚ, NIPOS, vlastní zpracování. 

 

2.4.3 Prostředky z místních zdrojů 

Lokální zdroje určené k financování místní kultury doznávají citelné disproporce 

mezi možnostmi a potřebami nebo také mezi zdroji a výdaji. Prostředky určené 

k financování místní kultury lze rozdělit do následujících skupin: 

▪ prostředky místních rozpočtů, 

▪ prostředky rozpočtů krajských úřadů, 

▪ prostředky ze státního rozpočtu, 

▪ prostředky z hospodářské činnosti kulturních organizací, 

▪ příjmy od občanů, tj. od konzumentů kulturních statků, 

▪ ostatní příjmy – příspěvky a sponzorské dary. [2]  

Jak uvádí Škarabelová, Neshybová a Rektořík (2007, s. 47) „Reforma veřejné 

správy v roce 2001 a 2002 znamenala změnu systému a pojetí úloh státu a územní 

samosprávy v organizaci a odpovědnosti za veřejné služby kultury. V průběhu roku 

2001 byly ze zřizovatelské působnosti MK ČR zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu 

některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění 

pozdějších předpisů, převedeny na kraje např. státní vědecké knihovny, galerie 

a některá muzea. V roce 2002 byl přijat zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu 

některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská 

sdružení, na jehož základě byla s účinností k 1. 1. 2003 převedena na obce a kraje 

většina příspěvkových organizací a organizačních složek zřizovaných okresními 

úřady. Rok 2002 byl obdobím, kdy se dokončilo zásadní a definitivní přesunutí 

odpovědnosti za poskytování veřejných služeb kultury na územní samosprávu“.  

Rozpočty obcí a jejich financování vychází především ze zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Obec podle tohoto zákona při výkonu 

samostatné působnosti zajišťuje mimo jiné rozvoj kultury obyvatel ve své působnosti, 
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naplňuje a uspokojuje přirozené potřeby občanů zakládáním, správou 

a provozováním jednotlivých kulturních zařízení. Přirozenou součástí kulturní činnosti 

na úrovni obcí je především zajištění fungování knihoven, galerií, muzeí, kulturních 

domů ap. Dále pak umožňuje činnost různým spolkům a neziskovým sdružením a to 

jak státním, tak i soukromým, vykonávajícím činnost v oblasti kultury a vzdělávání. 

Jedním z předpokladů zakládání a fungování takových místních aktivit je zájem 

obyvatel o kulturu a jejich ochota podílet se spolufinancování. [2]  

Rozsah, množství kulturních aktivit na obecních úrovních je limitováno ročními 

obecními rozpočty. Je tedy na obecních radách a zastupitelstvech vytvářet podmínky 

v období připravování rozpočtů pro naplňování kulturních potřeb obyvatel obcí. 

Obecné a především finanční podmínky jsou v různých obcích odlišné, takže nejsou 

stanovena jednotná pravidla pro podporu kulturních činností, ale jednotlivé kulturní 

aktivity vycházejí z již existujících kulturních objektů a jsou v jednotlivých obcích 

podporovány odlišně. [2]  

Jak uvádí Peková, Pilný, Jetmar (2008, s. 420) „Z provedených šetření 

Informačního a poradenského střediska pro místní kulturu vyplývá, že: 

▪ ve srovnání s celkovými výdaji přispívají veřejné rozpočty na náklady veřejných 

služeb kultury pouze v nezbytné míře, 

▪ z rozpočtů krajských úřadů jsou financovány zejména náklady krajských muzeí 

a zbylých krajských knihoven, 

▪ nejméně z 30 % jsou výdaje veřejných rozpočtů užity na pořízení, opravu či 

rekonstrukci majetku obce nebo majetku státu“. 

Z grafu 2.2 je patrné, že výdaje v oblasti kultury z prostředků krajských úřadů 

se ustálily víceméně v uvedeném období těsně nad hranicí 2 mil. Kč, zatímco 

z prostředků obcí a dobrovolných svazků obcí zaznamenaly značný propad. 
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Graf 2.2 Výdaje veřejných územních rozpočtů v oblasti kultury v letech 2006 – 2010 
(tis. Kč) 

 
Zdroj: [13], vlastní zpracování. 

  

Grafy 2.3 a 2.4 znázorňují, jaký podíl z celkových rozpočtů obcí a krajů 

připadají na jednotlivé oblasti kultury. Zatímco u obcí výdaje na kulturu tvoří 54 – 

61 %, u krajů je to v průměru 88 %.  

Graf 2.3 Podíl výdajů obcí a dobrovolných svazků obcí na odvětví kultury v letech 
2006 – 2010 (v %) 

 
Zdroj: [13], vlastní zpracování. 
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Graf 2.4 Podíl výdajů krajů na odvětví kultury v letech 2006 – 2010 (v %) 

 
Zdroj: [13], vlastní zpracování. 
 

2.4.4 Fondy Evropské unie 

Podstatou regionální politiky Evropské unie (dále EU) je princip solidarity, 

tj. přispívání bohatších států na rozvoj chudších regionů a států. Tím se postupně 

zvyšuje úroveň a kvalita života v rámci celé EU. Tato politika je naplňována cestou 

strukturálních fondů, a to: 

▪ Evropského fondu pro regionální rozvoj 

▪ Evropského sociálního fondu. 

Dále je využíván Fond soudržnosti. [14]   

Evropský fond pro regionální rozvoj (dále ERDF) je využíván ke snižování 

nerovností v zaostalých regionech. V rámci fondu je realizována výstavba silnic, 

železnic, likvidace ekologických zátěží, výstavba sportovních areálů, obnova 

kulturních památek, elektronizace veřejné správy apod. [14] 

Evropský sociální fond (dále ESF) je zaměřen především do oblasti 

neinvestičních projektů. Umožňuje zvyšovat zaměstnanost formou rekvalifikací, 

financuje programy pro handicapované děti, mládež a menšiny. [14] 

Fond soudržnosti (dále FS) je využíván k podpoře investičních projektů se 

zaměřením na dálnice, železnice, dopravní infrastrukturu v chudších zemích EU.  

Regionální politika je směrována v letech 2007 – 2013 do tří cílů:  
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Cíl 1 Konvergence podporuje hospodářství a sociální rozvoj regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem na obyvatele menším než 75 % tohoto 

ukazatele z EU. V ČR jsou do něj zařazeny všechny regiony, mimo Prahu.  

Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen na 

podporu regionu NUTS II a NUTS I, přesahující 75 % průměru HDP EU. V ČR se 

jedná o hlavní město Prahu.  

V rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce je podporována přeshraniční 

spolupráce regionů NUTS III, tj. s umístěním podél hranic. V ČR se to týká všech 

regionů. [14] 

Tyto programy jsou vždy spolufinancovány z prostředků ČR a to do výše 15 %. 

V příloze č. 1 je mapa ČR s promítnutím 14 krajů (NUTS III) a 8 regionů soudržnosti 

(NUTS II). 

 Vedle výše uvedených programů existují dále komunitární programy 

spravované EU a určené pro členské země EU. Podporují vždy jen mezinárodní 

spolupráci. Detailní výčet jednotlivých komunitárních programů je zachycen v tabulce 

2.6. [14] 

Tab. 2.6 Přehled komunitárních programů EU 
Přehled komunitárních programů 

Název Téma 
Culture umění a kulturní dědictví 
MEDIA audiovize 
Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus, 
Mundus, eLearning, Label 

celoživotní vzdělávání 

EuropeAid, INTI třetí země 
Youth mládež 
7. rámcový program věda 
eContent plus, eTen digitální sféra 
LIFE III životní prostředí 
Town Twinning města, obce 
Zdroj: [14], vlastní zpracování 

Pro financování projektů z kulturní oblasti je určen program Culture. Je 

plánován na období 2007 – 2013 a jsou z něj částečně financovány především 

mezinárodní projekty. Jak vyplývá z grafu 2.5, nejvíce projektů přijatých k podpoře 

bylo podáno Itálií, Slovinskem a Francií. 
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Graf 2.5 Počet projektů přijatých k podpoře z jednotlivých zemí v období 2007 – 2011 

 
Zdroj: [16], vlastní zpracování. 
 

 Graf 2.6 zachycuje vynaložené prostředky na projekty víceleté a krátkodobé 

spolupráce a literární překlady. Přes celosvětovou krizi, křivky výdajů mají stoupající 

trend. 

Graf 2.6 Vynaložené finanční prostředky v období 2007 – 2011(€) 

 
Zdroj: [16], vlastní zpracování. 
 

 Dále lze k financování oblasti kultury využít Finančního mechanismu 

evropského hospodářského prostoru a Norska, tzv. Norské fondy. [15] 

 

2.5 Charakteristika neziskových organizací zřizovanými územními 

samosprávnými celky 

Neziskové organizace působí v mnoha veřejně prospěšných oblastech, jako 

jsou sociální služby, péče o zdravotně handicapované, řešení sociálních patologií, 

ochrana životního prostředí, kulturních památek nebo rozvoj komunit. 

Neziskové organizace jsou právnickými osobami, které nebyly založeny za 

účelem tvorby zisku, ale pokrývají jasně definované potřeby občanů. Mohou být 

financovány z veřejných zdrojů. 
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2.5.1 Organizace zřizované územními samosprávnými celky 

Rozhodujícím cílem jednotlivých obcí a krajů je zajistit uspokojování potřeb 

občanů. Prioritní role spočívá v zajišťování služeb veřejného zájmu, tzn. obecně 

prospěšných činností. Všechny tyto služby ale nejsou schopny obce ani kraje pokrýt 

samy. Řešení plyne ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 128/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

něj obce a kraje mohou zřizovat právnické osoby a organizační složky kraje. 

Konkrétně to vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde vyjmenovány druhy 

organizací, které mohou územně samosprávné celky (dále ÚSC) zřizovat či zakládat 

k plnění úkolů, zvláště k hospodářskému využívání majetku a k zajištění veřejně 

prospěšných činností. [17] 

 

2.5.2 Organizační složky územních samosprávných celků 

Organizační složku (dále OS) ÚSC zřizuje obec nebo kraj dle zákona 

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

předpisů, na základě rozhodnutí svého zastupitelstva a to jako své zařízení bez 

právní subjektivity, určené k činnostem, které: 

▪ nejsou personálně náročné, 

▪ nemusí mít náročné technické a strojní vybavení,  

▪ nejsou vnitřně odvětvově organizačně členěné, 

▪ nevyžadují náročné ekonomické a správní vztahy. 

Organizační složka funguje a hospodaří jménem svého zřizovatele a není 

účetní jednotkou. Pracovníci jsou tedy zaměstnanci zřizovatele, který jmenuje 

vedoucího OS. O vzniku OS vydává zřizovatel zřizovací listinu. Obsah této listiny je 

dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů. [9] 

Rozpočty jednotlivých OS jsou nedílnou součástí celkového rozpočtu 

zřizovatele. Zřizovatel na jednotlivé OS deleguje oprávnění disponovat pouze 

s takovými peněžními prostředky, jež jsou nezbytně nutné k zabezpečení její 
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činnosti. Tyto prostředky obdrží OS od zřizovatele buď na běžný účet u banky nebo 

formou provozní zálohy v hotovosti. [4]  

 

2.5.3 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, jsou příspěvkové organizace (dále jen PO) ÚSC 

zřizovány krajem nebo obcí pro zajišťování většinou nerentabilní, ztrátové činnosti. 

Neziskovost činností, k jejichž zabezpečení jsou zřízeny, je dána charakterem těchto 

činností. Právní subjektivita PO usnadňuje jejich činnost a motivuje k hospodářskému 

chování. [18] 

 

2.5.4 Zřízení a zrušení příspěvkové organizace územních samosprávných 

celků 

Zřizovatel svým rozhodnutím umožní vznik příspěvkové organizace. V něm 

definuje práva a závazky nově vzniklé organizace. Detailně jsou pak uvedeny ve 

zřizovací listině, kterou zřizovatel vydá. [19] 

Rozhodující úlohu ve vzniku PO na úrovni obce a kraje má zastupitelstvo. Na 

zastupitelstvo je delegována pravomoc zřizovat a rušit PO a schvalovat zřizovací 

listiny. Rada kraje nebo obce předkládá návrhy na zřízení PO zastupitelstvu. PO pak 

vzniká dnem stanoveným zřizovatelem v rozhodnutí. PO jsou povinny se zapsat do 

obchodního rejstříku. Rozhodující pravomoci, především personální, k osobě ředitele 

PO jsou na příslušné radě obce. [17] 

Obsah a členění zřizovací listiny PO jsou detailně uvedeny v zákoně 

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

předpisů. Zřizovací listina musí obsahovat:  

▪ kompletní název zřizovatele, 

▪ název, sídlo a identifikaci PO, 

▪ hlavní poslání zřízené PO, včetně její náplně činnosti, 

▪ statutární orgány a jejich vystupování vně organizace, 

▪ rozsah majetku zřizovatele, který předává PO pro její hospodářskou činnost, 

▪ vymezení majetkových práv pro majetek svěřený i získaný vlastní činností PO,  
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▪ definování podmínek pro výrobu a prodej zboží, jako součásti činnosti PO, 

▪ podmínky, za kterých je možno pronajímat majetek cizím subjektům, 

▪ povolené doplňkové činnosti související s hlavním posláním PO, 

▪  vymezení doby, na kterou je PO zřizována. [17] 

Změny v organizační struktuře PO, jejím rozsahu, zrušení ap., musí být 

zakotveny v rozhodnutí zřizovatele. Zde jsou také uvedeny otázky převodu závazků 

a práv na nové nebo přejímající organizace. Zrušením PO přecházejí veškerá práva 

a závazky na zřizovatele a to dnem rozhodnutí. [7]  

Rozhodnutí zřizovatele o ukončení činnosti PO k určitému datu je závazné. 

Tím okamžikem na něj přechází veškerý majetek a závazky zrušené PO a rovněž 

povinnost s tímto majetkem dále hospodařit. [19] 

 

2.6 Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných územními 

samosprávnými celky 

K hospodaření PO slouží finanční prostředky poskytnuté z rozpočtů 

zřizovatele a finanční prostředky získané vlastní činností. Dále používá prostředky 

svých fondů, finanční dary právnických a fyzických osob, jakož i finanční prostředky 

získané ze zahraničí. Pro poskytování finančních prostředků definuje zřizovatel 

kritéria. Pokud PO v rámci svých doplňkových činnosti generuje zisk, může jej použít 

výlučně pro svou hlavní činnost. Jiné využití tohoto zdroje má ve své kompetenci 

zřizovatel. Zůstatky finančních prostředků ve fondech nevyčerpané v běžném roce 

jsou převáděny do rozpočtu následujícího roku. [4] 

Jak uvádí dokument Svazu měst a obcí ČR (2007, s. 11) „Příspěvkové 

organizace hospodaří s vlastními příjmy, které dosahují ze své vlastní činnosti, 

především z vybraných uživatelských poplatků od svých klientů, které si ponechávají 

pro financování nákladů na tyto činnosti. Poněvadž však zabezpečují a poskytují 

občanům veřejné statky na neziskovém principu a často uživatelské poplatky 

nepokrývají ekonomicky nutnou výši nákladů, nejsou zpravidla finančně soběstačné, 

jejich vlastní příjmy jim nestačí na krytí výdajů. Proto dostávají z rozpočtu zřizovatele 

finanční prostředky, buď dlouhodobě, nebo alespoň v některých letech, a to formou 

příspěvku na provoz. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zároveň 
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umožňuje dosáhnout vyšší alokační efektivnosti, neboť zakotvuje poskytování 

příspěvků na provoz v návaznosti na výkony. Předpokladem je možnost stanovení 

jednotky výkonu v činnosti PO, případně v návaznosti na jiná zřizovatelem zvolená 

kritéria. V této oblasti je pak nejvíce problémů s dosažením vyšší alokační 

efektivnosti“. [7] 

Doplňkové aktivity smí PO provozovat výlučně se souhlasem svého 

zřizovatele a její hospodářský výsledek musí být zisk. Činnosti generující ztrátu 

nejsou pro PO smysluplné. Takto získaný zisk je uplatňován výlučně pro financování 

hlavní činnosti. Zisk se daní jako příjem právnické osoby. Podle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, se ale na PO vztahují daňová 

zvýhodnění. [7] 

Zřizovatel poskytuje ze svého rozpočtu PO příspěvek na provoz, určený 

k pokrytí, resp. doplnění zdrojů k financování běžných (neinvestičních) potřeb, včetně 

nákladů na údržbu a opravy. Další příspěvek na investice je typem investiční dotace. 

Ve výjimečných případech, tj. kdy plánované výnosy převyšují plánované 

náklady, je PO odvodovou. Závazným ukazatelem rozpočtu PO se stává stanovený 

odvod do rozpočtu zřizovatele. 

Prostřednictvím rozpočtu zřizovatele se provádí příjem finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, resp. z příslušné kapitoly státního rozpočtu nebo z rozpočtu 

kraje nebo obce. Některé úkony smí PO učinit pouze se souhlasem zřizovatele, 

ačkoliv má právní subjektivitu. Jedná se především o využití půjček a úvěrů 

k financování investičních potřeb. Půjčky, resp. překlenovací půjčky, může získat 

rovněž od svého zřizovatele, jestliže předpokládá jejich splacení do konce roku. [7]  

Se souhlasem zřizovatele PO smí: 

▪ ručit za závazky jiných subjektů, 

▪ pořizovat věci na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě. 

Příspěvková organizace nesmí: 

▪ ručit za závazky soukromých podniků, 

▪ nakupovat cenné papíry,  

▪ poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou peněžitých a věcných darů 

poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP). 
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Na obrázku 2.1 je znázorněna vazba PO na rozpočet zřizovatele. 

Obr. 2.1 Vztah rozpočtu příspěvkové organizace k rozpočtu obce 

 
Zdroj: [2], vlastní zpracování. 

 

2.6.1 Fondy příspěvkových organizací 

Příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří peněžní fondy: 

a) rezervní fond, 

b) investiční fond, 

c) fond odměn, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb. 

Rezervní fond pro PO zřizuje a o jeho využívání v hospodaření PO rozhoduje 

zřizovatel. Příděl do tohoto fondu schvaluje vždy po skončení rozpočtového období 

zřizovatel. Fond slouží pro uplatnění hmotné zainteresovanosti PO k dosažení 

lepšího výsledku hospodaření, tj. zlepšeného výsledku hospodaření, než byl plán. 

Příspěvková organizace tvoří tento fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 

sníženého o převody do fondu odměn. Rezervní fond je využíván PO k financování 

dalšího rozvoje činnosti, k časovému překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady, 

k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně a ztrát za předchozí léta. Rezervní 
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fond může být rovněž po souhlasu zřizovatele použit na příděl do investičního fondu. 

[9]  

Investiční fond PO slouží k financování investičních potřeb (pořizování 

dlouhodobého hmotného majetku). Fond je tvořen odpisy hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku prováděnými podle zřizovatelem schváleného odpisového 

plánu. Dále je tvořen z investičních dotací z rozpočtu zřizovatele, z příspěvků na 

investice ze státních fondů, z výnosů z prodeje hmotného investičního majetku a to 

vždy se souhlasem zřizovatele, z investičních darů a příspěvků od jiných subjektů. 

Převody z rezervního do investičního fondu se provádějí rovněž se souhlasem 

zřizovatele. [9] 

Fond odměn PO je motivačním fondem, tvoří se ze zlepšeného 

hospodářského výsledku PO, který schvaluje zřizovatel po skončení kalendářního 

roku. Z fondu odměn se hradí případné překročení mzdových prostředků a odměny 

zaměstnancům. Zůstatek fondu se na konci roku převádí do následujícího 

kalendářního roku. [9]  

Fond kulturních a sociálních potřeb je sociálním fondem. Tvoří se základním 

přídělem na vrub nákladů PO z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, 

náhrady platů, mzdy, náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny 

a ostatní plnění za vykonávanou práci. Je naplňován zálohově v roční plánované výši 

a v rámci účetní závěrky se provádí vyúčtování skutečného přídělu. Fond slouží 

k financování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců PO. Jeho tvorba 

a využívání se v rámci PO řídí platnou vyhláškou Ministerstva financí České 

republiky. [9]  

 

2.6.2 Daňové povinnosti příspěvkových organizací 

Příspěvkové organizace jsou poplatníkem daní, i když v řadě případů jsou od 

placení ze zákona o příslušné dani osvobozeny. Přesná specifikace je obsažena 

v příslušných daňových zákonech. Daňové zvýhodnění má proto své opodstatnění 

pouze ve vazbě na veřejně prospěšnou činnost. Má různé formy, například úpravy 

základu daně, osvobození části základu daně apod. Nicméně daňové zvýhodnění 

podnikatelských aktivit veřejnoprávních neziskových organizací (které nesouvisí 
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s jejich hlavním, neziskovým posláním) je předmětem také četných kritik ze strany 

soukromého ziskového sektoru. Hlavní směry kritiky se soustřeďují na to, že daňové 

zvýhodnění podnikatelských aktivit těchto neziskových organizací vytváří podmínky 

nerovné konkurence mezi neziskovými organizacemi a soukromým sektorem 

(ziskovými podniky). Proto jsou daňová osvobození, výjimky ze zdanění, úlevy, 

podmínky na jejich získání předně upraveny celostátně platnými daňovými zákony. 

[7] 

S daňovým zvýhodněním souvisejí i daňové úlevy pro ty subjekty, které 

přispívají neziskovým organizacím včetně OS a PO svými finančními příspěvky 

a sponzorskými dary, a tím rozšiřují objem finančních prostředků, které mohou tyto 

organizace používat na financování veřejně prospěšných služeb v rámci 

vícezdrojového financování. I tím odlehčují veřejnému rozpočtu svého zřizovatele na 

jeho výdajové straně. Stát se tím zříká daní, resp. jejich části, které by jinak z těchto 

příspěvků vybral, resp. podle rozpočtového určení daní případně poskytl rozpočtům 

územní samosprávy, a poskytoval z nich dotace veřejnoprávním neziskovým 

organizacím. V ČR je v zákoně o daních z příjmů přesně specifikována výše darů, 

o které si pak poplatníci daně z příjmů mohou snížit základ své daně (tzn., nejde 

o neomezenou výši, což v praxi až zas tak moc nemotivuje podnikatele 

k poskytování vyšších sponzorských darů). [7] 

 

Závěrem k oblasti kultury  

Celá oblast kultury je v širším slova smyslu finančně a organizačně 

zajišťována na centrální úrovni, úrovni krajů a na místní úrovni. Z pohledu zdrojů pak 

financování probíhá z fondů centrálních, regionálních, ale rovněž i z prostředků 

soukromých. V této oblasti nastal v České republice výrazný posun po roce 1989. 

Dále pak vstupem České republiky do EU se vedle oblasti hospodářství, ekonomiky, 

informatiky a podobně rozšířily výrazně možnosti financovat i kulturu z prostředků EU 

pomocí zřízených fondů, nadací apod. Všechny uvedené zdroje umožňují rozvoj 

kultury, udržování a rozvíjení kulturního dědictví ČR. Je jen na lidech samých, jak 

nově otevřené příležitosti efektivně využijí.  
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3 Analýza hospodaření Ostravského muzea 

Muzejnictví má v českých a moravských zemích mnohaletou tradici. O tom 

svědčí i rok založení prvního muzea v Ostravě, které vzniklo již v r. 1872. Ostravské 

muzeum založil ve Slezské Ostravě Karel Jaromír Bukovanský. Byl to učitel, 

osvětový pracovník a sběratel v jedné osobě. V Moravské Ostravě rovněž vzniklo 

v r. 1904 muzeum s podporou tehdejšího německého vedení města. Ve stejném roce 

vzniklo i české Průmyslové a živnostenské muzeum. Po 1. světové válce byla tato tři 

muzea sloučena. Díky starostovi města Janu Prokešovi a správci muzea Aloisi 

Adamusovi byly sbírky nejprve dočasně a pak v r. 1931 trvale umístěny v muzeu 

situovaném v nejstarší budově Ostravy a to ve staré radnici na Masarykově náměstí. 

Toto muzeum je zde stále a od 2. 8. 1993 je v majetku města Ostravy.  

 

3.1 Základní údaje o Ostravském muzeu 

Ostravské muzeum (dále OM) bylo zřízeno 21. 6. 1960 usnesením plenárního 

zasedání Městského národního výboru v Ostravě. Dne 24. 11. 1990 přešla funkce 

zřizovatele na Město Ostrava. Zřizovací listina Ostravského muzea byla schválena 

usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2065/32 dne 30. 11. 2005.  

Název organizace: Ostravské muzeum, příspěvková organizace 

Sídlo organizace: Masarykovo náměstí č. 1/1, 728 41 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO:   00097594 

Ostravské muzeum je příspěvková organizace Statutárního města Ostravy. 

Hlavní účel zřízení a předmět činností je uveden ve zřizovací listině, která je uvedena 

v příloze 2. K výkonu činnosti vymezil zřizovatel majetek, který předal organizaci do 

správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Organizace je zřízena na dobu 

neurčitou. 

 

3.2 Statutární orgán a organizační struktura muzea 

Statutárním orgánem Ostravského muzea je ředitel, který je jmenován 

a případně i odvoláván radou města Ostravy. Ze své podstaty je ředitel odpovědný 

za činnost organizace radě města. Má oprávnění jednat a vystupovat jménem 

organizace samotné. Je povinen dbát zákonů a právních předpisů a také kompetencí 
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uvedených ve zřizovací listině. Závazná jsou pro něj usnesení rady a zastupitelstva 

města.  

Po nástupu do funkce musí ředitel vypracovat organizační a pracovní řád. Jím 

řízená organizace musí zajistit ochranu majetku a výkon práv a povinností spojených 

se správou majetku organizace. Musí být delegovány práva a povinnosti na jemu 

podřízené zaměstnance a rovněž musí být u určených řídících pracovníků stanovena 

hmotná odpovědnost. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, musí být zajištěn fungující systém kontrol.  

OM má 3 oddělení, a to oddělení rozpočtu, provozně-ekonomické a oddělení 

muzejní. Oddělení muzejní se člení na společenské vědy a přírodní vědy. Oddělení 

rozpočtu zastřešuje činnosti vedoucího ekonoma a správce rozpočtu, pokladní, 

technika správce budov a úklidu. Oddělení provozně-ekonomické reprezentuje úsek 

ekonoma, průvodců muzeem, technika údržbáře a technického dokumentátora. 

Muzejní oddělení pak zabezpečuje oblast společenských věd (archeologii, historii, 

uměleckou historii, hudební historii a historii hornictví, etnografii a folkloristiku, 

konzervátorskou dílnu, knihovnu a fotoarchív) a přírodních věd (botaniku, 

entomologii, geologii, zoologii). 

V Ostravském muzeu se scházejí zájmová sdružení numismatiků, 

ornitologická a mineralogická společnost a je zde také mykologická poradna. 

K 31. 12. 2010 mělo muzeum 33 zaměstnanců.  

 

3.3 Náklady a výnosy v letech 2006 - 2010 

Přehled o nákladech a výnosech dávají níže uvedené tabulky 3.1 a 3.2. 

Tab. 3.1 Náklady Ostravského muzea v letech 2006 – 2010 (tis. Kč) 

účet 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč 
501 Spotřeba materiálu 10 272 1 105 1 323 2 107 1 114 
502 Spotřeba energie 1 533 1 499 1 384 1 758 1 726 
504 Prodané zboží 49 12 15 86 29 
511 Opravy a udržování 8 019 61 266 231 855 
512 Cestovné 132 112 90 93 111 
513 Náklady na reprezentaci 28 13 27 55 19 
518 Ostatní služby 1 676 2 094 1 857 1 396 3 831 
521-528 Mzdové náklady vč. odvodů 8 881 9 864 10 139 10 160 10 822 
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v tom: OON   103 132 115 111 94 
545 Kurzové ztráty 0 0 0 3 3 
549 Jiné ostatní náklady 123 97 121 110 735 
551 Odpisy dlouhodobého majetku 8 876 9 582 10 267 11 885 13 058 

Náklady celkem 39 591 24 439 25 490 27 884 32 303 

Zdroj: výkaz zisku a ztráty v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

Tab. 3.2 Výnosy Ostravského muzea v letech 2006 – 2010 (tis. Kč) 

účet 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč 
601 Tržby za vlastní výrobky 185 213 385 202 302 
602 Tržby z prodeje služeb 181 62 85 10 132 
604 Tržby za prodané zboží 50 12 17 88 32 
644 Úroky 3 3 3 3 1 
648 Zúčtování fondů 629 95 320 80 1 956 
649, 603 Jiné ostatní výnosy 521 10 875 8 560 8 828 8 952 
691 Příspěvky a dotace na provoz 38 287 13 538 16 302 18 762 20 966 

Výnosy celkem 39 857 24 798 25 674 27 973 32 340 
 
Výsledek hospodaření po zdanění  266 358 184 89 37 

Zdroj: výkaz zisku a ztráty v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 
 

Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, za sledované období byla na účtu 501 

největší spotřeba v roce 2006, dosáhla výše 10 272 tis. Kč. V roce 2005 proběhla 

generální rekonstrukce objektů OM a v následujícím roce proběhlo stěhování 

z náhradních prostor do nových a byla dovybavena nová pracoviště. Na tento účet je 

účtována spotřeba kancelářských potřeb, náplní do tiskáren a tonerů do kopírky, 

papíru a obalového materiálu na sbírkové předměty, nákup odborných knih 

a časopisů, pohonných hmot do služebních automobilů. 

Dalším účtem, který vybočuje z průměrné výše za sledované období, je účet 

511 Opravy a udržování. V roce 2006 bylo vynaloženo na opravy 8 019 tis. Kč. 

V roce 2006 byla financována rozsáhlá generální oprava havarijního stavu střechy na 

budově bývalého kina Máj v Ostravě – Přívoze, kde je hlavní depozitář sbírkových 

předmětů Ostravského muzea. Dále byl opravován havarijní stav potrubí teplé vody 

v budově Ostravského muzea na Lechowiczově ulici a garážová vrata tamtéž. 

Plánováno na opravy bylo 7 959 tis. Kč, čerpáno bylo 8 019 tis. Kč. 

Na rok 2006 byly plánované náklady ve výši 38 918 tis. Kč a plánované výnosy 

ve výši 38 918 tis. Kč. Skutečné náklady byly překročeny o 673 tis. Kč a skutečné 

výnosy byly také překročeny o 939 tis. Kč. Organizace tedy vytvořila kladný 
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hospodářský výsledek ve výši 266 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ovlivnila 

zvýšená návštěvnost a tím byly zvýšeny výnosy ze vstupného a zvýšené výnosy za 

některé neplánované služby, např. archeologický výzkum Masarykova náměstí, 

pronájem výstavních prostor aj. 

V roce 2007 plánované náklady činily 24 135 tis. Kč, skutečné náklady 

překročily plánované o 304 tis. Kč. Rok 2007 byl prvním rokem po provedené 

rozsáhlé rekonstrukci OM s plnou spotřebou energie. Spotřeba elektrické energie 

byla oproti plánu vyšší z důvodu nového rozšířeného osvětlení všech výstavních 

prostor OM. Výdaje na účtu 518 Ostatní služby byly oproti plánu vyšší o 241 tis Kč 

z důvodu realizace projektu „Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh 

hornoslezských muzeí“. Výnosy byly plánovány ve výši 24 268 tis. Kč. Byly 

překročeny o 530 tis. Kč. Největší překročení bylo na účtu 649, a to o částku 574 tis. 

Kč, tj. dotaci z EU na projekt „Setkání muzeí Horního Slezska a veletrh 

hornoslezských muzeí“. 

V roce 2008 bylo vynaloženo v nákladech 25 490 tis. Kč oproti 24 815 tis. Kč, 

které byly na rok 2008 plánovány. Plánované náklady byly překročeny na účtu 511 

a 518. Důvodem překročení u účtu 511 byla výměna parketových podlah před 

instalací nových stálých expozic, opravy služebních vozidel a oprava hlavního 

uzávěru vody. Účet 518 byl překročen o 205 tis. Kč. Největší položkou bylo půjčovné 

výstavy „Hry a klamy“ a převoz a zapůjčení unikátní výstavy Wunibald Deininger – 

architekt, designér ze Salzburg muzea. Výnosy byly plánovány ve výši 24 185 tis. Kč, 

skutečné pak byly ve výši 25 674 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky byly vyšší díky 

interaktivní výstavě „Hry a klamy“. Mimo nárůstu návštěvníků stouply tržby i díky 

zvýšení vstupného od poloviny října 2008. Tržby z prodeje služeb byly také vyšší 

díky realizaci projektu „Španělské léto 2008 v Ostravě“ ve spolupráci 

s Velvyslanectvím Španělska v Praze, mobilní výstavy „28. říjen v Ostravě“ při 

oslavách 90. výročí založení ČR a zpracování a profinancování prací na 

záchranných archeologických výzkumech.  Tržby za prodané zboží také stouply 

zájmem návštěvníků o drobné upomínkové předměty spojené s hlavní činností OM. 

Jiné ostatní výnosy překročily plán úhradou výdajů vzniklých v souvislosti s výstavou 

„Fenomén Vítkovice“ sponzorem. Ostravské muzeum vytvořilo za rok 2008 kladný 

hospodářský výsledek ve výši 184 tis. Kč. 
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Pro rok 2009 byly v Ostravském muzeu plánovány náklady ve výši 27 184 tis. 

Kč. Největší překročení oproti plánu bylo na účtu 502 spotřeba energie o 108 tis. Kč 

z důvodu otevření všech stálých expozic, účtu 504 prodané zboží o 56 tis. Kč, byly 

vydány dvě nové publikace a účtu 518 ostatní služby o 49 tis. Kč za uspořádání 

venkovní výstavy a oslavy u příležitosti otevření nových stálých expozic v OM. 

Plánované výnosy v OM v roce 2009 ve výši 27 184 tis. Kč byly překročeny o 789 tis. 

Kč. Překročení bylo způsobeno zvýšením vstupného ve 2. pololetí r. 2009 z důvodu 

otevření všech nových stálých expozic, tržby za prodané zboží byly zvýšeny díky 

prodeji nových publikací, pronájmem nebytových prostor ap. Za rok 2009 mělo OM 

kladný hospodářský výsledek ve výši 89 tis. Kč. 

V roce 2010 činily celkové náklady 32 303 tis. Kč. Oproti roku 2009 byl největší 

nárůst na účtu 511 Opravy a udržování z důvodu neplánované opravy 

vzduchotechniky, opravy parket ve výstavních prostorách a počítačové sítě, účtu 551 

Odpisy dlouhodobého majetku a účtu 518 Ostatní náklady z důvodu připravovaného 

projektu Jan Lucemburský – „Král, který létal“. Výnosy byly ve výši 32 340 tis. Kč, tj. 

oproti skutečnosti r. 2009 nárůst o 4 367 tis. Kč. Největší překročení bylo z prodeje 

služeb za archeologický výzkum na staveništi Divadlo loutek a Rekonstrukce 

vodovodu ul. Pivovarská. Zřizovatel poskytl OM provozní dotaci, příspěvek na 

odpisy, grant na akci Muzejní noc a účelový příspěvek na výstavu Jana 

Lucemburského v celkové výši 20 966 tis. Kč. Jsou vykázány vyšší tržby ze 

vstupného z důvodu zpřístupnění atraktivní výstavy „Král, který létal. Moravsko-

slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského“ 

od 16. prosince. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2010 je 37 tis. Kč. 

V grafu 3.1 je znázorněn podíl prostředků zřizovatele a vlastních prostředků na 

financování činnosti muzea. 
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Graf 3.1 Podíl finančních prostředků zřizovatele a vlastních prostředků na 
financování činnosti muzea v letech 2006 – 2010 (v %) 

 
Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 
 

3.4 Investice v letech 2006 - 2010 

Ostravské muzeum má ve správě tři budovy, a to hlavní budovu staré radnice 

na Masarykově náměstí. Budova na Lechowiczově ulici slouží jako pracoviště 

konzervátorské dílny, pracoviště a depozitáře oddělení přírodních věd a v budově 

bývalého kina Máj v Ostravě – Přívoze je centrální depozitář sbírek OM. 

V roce 2006 byla organizaci poskytnuta investiční dotace na realizaci stálých 

expozic v částce 2 000 tis. Kč. Z vlastních zdrojů (investičního fondu) byl pořízen 

služební vůz. Zdrojem investičního fondu byla v roce 2006 tvorba odpisů z majetku 

Ostravského muzea v částce 8 876 tis. Kč. Z toho bylo 8 576 tis. Kč odvedeno zpět 

zřizovateli. 

V roce 2007 byla OM poskytnuta další investiční dotace na vytvoření stálých 

expozic ve výši 12 000 tis. Kč. 

Na rok 2008 bylo schváleno zastupitelstvem města Ostravy přidělení investiční 

dotace na dokončení realizace stálých expozic OM v částce 13 825 tis. Kč s tím, že 

dotace mohla být využita do konce března 2009. V roce 2008 byly zpřístupněny tři 

části expozic. Slavnostní otevření všech expozic bylo plánováno na červen 2009. 

Kromě této dotace byla poskytnuta investiční dotace ve výši 102 tis. Kč na 
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zpracování energetického auditu a projektovou přípravu k rekonstrukci a zateplení 

budovy v Ostravě – Přívoze, kde je depozitář OM. 

V roce 2009 požádalo OM o finanční příspěvek ze zdrojů EU na dva projekty. 

Z rozpočtu Statutárního města Ostravy (dále SMO) byly poskytnuty na přípravu 

a podání těchto projektů účelové investiční dotace. Projekt „Rekonstrukce a zateplení 

budovy na Engelmüllerově ulici“ byl dotován ve výši 376 040 Kč. Na projekt 

„Revitalizace výstavních prostor OM“ byly finance ve výši 585 074 Kč poskytnuty 

z Regionálního operačního programu (dále ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Mimo 

tyto dvě dotace OM dočerpalo dotaci zřizovatele z roku 2008 na dokončení realizace 

stálých expozic. V roce 2008 byla čerpána částka 2 784 tis. Kč. Dále byly 

z investičního fondu OM v roce 2009 pořízeny audiovizuální prvky a výukové 

programy pro expozici živé přírody ve výši 331 tis. Kč, byla zrekonstruována fasáda 

a vyměněna okna v budově OM na Lechowiczově ulici za 3 567 tis. Kč a nakoupeny 

sbírkové předměty v hodnotě 723 tis. Kč. 

Ostravské muzeum uspělo s žádosti na Regionální radě Moravskoslezsko 

v ROP Podpora cestovního ruchu a projekt „Revitalizace výstavních prostor 

Ostravského muzea“ v celkové hodnotě 10 mil. Kč byl vybrán k realizaci. Projekt se 

týkal změny zabezpečení, požární ochrany, osvětlení, klimatizace prostor i vitrín 

s certifikovaným vysokým stupněm zabezpečení a vlastní vnitřní klimatizací a řady 

výstavních prvků. Celková dotace z EU představovala částku 9,1 mil. Kč. Realizace 

proběhla v 1. polovině roku 2010 a účetně byl projekt ukončen do konce roku 2010. 

Kromě investic z dotací použilo OM také svůj investiční fond na zhodnocení budovy 

na ul. Lechowiczova, kde proběhla generální rekonstrukce střechy a její zateplení. 

Opravena byla také hlavní budova na Masarykově náměstí, prodáno staré služební 

vozidlo a zakoupeno nové. Byly také zakoupeny sbírkové předměty v hodnotě 

243 tis. Kč. 

 

3.5 Hospodaření s fondy v letech 2006 - 2010 

Ostravské muzeum má zřízen fond odměn, FKSP, rezervní fond a investiční 

fond. Použití rezervního fondu OM konzultuje s nadřízeným odborem, což je odbor 

kultury a zdravotnictví města Ostravy. Při převodu financí z rezervního do 

investičního fondu musí mít souhlas zřizovatele. 
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V roce 2006 byl fond odměn čerpán ve výši 200 tis. Kč. Finance byly použity 

na dokrytí mzdových prostředků. FKSP byl tvořen 2 % přídělem mzdových 

prostředků. Byl z něj čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců muzea a na 

důchodové připojištění zaměstnanců. Z rezervního fondu byla mimořádně uhrazena 

faktura za plyn. Zdrojem investičního fondu byla v roce 2006 tvorba odpisů z majetku 

OM v částce 8 876 tis. Kč, z níž 8 576 Kč bylo odvedeno zpět zřizovateli. 

V roce 2007 byla do fondu odměn převedena částka 212 tis. Kč ze zlepšeného 

hospodářského výsledku z roku 2006 a bylo z něj čerpáno 95 tis. Kč na dokrytí 

překročených plánovaných mzdových nákladů za rok 2007.  FKSP byl v roce 2007 

použit na úhrady příspěvku na stravování, důchodové připojištění a životní jubilea 

zaměstnanců OM. Do rezervního fondu byla ze zlepšeného hospodářského výsledku 

roku 2006 převedena částka 54 tis. Kč. Do investičního fondu bylo převedeno 9 582 

tis. Kč z odpisů majetku OM. Dalším zdrojem byla dotace zřizovatele ve výši 12 000 

tis. Kč na vybudování stálé expozice v OM. 

Do fondu odměn byla v roce 2008 převedena část zlepšeného hospodářského 

výsledku za rok 2007 ve výši 287 tis. Kč a čerpána částka 270 tis. Kč na mimořádné 

celoroční odměny zaměstnanců muzea. Do FKSP bylo převedeno 146 tis. Kč 

a čerpáno 120 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 71 tis. Kč. Dále 

byl tento fond navýšen o peněžní dary v celkové výši 100 tis. Kč na zapůjčení 

výstavy „Hry a klamy“. Zdrojem investičního fondu byly v roce 2008 odpisy z majetku 

OM ve výši 10 267 tis. Kč, investiční dotace 13 825 tis. a účelová investiční dotace 

102 tis. Kč.  Z investičního fondu bylo v roce 2008 čerpáno 11 041 tis. Kč na realizaci 

stálých expozic, 102 tis. na zpracování energetického auditu a 7 663 tis. na odvod 

odpisů z nemovitého majetku zřizovateli. Do konce března 2009 zbývalo na stálých 

expozicích proinvestovat 2 784 tis. Kč. 

Fond odměn byl v roce 2009 navýšen o 147 tis. Kč a převedena částka 2 tis. 

do rezervního fondu, která byla chybně zaúčtována do fondu odměn v minulých 

letech. FKSP byl navýšen o 147 tis. Kč a čerpán ve výši 129 tis. Kč. Do rezervního 

fondu byla převedena částka 37 tis. Kč (20 % podíl zlepšeného hospodářského 

výsledku), 2 tis. Kč z fondu odměn a OM byl poskytnut dar ve výši 50 tis. Kč. 

Prostředky ve výši 80 tis. Kč byly čerpány na vydání česko-anglické reprezentativní 

publikace OM. Zdroji investičního fondu byla v roce 2009 tvorba odpisů z majetku 
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OM ve výši 11 885 tis. Kč, investiční dotace 400 tis. Kč na rekonstrukci a zateplení 

budovy depozitáře, 23 tis. Kč na aktualizaci energetického auditu této budovy 

a investiční dotace 586 tis. Kč na revitalizaci výstavních prostor. V roce 2009 byly 

pořízeny investice v celkové hodnotě 985 tis. Kč. 

V roce 2010 byla do fondu odměn převedena částka 70 tis. Kč. Fond odměn 

byl čerpán ve výši 290 tis. Kč. Čerpání v FKSP bylo ve výši 135 tis. Kč, zůstatek činí 

191 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 20 % zlepšeného hospodářského 

výsledku z r. 2009. Čerpáno bylo 963 tis. za technické zajištění výstavy „Král, který 

létal“ (zapůjčení výstavního inventáře, nasvětlení výstavy, zapůjčení exponátů, práce 

pro vydání katalogu k výstavě atd.) Zdrojem investičního fondu byly v roce 2010 

odpisy z majetku OM ve výši 13 059 tis. Kč. Dalším zdrojem byla investiční dotace ve 

výši 9 075 tis. Kč a 324 tis. Kč. Dále byla vrácena částka 204 tis. Kč od firmy, která 

prováděla revitalizaci výstavních prostor jako rozdíl mezi projektovanou 

a realizovanou položkou. Investiční fond OM byl v roce 2010 použit na financování 

projektu „Revitalizace výstavních prostor Ostravského muzea“, který byl podpořen 

dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

částkou 9 075 tis. Kč a spolufinancován SMO účelovou investiční dotací 324 tis. Kč. 

Dále bylo z investičního fondu profinancováno technické zhodnocení budov OM, 

nákup nového služebního vozu a nákup sbírkových předmětů ve výši 243 tis. Kč.  

V grafu 3.2 je znázorněn vývoj zůstatků jednotlivých fondů OM k 31. 12.  

Graf 3.2 Zůstatky jednotlivých fondu Ostravského muzea k 31. 12. (tis. Kč) 

 
Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 
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3.6 Výstavní činnost v letech 2006 - 2010 

V roce 2006, přestože probíhalo stěhování muzea do nových 

zrekonstruovaných prostor, se podařilo uspořádat 27 krátkodobých výstav. Mezi 

nejúspěšnější patřily například výstavy  

▪ „Gustav Klimt a Egon Schiele“, výstava ve spolupráci s Rakouským kulturním 

fórem v Praze, 

▪ „Revolvery a pistole v proměnách doby“ – jedna z největších výstav s touto 

tématikou v ČR, ke které byl vydán špičkový katalog, aj.  

Mimo muzeum proběhlo 7 výstav, z nichž lze vyzvednout úspěšnou výstavu 

„100 let od návštěvy Františka Josefa I. v Ostravě“, kterou OM prezentovalo ve Vídni. 

Z činnosti OM lze například uvést „Pohádkovou muzejní noc“, „Den Země – Ostrava-

Poruba, Hlavní třída“, „Historickou olympiádu v Ostravě“. Kromě toho se v muzeu 

konala praxe studentů historie a muzeologie, byly zapůjčovány sbírkové předměty, 

probíhala publikační a přednášková činnost, terénní práce v oborech archeologie, 

botaniky, geologie, etnografie ap.  

Muzeum úzce spolupracuje např. s Archivem města Ostravy, Slezským 

zemským archivem Opava, Knihovnou města Ostravy, Moravskoslezskou vědeckou 

knihovnou, Korunkou – centrem volného času dětí, Památkovým ústavem Ostrava, 

Stanicí pro záchranu živočichů v Bartošovicích, ZOO Ostrava a dalšími.  

V roce 2007 bylo uspořádáno několik velkých akcí. Bylo to „Setkání 

pracovníků muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí“, výstava 

výtvarných umělců „Smalt Art Vítkovice“, autorská výstava OM „Ostrava – město 

neřesti“, výstavy „Zlaté mince středověké Evropy“, „Tvář středověké Ostravy“ 

a „Fenomén Vítkovice“. Mimo OM byla uspořádána výstava v Miskolci a Trenčíně, na 

které se podílely muzea Visegradské čtyřky, v Katovicích a Raciborzi byly 

vystavovány zpěvníky ze sbírky Jaromíra Nohavici. I přesto, že počet pořádaných 

interních výstav byl menší než v roce 2006, počet návštěvníků akcí byl o cca 2 000 

vyšší. 

V roce 2008 byl počet pořádaných výstav oproti roku 2007 mírně nižší. Tento 

trend byl i v roce 2009. Ke krátkodobým výstavám sloužil již jen vymezený výstavní 

prostor, protože ve větší části prostor byly instalovány nově otevřené stálé expozice. 
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Příprava expozic byla nad rámec činností odborných pracovníků muzea. Podařilo se 

ji skloubit s ostatní muzejní činností, takže návštěvníci mohli spatřit mnoho výstav jak 

z dílny OM, tak zapůjčených. Proběhla celá řada akcí – přednášky, setkání, 

vycházky. Velkou návštěvnost měla výstava ke Dni Země, instalovaná v Hornickém 

muzeu. Tradičně se muzeum zapojilo do „Festivalu muzejních nocí“. Muzejní převrat 

v návštěvnosti způsobila interaktivní výstava „Hry a klamy“, zapůjčená firmou 

Labyrint Bohemia z Liberce. Charakterem sice nebyla muzejní, ale muzeum zvažuje 

vybudovat v Ostravě podobný IQ park, jako má Liberec. Ostravské muzeum bylo 

v roce 2008 pořadatelem 23 výstav. Čtyři výstavy byly mimo výstavní prostory OM, 

šest výstav bylo přivezeno ze zahraničí a jedna byla výsledkem několikaleté odborné 

práce historika OM ve spolupráci s jinými institucemi. 

V roce 2009 OM završilo několikaleté úsilí a otevřelo stálé expozice, které tvoří 

základ prezentační činnosti každého muzea. Ohlas na nové expozice byl z řad 

návštěvníků i odborné veřejnosti velmi kladný. Zejména zaujala interaktivní expozice 

živé přírody, ve které probíhají výukové hodiny jak základních, tak středních škol. 

Muzeum bylo z důvodu dokončování nových stálých expozic na začátku června 

několik týdnů uzavřeno. Tento fakt i to, že v listopadu a prosinci již nebyla ve 

výstavních prostorách žádná krátkodobá výstava, způsobil mírný pokles návštěvníků. 

Oproti tomu byla rekordní návštěvnost na Muzejní noci i na dnu otevřených dveří 

Ostrava dokořán I. a II. OM bylo hlavním organizátorem a koordinátorem akce 

Muzejní noc. Byly připraveny speciální komentované prohlídky, výtvarné workshopy 

pro děti a mládež. Největší zájem byl o výstup na věž staré radnice. Přišla téměř 

tisícovka návštěvníků. Akce Den otevřených dveří přilákala více než 1 000 účastníků.  

V roce 2010 byly od ledna do května plně uzavřeny prostory pro krátkodobé 

výstavy, které ve spojení se stálými expozicemi zvyšují atraktivnost programu OM. 

V tomto období cíleně navštěvovaly OM pouze školní skupiny, což se projevilo ve 

sníženém počtu návštěvníků. Od června, kdy byla v nově zrevitalizovaných 

prostorách otevřena výstava „Velké šelmy Beskyd“ se počet návštěvníků opět zvýšil. 

OM se v roce 2010 zapojilo do hromadných celoměstských akcí, při kterých byl vstup 

volný (Ostrava dokořán, Muzejní noc, Masopust, Vynášení Mařeny ap.), na 

Masarykově náměstí probíhala výstava „Architektury – mobilní výstavní prostor“. 

15. prosince byla slavnostně otevřena výstava „Král, který létal. Moravsko-slezské 
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pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského“. Byla to 

první velká výstava Ostravského muzea. Odstartovala plnění pětileté udržitelnosti 

úspěšně zrealizovaného projektu „Revitalizace výstavních prostor Ostravského 

muzea“, spolufinancovaného ze zdrojů EU. Už za prvních 14 dní otevření výstavy se 

ukázalo, že revitalizace výstavních prostor byla velmi důležitá. Vytvořila kvalitní 

výstavní prostor s podmínkami pro zapůjčení sbírkových předmětů nejvyšších 

historických kvalit a spolu s vhodně zvoleným tématem výstavy přilákala během 

Vánoc cca 5 084 návštěvníků, což je více než trojnásobek průměrné měsíční 

návštěvnosti. 

Počet pořádaných výstav a počet návštěvníků v letech 2006 – 2010 je 

v tabulce 3.3. 

Tab. 3.3 Počet pořádaných výstav a počet návštěvníků v letech 2006 – 2010 
Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 
Počet interních výstav 27 26 23  17  6 
Počet externích výstav 7 9 4  6  4 
Počet návštěvníků interních výstav 14 005 16 023 21 154  19 400  14 780 
Počet návštěvníků externích výstav 8 400 10 500 7 800  8 150  6 050 
Počet prodaných vstupenek (ks) 9 430 10 800 11 204  5 318  7 692 
Tržby ze vstupného (tis. Kč) 186 213 382  202  301 

Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

 

 Ke zvyšování návštěvnosti určitě přispěla i celodenní otevírací doba muzea. 

Na rozdíl od ostatních kulturních institucí bylo Ostravské muzeum otevřeno 

i v pondělí. Podle atraktivnosti probíhajících výstav byla prodlužována otevírací doba 

pro návštěvníky. Pro zlepšení nabídky služeb bylo muzeum otevřeno i ve vybrané 

státní svátky.  
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4 Zhodnocení hospodaření Ostravského muzea a vytvoření 

doporučení pro zkvalitnění poskytovaných služeb 

 

4.1 Zhodnocení hospodaření muzea v letech 2006 - 2010 

Z provedené analýzy činnosti a hospodaření Ostravského muzea v letech 

2006 – 2010 vyplývá: 

▪ nejvyšší náklady na činnost muzea byly v roce 2006, a to 39 591 tis. Kč, ty 

souvisely se stěhováním muzea do zrekonstruovaných prostor, v tomto roce byly 

také náklady na opravy nejvyšší za celé sledované období. Skladba nákladů byla 

každý rok stejná – bylo účtováno na účtech spotřeba materiálu, energie, náklady 

na prodané zboží, opravy a udržování, cestovné, reprezentace, ostatní služby, 

mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a sociální náklady, jiné ostatní náklady 

a odpisy. Průměrná skladba nákladů je zobrazena v grafu 4.1. 

Graf 4.1 Průměrná skladba nákladů muzea v období 2006 - 2010 

 
Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

 

▪ výnosy byly nejvyšší v roce 2006, a to ve výši 39 857 tis. Kč. Muzeum získalo 

finanční prostředky prodejem vlastních výrobků, služeb, zboží, přídělem do fondů, 



40 

 

z pronájmu nebytových prostor. Podíl jednotlivých příjmů organizace je znázorněn 

v grafu 4.2. 

 

Graf 4.2 Průměrná skladba příjmů muzea v období 2006 - 2010 

 
Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

 

Hlavním zdrojem příjmů však byl příspěvek od zřizovatele a to na provoz nebo 

účelově poskytnuté příspěvky. Celkový přehled je uveden v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Výše poskytnutých příspěvků zřizovatele v období 2006 – 2010 (tis. Kč) 

Poskytnuté příspěvky od 
zřizovatele 

2006 2007 2008 2009 2010 
tis. Kč 

na provoz 11 967 13 338 13 338 13 795 14 266 
účelové 26 320 200 2 964 4 968 6 700 
Celkem 38 287 13 538 16 302 18 763 20 966 

Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

Mimo příspěvku zřizovatele získala organizace 574 tis. Kč z prostředků fondu 

mikroprojektů Interreg III Euroregionu Silesia na realizaci projektu „Setkání muzeí 

Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí“. 

 

▪ za období 2006 – 2010 byly realizovány investice v celkové výši 49 594 tis. Kč. 

Investice v jednotlivých letech jsou znázorněny v tabulce 4.2. Nejvíce prostředků 

bylo vynaloženo v roce 2010. Největšími investičními akcemi bylo vybudování 

stálých expozic za cca 28 mil. Kč z prostředků zřizovatele a revitalizace výstavních 
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prostor v celkovém objemu cca 10 mil. Kč. Prostředky na revitalizaci byly získány 

z ROP Podpora cestovního ruchu. Tento projekt byl předpokladem pro realizaci 

mimořádných výstav.  

Tab. 4.2 Výše pořízených investic v období 2006 – 2010 (tis. Kč) 

Pořízené investice 
2006 2007 2008 2009 2010 

tis. Kč 

z dotací zřizovatele 2 000 12 000 11 143 3 769 324 
z prostředků EU  0 0 0 0  9 074 
z investičního fondu 644  0  0 4 739 5 901 
Celkem 2 644 12 000 11 143 8 508 15 299 

Zdroj: rozbory hospodaření muzea v letech 2006 - 2010, vlastní zpracování. 

Ostravské muzeum prošlo v roce 2005 rekonstrukcí hlavní budovy. Byly 

zlepšeny nevyhovující podmínky. Z kraje roku 2006 byl pak proveden přesun do 

zrekonstruovaných prostor. Tato skutečnost se projevila ve zvýšených nákladech na 

spotřebu materiálu a opravy uvedených v tabulce 3.1. Během roku 2006 byly 

pořádány krátkodobé výstavy. To pokračovalo i v následujícím roce, kdy bylo v rámci 

krátkodobých výstav uspořádáno i několik větších akcí. Na jedno z nich, tj. Setkání 

muzeí Horního Slezska a veletrh hornoslezských muzeí, získalo OM dotaci 

z prostředků EU.  

V roce 2008 byl počet výstav snížen a tento trend pokračoval i v roce 2009. 

Bylo to způsobeno zahájením budování trvalých expozic. Finančně je činnost patrná 

z tabulky 4.2 – dotace od zřizovatele Od roku 2008 došlo k výraznému zvýšení 

návštěvnosti. Nejúspěšnější byla akce „Hry a klamy“. V roce 2009 byly pak otevřeny 

stálé expozice. Z hlediska návštěvnosti došlo k mírnému poklesu, ale to je jen 

relativní. Příprava na otevření trvalých expozic si totiž vyžádala krátkodobé uzavření 

výstavních prostor. 

 Rok 2010 byl poznamenán uzavírkou prostor pro krátkodobé výstavy 

z důvodu revitalizace výstavních prostor. Investiční akce byla financována 

z prostředků EU, které se podařily získat ve výši cca 9,1 mil Kč. Realizací bylo 

umožněno zapůjčování mimořádně cenných exponátů. V polovině prosince 2010 

byla otevřena první velká výstava a byly zapůjčeny mimořádně atraktivní exponáty 

na výstavu „Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského 

prostoru doby Jana Lucemburského“. Návštěvnost za 14 dní (do konce roku 2010) 
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dosáhla rekordní výše. Tržby v roce 2010 dosáhly i přes 5 měsíční odstávku 

mimořádné úrovně, viz tabulka 3.3.  

V rámci sledovaných let došlo k mimořádně efektivním investicím do rozšíření 

výstavních ploch a zabezpečení výstavních prostor. I v období finanční krize má 

účast na výstavách jednoznačně stále stoupající úroveň a to i při zohlednění tří, resp. 

pětiměsíční odstávky výstavní činnosti. Tyto nutné odstávky a investice jsou však 

mimořádně pozitivním vkladem do budoucna. Došlo k zatraktivnění prostředí, 

zvýšení tržeb ze vstupného, pronájmu přednáškových sálů, nebytových prostor, 

zvýšení bezpečnostního zabezpečení výstavních prostor apod.  

 

4.2 Doporučení pro zkvalitnění poskytovaných služeb 

Modernizované a zrekonstruované zázemí Ostravského muzea je nutno využít 

především do budoucna. Je nutné koncentrovat úsilí ve výstavnictví především do 

atraktivních, nosných výstavních témat, která přilákají široký okruh návštěvníků. To je 

cesta, kam směřovat muzeum nejen v období finančního nedostatku, ale především 

do budoucna. Je to cesta, která byla umožněna díky výrazným příspěvkům od 

zřizovatele rovněž i zajištěním dotací z prostředků EU. 

Pro financování nákladů na činnost Ostravského muzea v dalších letech lze 

podle aktuálních výzev k předkládání žádostí o dotaci doporučit využít finanční 

prostředky ROP NUTS II Moravskoslezsko pro projekty, které mohou být zařazeny 

do prioritní osy 2 – Podpora prosperity regionu. Maximální výše podpory je 40 % 

celkových způsobilých nákladů. Příjemce musí zajistit spolufinancování projektu 

z vlastních zdrojů. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů je 2 mil. Kč.  

V rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika – lze 

požádat o podporu menších projektů s přeshraničním dopadem z fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Termíny pro předložení žádostí jsou 11. 6. 2012 

a 19. 11. 2012. Dotace jsou poskytnuty až po ukončení celého projektu a činí cca 

85 % způsobilých nákladů. 

O podporu lze také požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který má 

program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí 

Moravskoslezského kraje a program podpory aktivit v oblasti kultury. Výše podpory 
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v roce 2012 u programu obnovy se pohybuje od 40 – 50 % celkových uznaných 

nákladů projektu, u programu podpory aktivit je výše dotace 50 % celkových 

uznaných nákladů projektu. 
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5 Závěr 

Bakalářská práce má teoretickou část a praktickou část. Je rozdělena do pěti 

kapitol, včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole je popsán vývoj kulturní politiky 

a zdroje financování kultury z centrálních i místních zdrojů, jsou rozvedeny možnosti 

získání zdrojů z fondů Evropské unie. Dále se kapitola zabývá organizačními 

složkami a příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků v obecné 

rovině a to od jejich založení, hospodaření, fondy a financováním. 

Ve třetí kapitole je rozebráno hospodaření Ostravského muzea v letech 2006 

– 2010. Na podkladě rozborů hospodaření, poskytnutých Ostravským muzeem, je 

provedena analýza hospodaření z hlediska nákladů a výnosů, investic, hospodaření 

s fondy a výstavní činnosti. Výsledky analýzy jsou shrnuty ve čtvrté kapitole 

a zároveň je splněn cíl bakalářské práce – charakterizovat zdroje financování použité 

k zajištění stanovené činnosti a navrhnout doporučení nejen v oblasti financování, 

ale i v oblasti hlavního poslání muzea. Na základě zadaného cíle bakalářské práce 

byly ověřovány hypotézy: 

H1: Z důvodu ekonomické krize klesá návštěvnost Ostravského muzea. 

H2: V rámci sledovaného období čerpalo Ostravské muzeum prostředky z fondů EU. 

První hypotéza je logická a nezpochybnitelná, ale nepotvrdila se. Z bakalářské 

práce vyplývá, že při nasměrování výstav do atraktivních a pro občany zajímavých 

oblastí se návštěvnost výstavních expozic i v tomto období daří zvyšovat. Skutečnost 

je umocněna i faktem, že v období 2006 – 2010 probíhaly v muzeu významné 

rekonstrukce a revitalizace a organizace měla po několik měsíců část výstavních 

prostor uzavřenou. Skutečnost je patrná z tabulky 3.3.  

Co se týká druhé hypotézy, bylo zjištěno, že Ostravské muzeum v období 

2006 – 2010 získalo dvakrát prostředky z EU a to v celkové výši 9 648 tis. Kč. I v této 

oblasti jednoznačně plyne, že prostředky z EU byly získány k realizaci významných 

podnětů ve výstavnictví, tj. mimo jiné k uspořádání výstavy, která byla oficiální 

součástí oslav 700. výročí od nástupu Lucemburské dynastie na český trůn. Peníze 

umožnily nejen uskutečnit tuto výstavu, ale do budoucna zajistit z hlediska 

klimatických podmínek výstavních prostor a bezpečnosti pro vystavované exponáty 

realizaci dalších rozsáhlých výstav. Provedení modernizace a rekonstrukce 
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výstavních prostor do budoucna umožňují nezanedbatelné příjmy z pronájmu 

nebytových prostor. 

Ze zpracované bakalářské práce dále vyplývá velmi úspěšné nastavení 

a směrování činnosti Ostravského muzea ze strany vedení instituce. Statutární 

město Ostrava patří ke třem největším městům v České republice. Nevlastní tak 

velké množství historických budov a památek jako Praha nebo Brno, a proto 

výsledky docílené Ostravským muzeem jsou velmi přínosné pro oblast kultury a 

uchování kulturního dědictví pro město Ostravu a její široké okolí. Celá činnost 

muzea v kultuře, výstavnictví, vývoji a výzkumu, zapůjčování exponátů, publikační, 

přednáškové a pedagogické činnosti, spolupráce s jinými institucemi atd. je 

prováděna velmi profesionálním, odborným a pro věc „zapáleným“ úzkým kolektivem 

odborníků. O to více je třeba vyzvednout výsledky činnosti ve sledovaném období 

2006 – 2010, které jsou v bakalářské práci podchyceny. 
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Seznam zkratek 

DSO dobrovolné svazky obcí 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 

FS Fond soudržnosti 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

MK ČR Ministerstvo kultury České republiky 

NIPOS Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

OM Ostravské muzeum 

OON ostatní osobní náklady 

OS organizační složka 

PO příspěvková organizace 

ROP regionální operační program 

SMO Statutární město Ostrava 

ÚSC územní samosprávné celky 
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