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I. ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým 
krajem, sídlí na centrálním náměstí v renesanční budově bývalé radnice ze 16. 
století, kde je však pouze v pozici nájemníka. Tato skutečnost je v některých 
případech bohužel zdrojem těžko řešitelných problémů. Jednou z velmi výrazných 
těžkostí je nemožnost vybudování bezbariérového přístupu do expoziční a výstavní 
části budovy, což je nejen zásadní omezení pro handicapované občany, ale i práci 
ztěžující faktor pro zaměstnance muzea při vynášení těžkých výstavních artefaktů do 
patra budovy. Na druhou stranu se tento krásný objekt odvděčuje návštěvníkům 
zcela výjimečnými a exkluzívními výstavními sály, které jsou s nadšením hodnoceny  
i kurátory z renomovaných galerií, což dokládají i zápisy v návštěvní knize. 
V prostorách hlavní budovy jsou trvale umístěny expozice věnované historii města 
Prostějova, životu v pravěku, dále mohou návštěvníci zhlédnout velmi cennou a 
obdivovanou expozici hodin a hodinek, v níž je z velké části prezentován odkaz 
židovského továrníka Bruno Wintera, ukázku produkce plastikových modelů 
celorepublikově známých prostějovských kovozávodů a zmodernizovaná, i když 
částečně zmenšená expozice připomíná prostějovského rodáka, básníka Jiřího 
Wolkera. 
 
V minulém roce roce došlo v závěru roku k otevření dlouho plánovaných expozic – 
Kámen mluví a Hanácká světnice. Obě tyto expozice byly za použití mimořádné 
finanční dotace od zřizovatele vybudovány vlastními silami pracovníků muzea. 
Prostory, které byly pro tyto nové expozice vyčleněny, nebo spíše ty, které byly jedné 
v současné době volné, nejsou nikterak velké, a přesto se podařilo představit 
v případě geologické expozice velmi ucelenou a zajímavou kolekci nápaditým 
způsobem a v expozici národopisu se návštěvník poddá iluzi, že se na chvíli ocitl 
v domácnosti našich předků na Hané.  
 
Je velká škoda, že většina sbírkových předmětů ze všech oblastí, které Muzeum a 
galerie v Prostějově, příspěvková organizace Olomouckého kraje, spravuje ve 
smyslu ustanovení § 10 odst. 6 muzejního zákona (zákona č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy) je uložena v depozitářích a návštěvníkům zůstává 
„schována“. 
 
Do budoucna bychom rádi vybudovali další nové expozice, kde by se daly 
prezentovat cenné artefakty z podsbírek užitého umění, majoliky, železa, zajímavých 
map… 
 
Samozřejmě „své vlastní“ expozice by si zasloužili prostějovští rodáci, jejichž věhlas 
překročil nejen region a naši republiku. V tomto případě by se zcela jistě jednalo o 
Otto Wichterleho, jehož objevy jsou díky Českým kulturním  centrům prezentovány 
v zemích celé Evropské unie a jeho sestry Hany, která je bez nadsázky první dámou 
českého moderního sochařství  a zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla. 
Snad se tedy díky příslibu zřizovatele podaří uvolnit další prostory a těmto 
mimořádným osobnostem vzdát trvalý a zasloužený hold.   
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Kromě stálých expozic se v hlavní budově realizují výstavy, kdy jsou zastoupeny 
předmětové i galerijní prezentace, větší část tvoří galerijní projekty, abychom dostáli 
v plném smyslu pojmenování naší instituce a také proto, že vysoké, rozlehlé sály se 
světlíky jsou pro obrazové výstavy předurčeny. Ve dvou dalších budovách – 
v budově Špalíčku v ulici Uprkova jsou umístěny expozice Z židovského ghetta, 
v jejímž rámci jsou prezentovány i panely týkající se osobnosti E. Husserla. Ve zbylé 
části jsou pak výstavní prostory, kde se většinou ve dvouměsíčních intervalech 
obměňují výstavy.  
 
Velkou mimořádností, která je zcela výjimečná v rámci jiných muzeí v našem kraji, je 
existence hvězdárny, která funguje od roku 2009 jako oddělení pod naším muzeem. 
Hvězdárna je velmi atraktivní, její návštěva ještě i dnes v sobě stále skrývá jakési 
dobrodružství a tajemno. Pracovníci, kteří v ní pracují, jsou pro svou práci velmi 
zapálení, takže se dá říct, že celková činnost astronomického oddělení je značným 
přínosem pro muzeum. 
 
K žádným organizačním změnám v roce 2017 nedošlo, počet pracovníků byl 
víceméně stabilizovaný, jen s drobnými změnami (odchod do důchodu a rozvázání 
pracovního poměru dohodou na vlastní žádost pracovníka v důsledku změny 
zaměstnání, odchod na mateřskou dovolenou 2 zaměstnankyň, za které postupně 
máme plnohodnotný zástup), pracovní kolektiv významně dočasně posílil o 
pracovníky, získané díky dlouhodobé spolupráci s Úřadem práce v Prostějově, kteří 
byli placeni z prostředků Úřadu práce a ESF (pomocná síla v depozitářích na VPP a 
pomocná síla v rámci SÚPM). Tito pracovníci, kteří jsou všichni v částečném 
invalidním důchodu nebo zdravotně znevýhodnění, pomáhají s úklidem a organizací 
předmětů v depozitářích, tříděním a zařazováním knihovního fondu, drobnými 
kancelářskými pracemi, evidenčními pracemi v rámci etnografické sbírky a v 
neposlední řadě zastupují průvodkyně ve výstavních sálech při dovolených či 
nemocech, což je velká finanční pomoc, protože tyto dovolené nejsou rozpočtovány. 
 
V této spolupráci s úřadem práce bychom rádi pokračovali, přijetí více pracovníků 
brání nedostatek vhodných pracovních prostor. Tito lidé jsou vděční za poskytnutou 
práci a možnost získání další praxe a my touto cestou získáváme prověřené 
pracovníky, které budeme moci oslovit při odchodu do důchodu stávajících hlídaček 
a pokladních apod. 
 
Havárie a poruchy: Opakovaně při deštích zatéká do budovy nového depozitáře – 
proběhla jednání s krajem, v budoucnu bude zřejmě nutno přistoupit k výměně 
střešního pláště (viz níže). Nově začalo zatékat do budovy Hvězdárny, kdy budeme 
muset začít řešit buď rozsáhlejší opravu střechy a zateplení objektu (velmi špatný 
energetický audit objektu) nebo realizovat dle zpracované studie přístavbu 
planetária, které by bylo velkou částí spojené se stávající budovou a při výstavbě by 
došlo k zateplení celého objektu a nutným opravám (celková výše nákladů se 
pohybuje kolem 25 mil. Kč, probíhá hledání vhodného dotačního titulu). 
 
Depozitáře: MGP disponuje depozitárními prostory v hlavní budově muzea a na 
odloučeném pracovišti v areálu bývalé staré nemocnice v ulici Lidická. Oba tyto 
prostory jsou dlouhodobě kapacitně nevyhovující, především v návaznosti na 
stávající množství sbírkových předmětů (špatná možnost jejich dobré a logické 
organizace a často i vhodného uložení) a současně neustálé narůstání archeologické 
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podsbírky, které nejsme schopni ovlivnit. Velké předměty (pračky, zemědělské stroje, 
některý nábytek a jiné) tak již někdy musíme od dárců z kapacitních důvodů odmítat. 
Přes snahu o co nejlepší využití stávajících prostor se kurátoři jednotlivých podsbírek 
neustále potýkají s nedostatkem vhodného úložného prostoru. Přesto, že byly 
opakovaně řešeny problémy se zatékáním do budovy nového depozitáře v Lidické 
ulici, při přívalovém a dlouhotrvajícím dešti se zatečení na různých místech stále 
projevuje. V depozitáři v historické hlavní budově muzea je při absenci kvalitní 
klimatizace nutno dodržovat předepsané klimatizační podmínky pomocí mobilních 
odsavačů vlhkosti, resp. zvlhčovačů a pomocí mobilní klimatizační jednotky. 
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II. HOSPODAŘENÍ - ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 
 
 
1. Hlavní činnost 
 
Náklady v hlavní činnosti (účtová třída 5) – rozbor nákladů jako celku 
 
Každý náklad podléhá předchozímu schválení ředitele a správce rozpočtu na 
Objednávce (v případě fakturace) nebo na Žádance o nákup v hotovosti. 
501 - spotřeba materiálu – rozpočet na rok 2017 byl 257 000 Kč, skutečnost 363 
880,38 Kč. Rozpočet jsme překročili o 106 000 Kč (v roce 2016 byla skutečnost 
470 772,90 Kč a meziroční snížení nákladů činí 106 892,52 Kč). Mezi položky, 
překročené o více jak 10 000 Kč patří: 

• 501 0350 nákup POE překročen o 11 814 Kč, který byl způsoben hlavně 
nutným nákupem nové popelnice v ceně 1 090 Kč a nového kontejneru za 
7 986 Kč, které nahradily staré prorezivělé rozpadlé kusy a nákupem nového 
repasovaného počítače za nefunkční počítač hlavní účetní v ceně 2 999 Kč. 
Tyto neočekávané položky nám překročily naplánovaný a zpočátku roku 
uskutečněný rozpočet na nákup 2 počítačů á 2 490 Kč v rámci postupné 
plánované výměny, nákup nového mlhostroje pro fyzikální pokusy 
astronomického oddělení za 1 999 Kč, brusky do dílny údržbářů 500 Kč (obě 
náhrady za staré nefunkční), zesilovače zvuku na akce pro veřejnost za 599 
Kč, 2 mobilních telefonů pro zaměstnance za celkem za 3 691 Kč a externího 
disku pro zálohování mezd a účetnictví v ceně 1 597 Kč.  

• 501 0420 materiál na opravy a údržbu 
Od roku 2017 odděleně sledovány materiály provozní, dílny pro veřejnost, 
konzervování, výstavy.   

- 501 0420 Materiál na opravy provozní ve výši 26 510 Kč – zde jde ve 
velké míře o nákupy žárovek do výstavních sálů a další materiál, 
potřebný pro udržování budov (vypínače, spojovací materiál, barvy…) 

- 501 0421 Materiál na dílny pro veřejnost ve výši 70 116,04 Kč – je plně 
kompenzován v cenách vstupného za výukové a další programy pro 
veřejnost, aby akce byly ziskové.  

- 501 0422 Materiál na konzervování a restaurování sbírek ve výši 16 
112,48 Kč – tyto výdaje se snažíme neomezovat, závisí na potřebách 
při ošetřování sbírkových předmětů pro zachování pro další generace 

- 501 0423 Materiál na výstavy ve výši 62 010,64 Kč - zde se jedná o 
materiál, použitý při přípravách jednotlivých výstav dle výstavního 
plánu (například na výstavu Pohřbívání v době kamenné se 
zhotovovaly rámy z desek, vysypané pískem a přikryté sklem z našich 
zásob, na vánoční výstavu se pořizovaly vánočních stromky, dále jde 
např. o obalový materiál při převozu výstav, provazy a struny k 
zavěšení vystavovaných předmětů aj. 

• 501 0430 čisticí, dezinfekční a hygienické prostředky byly narůstající 
položkou, která je pod přísným dohledem, ale udržování dostatečné čistoty v 
rozsáhlých výstavních prostorách, čistoty na rozsáhlé otevřené vstupní lodžii 
do muzea, neustále znečišťované holuby aj. nejde výrazně omezit.  
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• 501 0410 kancelářské potřeby - zde došlo k výrazné úspoře 38 767 Kč 
v závislosti na přísném hlídání tisku na pronajatých kopírkách, kde je nám dle 
smlouvy účtována každá vytištěná strana – nepropagační tiskoviny a interní 
tisky se tisknou převážně černobíle, rozsah tisku je průběžně sledován. 
Drobné kancelářské potřeby, jako jsou děrovačky, sešívačky, psací potřeby aj. 
nakupujeme ve velmi malých nákladech, kancelářský papír nenakupujeme 
vůbec, protože ze smlouvy na pronájem tiskáren a kopírek je nám každá 
vytištěná strana kompenzována 1 listem papíru. 
 

502 spotřeba energií – překročen rozpočet o 48 124,95 Kč. Tento rozpočet je tvořen 
dle minulého období a výše záloh na teplo, vodu, plyn a elektřinu je závislá mj. na 
klimatickém vývoji jednotlivých ročních období. Budovy vytápíme pouze v prostorách, 
které využíváme, a to jen v pracovní době, v ostatní době a ostatních prostorách 
pouze temperujeme, vzhledem k nezatepleným budovám administrativy hlavní 
budovy a hvězdárny vyšších úspor dosáhnout nemůžeme. Úspora elektrické energie 
do budoucna bude ovlivněna od listopadu roku 2017 rekonstruovaným osvětlením 
výstavních sálů druhého patra hlavní budovy z původních halogenových žárovek 
s příkonem 150W za LED světelné zdroje s příkonem cca. 10W (celkem se vyměnilo 
108 svítidel), velkým nákladem  je však nadále v létě klimatizace výstavních sálů, 
která je energeticky nákladná a na konci své životnosti. Položka v řádku ostatní jsou 
energie pro provoz depozitáře Lidická, přefakturovávaného CSS Prostějov.  Zde není 
žádný stálý pracovník, takže v přilehlých prostorách se pouze temperuje, 
v depozitářích celoročně funguje klimatizace. Ve srovnání s rokem 2016 jsme snížili 
výdaje za energie o 71 761,24 Kč. 

 
511 opravy a udržování – tuto položku nijak neplánujeme a je závislá na událostech 
během roku – předem nelze odhadnout, co se kdy pokazí. Rádi bychom 
rekonstruovaly zastaralé pracovny a kanceláře tempem alespoň 1 ročně, včetně 
výmalby a výměny podlahových krytin, bohužel nezůstává dostatek volných 
prostředků a tak zpravidla řešíme pouze havárie a nutné opravy. Položka byla 
překročena o 191 218,33 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 se nám zvýšily náklady na 
opravy o 36 960,43 Kč. 

 
• 511 0320 oprava strojů přístrojů a zařízení, k  položkám nad 10 000 Kč 

patřily 
- úprava osvětlení vitrín geologie 13 358 Kč 
- opravy hasicích přístrojů po revizi 10 503 Kč 
Překročení rozpočtu o 46 443,33 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 jsme 
snížili náklady o 19 066,47 Kč. 
Ostatní drobné opravy 1 184,00 Kč se skládají z  

485,00 Kč oprava svítidla geologie 
499,00 Kč oprava kancelářské židle 
200,00 Kč diagnostika poruchy počítače 

Částka 150,00 Kč byla použita na opravu prasklého sedáku thonetové židle 
v kanceláři ( včetně práce). 
 

511 0321 opravy bezpečnostních kamer a EZS 
- oprava havarované sítě Galerie Špalíček v návaznosti na připojení 

kamerového systému v roce 2016 a další požadavky na internet 
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kanceláře a obchůdku, síť musela být upravena – celková cena 13 987 
Kč. 

 
• 511 0330 opravy AUS – náš vozový park již není nejnovější. Organizace 

vlastní 3 automobily: Peugeut Boxer (plně klimatizovaná velká dodávka) slouží 
hlavně k převozu výstav, Dacia Logan, která slouží k přesunům zaměstnanců 
na krátké vzdálenosti mezi budovami, badatelské cesty a jiné pojížďky a 
Škoda Fabia Praktik, sloužící astronomickému oddělení k jejich činnosti 
(externí přednášky ve školkách a školách, přejezdy mezi budovami, převoz 
dalekohledů a jiných pomůcek při pořádaných akcích). 

- Fabia Praktik - technická kontrola s opravami činila 17 000 Kč.  
- Peugeot měl letošní rok také zvýšené náklady (oprava startování 

včetně výměny baterie 5 250 Kč, oprava zadního tlumiče a výfuku 
4 700 Kč, rozbité zpětné zrcátko u řidiče 6 263 Kč, oprava motoru 9 425 
Kč, výměna oleje po ujetých kilometrech 2 341 Kč). 

- Dacia Logan letos žádné náklady v prvním pololetí neměla, ale v srpnu 
2017 se pokazila a byla nepojízdná. Vzhledem k výši rozpočtu a 
předpokládané ceně opravy (30 000,00 Kč) bylo řešení této opravy 
přesunuto na rok 2018.  

 Překročení rozpočtu o 37 565 Kč. V porovnání s rokem 2016 jsou náklady 
srovnatelné. Ve srovnání s rokem 2016 jsme snížili náklady o 487 Kč. 

 
• 511 0340 Opravy movitého majetku  

- Úprava elektroinstalace hlavní budovy, aby neustále nevypadávaly 
pojistky 20 833 Kč 

- Výmalba 1 expozice 22 180 Kč 
- Oprava radiátorů výstavních sálů 12 244 Kč 
- Oprava elektroinstalace 18 372 Kč 
- Oprava regálů výstavního sálu J. Wolkera 11 050 Kč 
- Další drobnější opravy a úpravy především ve  výstavních prostorách 

 Překročení rozpočtu o 107 210 Kč. Ve srovnání s rokem 2016 se nám zvýšily 
náklady o 67 987,90 Kč. 

  
-  

518 ostatní služby – účet 518 jsme proti rozpočtu překročili o 169 194,58 Kč, 
celkové náklady účtu 518 činily 1 237 645,53 Kč a byly o 461 177,9 Kč nižší oproti 
roku 2016. Velkou úsporu jsme očekávali od revizí, které přes Vzdělávací institut od 
roku 2017 převzal krajský úřad. Bohužel nešlo zdaleka o všechny povinné a nutné 
revize – např. revize zabezpečovacích zařízení, revize telefonní ústředny, připojení 
na pult centrální ochrany aj., tyto platby zůstaly na naší organizaci. I tak ale došlo 
meziročně k velké úspoře, která by měla nadále pokračovat v oblasti telekomunikací.  
Ke krajem vysoutěžené firmě na internet a pevné linky jsme se nepřipojili, jelikož 
jsme od léta vyjednali s místní firmou INFOS technicky i cenově výhodnější nabídku, 
například za pevné linky původní platby byly v průměru 5 200 Kč měsíčně, od 
prosince 2017 je měsíční platba kolem 200 Kč. Pokud jde o internet, tak službu 
garantovaného připojení 30/30 Mbit/s na hlavní budově a 15/15 Mbit/s na hvězdárně 
O2 neumí vůbec nabídnout. Oproti původní smlouvě se náklady sníží. 

Rozbor jednotlivých položek přesahujících úsporu nebo překročení rozpočtu o více 
než 10 000 Kč: 
• 518 370 konzultační, poradenské a právní služby 
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- Stálé právní zastoupení jak v otázkách pracovního práva, tak 
v otázkách veškerých smluv uzavíraných muzeem, vnitřních předpisů a 
dalších úkonů. Tato služba nás stojí 72 600 Kč za rok. 

- Zpracování daňového přiznání a konzultace daňového poradce 12 100 
Kč. 

- Zpracováni ISP: dokud jsme měli účetnictví GORDIC, za ISP jsme 
neplatili nic, ale byly výrazně vyšší celkové náklady za účetní SW, po 
přechodu na jiný účetní program v roce 2015 nám vyžadoval 
zpracovatel ISP za každé podání (2x ročně) částku 10 000 Kč. Od roku 
2017 si proto po důkladném seznámení se systémem  zpracováváme 
ISP sami, za rok 2017 jsme zaplatili za konzultaci a kontrolu jen 4 997 
Kč v prvním pololetí a za kontrolu druhého pololetí 1 911 Kč. V roce 
2018 již ani této služby nebude potřeba.  

- Roční poplatek za účetní program včetně bezplatného servisu 8-16 hod 
v pracovní dny a pravidelných aktualizací 11 591,90 Kč. 

• 518 520 mobilní telefony - zde byla úspora rozpočtu 12 260,09 Kč a také 
úspora proti roku 2016 o 8 940,45 Kč.  Vysoutěžený operátor je výrazně 
levnější a jeho služby jsou dobré. 

• 518 410 technické kontroly a revize v nákladu 244 658,70 Kč, které byly 
překročeny proti rozpočtu o 54 658,70 Kč a ve srovnání s rokem 2016 sníženy 
o 128 698,92 Kč. Zde došlo při sestavování rozpočtu ke špatnému odhadu 
výše revizí a služeb s nimi spojených, ale přesto byla úspora meziročně 
vysoká. Jednou z nejvyšších položek je připojení na PCO všech budov kromě 
ve výši 14 520 Kč měsíčně (185 040 Kč za rok). 

• 518 460 POE nehmotný majetek jsme nekupovali vůbec, proto proti rozpočtu 
bylo ušetřeno 10 000 Kč, v roce 2016 jsme také nic nepořizovali. 

• 518 470 údržba software a licence rozpočet překročena o 23 313,75 Kč a 
oproti roku bylo zvýšení o 29 160,85 Kč. Zde jde o zakoupení programu na 
anonymizování dokumentů, údržbu firmy Gordic na program odesílání 
účetnictví státu a personalistika firmy Gordic s jejich placenými aktualizacemi, 
zaplacení licence antivirového programu a licence na MS Office. 

• 518 540 propagační a reklamní činnost. V roce 2017 jsme zrušili výlep plakátů 
na plakátovacích plochách, jelikož průzkumem bylo zjištěno, že efekt této 
služby je mizivý, takže nyní jen vyvěšujeme bannery na hlavní budově, 
rozesíláme papírově i elektronicky pozvánky na akce muzea a nové výstavy, 
spolupracujeme s Magistrátem města Prostějova a v jejich měsíčních 
Radničních listech máme každé vydání vyhrazenu jednu dvoustránku, 
snažíme se upoutat internetovými stránkami, facebookem, twitterem, 
využíváme dvou reklamních vitrín. Proti roku 2016 jsme navýšili o 20 792 Kč a 
rozpočet jsme překročili o 22 855 Kč. 

 
521 mzdové náklady – celkové mzdové náklady - hrubé mzdy, OON, PN - byly 
8 256 329 Kč, což je proti roku 2016 nárůst o 789 684 Kč  

• Rozpočet na mzdy ve výši 8 103 393 Kč byl dodržen a skládal se z  
  Hrubé mzdy          7 928 629 Kč 
  OON             157 724 Kč 
  PN               17 040 Kč 

Zaměstnanci na poloviční úvazek – průvodkyně a pokladní ve výstavních 
sálech jsou všechny v částečném invalidním důchodu nebo zdravotně 
znevýhodněné.  
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• OON ve výši 157 724 Kč - rozpočet překročen o 7 724 Kč, zvýšení oproti roku 
2016 o 12 496 Kč. Tyto prostředky použity na přednášky externích 
spolupracovníků, zástupy za dlouhodobou nemoc a částečně na zástupy 
průvodkyň a pokladních v době dovolených a dlouhodobých nepřítomností. 

• Pracovní neschopnosti rozpočtovány na 15 000 Kč, rozpočet byl překročen o 
2 040 Kč a oproti roku 2016 sníženy náklady o 1 309 Kč. Pokud jde o 
zaměstnance, nemocnost je na dobré úrovni, nesetkali jsme se se 
zneužíváním této dávky. 

• Z FKSP jsme na odměny k životním výročím použili 22 000 Kč. Jednalo se o 
životní výročí a první odchod do důchodu.  

• Z fondu odměn jsme použili na odměny 3 000 Kč. 
• Dotace z úřadu práce na hrubé mzdy 127 936 Kč, na odvody z mezd 43 505 

Kč.  
  Obě tyto částky jsou uvedeny v tabulce 1.1 521 ostatní a 524 ostatní. 

Z úřadu práce jsme postupně na 4 osoby obdrželi celkem 171 441 Kč.  
Na veřejně prospěšné práce s náplní práce pomocné a úklidové práce 
v depozitářích jsme zaměstnali celkem 3 osoby. 1 paní dobíhala z loňského 
roku na plný úvazek v lednu a únoru, druhá paní nastoupila v červnu na 0,75 
úvazku na 1 rok, třetí paní nastoupila v prosinci na poloviční úvazek na půl 
roku. Všechny byly využity na úklid a třídění v depozitářích, pomoc při úklidu 
prostor a v případě potřeby jako průvodkyně ve výstavních sálech.  
Na společensky účelné pracovní místo jsme v listopadu přijali 1 paní na 
poloviční úvazek na 1 rok, která spolupracuje při evidenci etnografických 
sbírkových předmětů (našívá evidenční označení oděvů apod.). Všichni 
zaměstnanci z úřadu práce jsou v částečném invalidním důchodu nebo 
zdravotně znevýhodněni. 
 

549 – ostatní náklady z činnosti, připojištění výstavy Mistři portrétu, kdy hodnotu 
vystavovaných děl nepokryla krajská pojistka. 
 
551 – odpisy majetku - rozpočet na odpisy byl 1 325 000 Kč. Během roku došlo 
k úpravě rozpočtu při postupném uvádění do užívání pořízených věcí a zahájením 
doplňkové činnosti k 29. 6. 2017. Celkové odpisy v hlavní činnosti byly 1 207 452,78 
Kč, oproti rozpočtu došlo ke snížení o 88 012 Kč a oproti roku 2016 došlo ke snížení 
o 63 062 Kč.  Schválený rozpočet 1 207 452,00 Kč byl překročen o 0,78 haléřů, které 
jsme uhradili z příjmů organizace. 
556 tvorba účtování opravných položek - za rok 2017 jsme odepsali na tomto účtu 
pohledávku za bývalou účetní ze soudního sporu a občanskoprávních sporů ve výši 
304 701,28 Kč  ve složení 

• Odpis soudní spor  109 620Kč 
• Odpis občanskoprávní spor z 21. 1. 2015   8 790,56 Kč 
• Odpis občanskoprávní spor z 3. 12. 2013  141 353 Kč 
• Odpis oba občanskoprávní spory minulé období, kdy po kontrole bylo 

konstatováno, že se jedná o nevýznamnou částku, která půjde do nákladů a 
ne do oprav minulých období ve výši   44937,72 Kč 

558 nákup majetku - v roce 2017 jsme nakoupili pouze 1 licenci k účetnímu 
programu za 6 280 Kč pro vylepšení online účtování všech budov muzea. 
Do sbírek muzea jsme pořídili sbírkový předmět za 500 Kč 
 
Dále jsme získali DDHM: 
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Dary 
• Věcný dar - skleněný sluneční filtr v ceně 6 120,00 Kč pro Hvězdárnu 

 
• Dalekohled METEOSTAR B1 10x42HD v ceně 16 500,00 Kč pro 

Hvězdárnu 
 

• Dalekohled Dobson Orion SkyQuest XT v ceně 10 000,00 Kč pro 
Hvězdárnu 

 
Bezúplatným převodem 

• Fotoaparát Panasonic v ceně 10 395,00 Kč 
 
 
1.2. Výnosy v hlavní činnosti (účtová třída 6) 
 
1.2.1. Dotace z rozpočtu MPSV, MKČR atd.: 
 
• Dotace z MPSV ÚP ve výši 171 441 Kč na mzdy a odvody. V rozpočtu byla pouze 

známá dotace z roku 2016, proto je velké navýšení z původního rozpočtu 
28 000 Kč. V nákladech 521 a 524 je tato dotace uvedena v řádku ostatní. 
Z úřadu práce jsme dotaci postupně obdrželi na 4 osoby.  

- Na veřejně prospěšné práce s náplní práce pomocné a úklidové práce 
v depozitářích jsme zaměstnali celkem 3 osoby. 1 paní dobíhala 
z loňského roku na plný úvazek v lednu a únoru, druhá paní nastoupila 
v červnu na 0,75 úvazku na 1 rok, třetí paní nastoupila v prosinci na 
poloviční úvazek na půl roku. Všechny byly využity na úklid a třídění 
v depozitářích, pomoc při úklidu prostor a v případě potřeby jako 
průvodkyně ve výstavních sálech.  

- Na společensky účelné pracovní místo jsme v listopadu přijali 1 paní na 
poloviční úvazek na 1 rok, která spolupracuje při evidenci 
etnografických sbírkových předmětů (našívá evidenční označení oděvů 
apod.). Všichni zaměstnanci z úřadu práce jsou v částečném invalidním 
důchodě nebo zdravotně znevýhodněni. 

V loňském roce jsme od úřadu práce obdrželi 286 250 Kč, ale jelikož některé 
programy v roce 2017 změnily podmínky na povinnost nadále tohoto člověka 
zaměstnávat, na což nemáme volné úvazky, byl v roce 2017 omezený výběr 
dotačních titulů, které můžeme využívat. 
 

1.2.2. Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje (popis všech příspěvků): 
• Příspěvek na provoz UZ 300 ve výši 4 379 000 Kč navýšen o 696 821 Kč, byl 

použit k činnosti muzea dle rozpočtu. 
• Příspěvek na mzdy UZ 301 ve výši 7 555 000 Kč v průběhu roku navýšen o 

548 393 Kč v závislosti na tabulkovém navýšení mezd k 1. 7. 2017 a 1. 11. 
2017. Prostředky na mzdy byly využity v plném rozsahu. 

• Příspěvek na odpisy UZ 302 ve výši 1 207 452 Kč byl použit v plné výši. 
        
 
1.2.3. Dotace od jiných poskytovatelů nebo z jiných zdrojů (např. z evropských 

fondů, z měst, obcí atd.) 
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• Dotace magistrátu města Prostějova ve výši 5 000 Kč na tisk výstavních panelů 
k výstavě Nobelovy ceny na astronomickém oddělení. Tato výstava je vystavena 
na hvězdárně a v případě zájmu zapůjčována do škol a jiných zařízení. 

      
 

1.2.4. Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy 
Výnosy ze vstupného účet 602  

Rozpočet byl stanoven na 540 000 Kč, skutečnost byla o 187 710 Kč nižší. 
V roce 2016 byl výnos z prodeje vstupenek 547 637 Kč. Snížení oproti roku 
2016 nastalo i přes pečlivou přípravu výstavního plánu, spontánního zapojení 
většiny zaměstnanců při přípravě a realizaci výstav a doprovodných programů 
pro veřejnost (muzejní podvečery, vernisáže, odborné vycházky, programy pro 
školy). Bohužel jsme k 1. 1. 2017 přišli o 1 muzejního pedagoga kvůli stěhování 
do jiného města a druhý pedagog odešel na vlastní žádost na uvolněné místo  
ve škole, utrpěla spolupráce muzejních pedagogů se školskými zařízeními a 
nepodařilo se uskutečnit takové množství programů pro skupiny, jako v minulých 
obdobích. Pečlivý výběr nových pedagogických pracovníku se zhodnotí až 
v roce 2018. Snaha o zlepšení reklamy a propagace muzea (venkovní vitrína, 
venkovní plakáty na oknech, pronájem vitríny na hlavním nádraží) pokračuje, 
rozšiřujeme propagaci a reklamu muzea na sociálních sítích. V tomto trendu 
budeme pokračovat včetně vyhodnocování uskutečněných výstav v návaznosti 
na počty návštěvníků a počty doprovodných programů.  

• Výnosy 604 prodané zboží. Od roku 2017 jsme změnili vedení skladů způsobem 
A a každý prodej skladové zásoby publikací a zásob je automaticky při prodeji 
odúčtován ze skladu, odpadlo ruční měsíční odúčtování výše skladu 
s pomocnými tabulkami a zároveň se zkvalitnila kontrola zůstatků skladových 
zásob. Rozpočet účtu byl 100 000 Kč, skutečnost byla 98 450 Kč, tudíž byl 
rozpočet snížen o 1 550 Kč, proti roku 2016 byl zisk snížen o 15 715 Kč. 
Snažíme se nabízet zajímavé zboží k jednotlivým výstavám, pohlednice 
Prostějova, které se pomalu vytrácejí z nabídky obchodů v centru Prostějova, 
turistické známky, turistické vizitky, zajímavé knihy a brožurky. Tento výnos 
nejde odhadovat, snad se zvyšuje kupní síla občanů. 

• Výnosy účtu 609 ve výši 13 980 Kč, největší položkou je archeologický průzkum 
ve výši 10 000 Kč, zbytek jsou poštovné a balné při rozesílání odborných 
publikací veřejnosti. Tato položka nebyla rozpočtována. 

 
Účet 649 ostatní výnosy - na tomto účtu je předpis za zaměstnancem po kontrole – 
špatně přepočtené eura ve smlouvě o zápůjčce výstavy. Bylo účtováno pohledávka 
za zaměstnancem proti účtu 649, poté po souhlasu zaměstnance strženo ze mzdy 
proti pohledávkám.  
 
 
1.3. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti 
 
Výsledné hospodaření v hlavní činnosti v roce 2017 skončilo výše uvedeným ziskem 
116 897,78 Kč. Nadále se snažíme o maximální úspory na straně výdajů, i když 
některé náklady nejdou vždy úplně ovlivnit (nezateplené historické budovy se 
špatnými tepelnými vlastnostmi, nákladné opravy zastaralého vybavení a v minulosti 
neudržovaných nemovitostí a další). Mezi největší překročení vůči schválenému 
rozpočtu došlo v položce opravy a udržování o 191 000,-Kč. Zde ovšem nejde o 



 13 

plánované opravy a údržbu, ale o nutné havarijní opravy, například elektrických 
rozvodů v hlavní budově a budově Špalíčku, kdy původní rozvody, staré i několik 
desítek let, nepostačují pro současný provoz a dochází k opakovaným poruchám (na 
Špalíčku například po instalaci kamerového bezpečnostního sytému). Možná 
úsporná opatření u vytápění plynem v nezateplené budově jsou velmi omezená, 
nákup regulace topení, nevytápění chodeb a nevytápění ve dnech pracovního volna 
zásadní úspory nepřinesly.  
 
V loňském roce jsme bohužel nedosáhli na stanovený rozpočet tržeb za vstupné. I 
když doposud byl tento trend po celou dobu funkčního období nového vedení 
organizace (od roku 2014) trvale vzestupný, loni došlo k poklesu o 187 710,00 Kč 
proti plánovanému rozpočtu. Došlo i ke snížení meziročně oproti roku 2016 o 
195 347,00 Kč. Snížení oproti roku 2016 nastalo i přes pečlivou přípravu výstavního 
plánu, spontánní zapojení zaměstnanců při přípravě a realizaci výstav a 
doprovodných programů pro veřejnost (muzejní podvečery, vernisáže, odborné 
vycházky, programy pro školy). Hlavní příčinou poklesu byla situace v oblasti muzejní 
pedagogiky. Od 1. 1. 2017 jsme přišli o 1 muzejního pedagoga kvůli stěhování do 
jiného města a druhý pedagog odešel na vlastní žádost na uvolněné místo ve 
školství, čímž utrpěla spolupráce se školskými zařízeními a nepodařilo se nám 
uskutečnit takové množství programů pro skupiny, jako v minulých obdobích, i když 
odborní pracovníci se snažili uspokojit zájemce o programy v muzeu. Potvrdilo se, že 
práce muzejního pedagoga je nezastupitelná, jelikož pedagog mimo historických 
přednášek ve stálých expozicích připravuje programy pro děti v době prázdnin, 
vánoční a velikonoční povídání a dílny, noci v muzeu a jiné aktivity, a to i ve 
spolupráci a hvězdárnou – celou tuto činnost sami kurátoři nemohou obsáhnout. 
Pečlivý výběr nových pedagogických pracovníků, který proběhl, se zhodnotí až 
v roce 2018.  
 
Snažili jsme se v maximální míře o zlepšení reklamy a propagace muzea (venkovní 
vitrína, venkovní plakáty na oknech, pronájem vitríny na hlavním nádraží), 
rozšiřujeme propagaci a reklamu muzea na sociálních sítích. V tomto trendu budeme 
pokračovat včetně vyhodnocování uskutečněných výstav v návaznosti na počty 
návštěvníků a počty doprovodných programů.  
 
Z našeho pohledu jsme rádi, že se zastavilo dřívější meziroční krácení rozpočtu, je 
zřejmá vůle kraje řešit palčivé problémy muzeí a vliv dlouhodobého rozpočtového 
podfinancování provozu již není tak znatelný. Nadále ale i v  roce 2017 platilo, že 
dotace spolu s tržbami za vstupné postačují v podstatě na krytí mandatorních 
pravidelných plateb (nájmy, revize, odvody z mezd, plnění z dlouhodobých smluv) a 
nezůstává již příliš navíc na rozvoj organizace.  
Situaci lze řešit jen rozumným postupným navyšováním rozpočtových prostředků 
ze strany zřizovatele, k čemuž k naší radosti dochází právě v letošním roce 2018. 
 
 
2. Doplňková činnost  
 
Doplňkovou činnost jsme zahájili 29. 6. 2017 slavnostním otevřením kavárny. 
Kavárna je v přízemí Galerie Špalíček a je otevřena každý den od 9 do 19 hodin. 
Příjemné prostředí v historické budově výborně doplňuje výstavní prostory v druhém 
patře. Postupně návštěvníci přichází na spojení prohlídky zajímavé výstavy spolu s 
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příjemným posezením v muzejní kavárně. Snažíme se propojovat dvě tváře naší 
činnosti i vhodnou aktuální nabídkou občerstvení (například výstava o Jižní Africe 
byla doplněna o nabídku afrických koktejlů v kavárně).  V prostorách kavárny 
probíhala před otevřením kavárny dva roky výstavní činnost, proto získání stabilní 
klientely kavárny bude nějakou dobu trvat. V teplých měsících kavárna nabízí úžasné 
posezení ve venkovních prostorách otevřeného vnitřního atria domu 
s nenapodobitelnou historickou atmosférou, v zimě je omezen počet návštěvníku na 
vnitřní prostory se stolky v klenutých zákoutích interiéru. Věříme, že kavárna, která je 
a bude pro muzeum přínosem v celkovém počtu návštěvníků akcí, bude v budoucnu i 
finančním přínosem. Na vybavení kavárny nám byl schválen úvěr ve výši 250 000,00 
Kč. 
 

1.1 Náklady 
Spotřeba materiálu 

• 501 006 nákup POE na vybavení kavárny ve výši  
89 978,49 Kč  
(nákup vnitřního i venkovního nábytku, chladniček, mikrovlnné 
trouby, stolního mixeru, kontejnerů na květiny, vodovodní baterie, 
dřezu, osvětlovacích těles, kontaktního grilu aj.) 

• 501 150 čistící a dezinfekční prostředky ve výši 7 159,15 Kč 
• 501 102 nákup sklo, porcelán ve výši 13 823,11 Kč 
• 501 103 nákup vybavení a dekorace ve výši 16 692,59 Kč 

Spotřeba energií 
• 502 000 vodné stočné 5 858,75 dle podružného vodoměru 
• 502 030 spotřeba elektrické energie 20 233,00 Kč dle podružného 

elektroměru 
• Spotřeba plynu byla nulová, protože prosotry není třeba vytápět 

(dostatečné teplo vyvíjejí instalované elektrospotřebiče - chladící 
vitríny, kávovar, …) 

Ostatní služby 
• 518 021 mobilní služby 319,05 Kč  
• 518 000 sanitace 1 230,00 Kč 

Mzdové náklady 
• 521 000 mzdy 219 492,00 Kč 
• 521 001 OON 41 369,00Kč 

Zákonné sociální pojištění 
• 524 000 sociální pojištění 59 492,50 Kč 
• 524 001 zdravotní pojištění 41 369,00 Kč 

Zákonné sociální náklady 
• 527 000 příděl do FKSP 4 389,84 Kč 
• 527 001 osobní ochranné pomůcky 1 699,00 Kč 
• 527 002 příspěvek na stravování 4 906,00 Kč 
• 527 003 preventivní prohlídky 450 Kč 

Odpisy majetku 
• 551 000 odpisy 29 535,22 Kč 

Náklady z dlouhodobého drobného majetku 
• 558 000 nákup DDHM 111 866,99 Kč 

Tiskárna  3 050,00 Kč 
Chladicí vitrína 7 380,00 Kč 
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Vinotéka  4 465,00 Kč 
Mrazák  4 465,00 Kč 
Mrazák  5 444,00 Kč 
Výrobník ledu 3 131,48 Kč 
Chlad.vitrína 9 015,03 Kč 
Myčka  9 883,00 Kč 
Kuch. linka 28 000,00 Kč 
Barový pult 20 000,00 Kč 
Chlad. vitrína 9 679,00 Kč 
Výrobník ledu 3 131,48 Kč 
Výrobník ledu 4 423,00 Kč 

 Finanční náklady 
• 562 000 úroky z úvěru 2 479,35 Kč 

 
1.2 Výnosy 

• 602 000 tržby 344 988,00 Kč 
• 669 000 ostatní výnosy zaokrouhlení sklady 1,09 Kč 

 
1.3 Výsledek hospodaření 

Hospodářská činnost skončila ztrátou 451 855,91 Kč. Hlavní položkou této 
ztráty je nákup inventáře ze schváleného úvěru ve výši 250 000,00 Kč.  
Zbývající část ztráty je zapříčiněna výkyvy v návštěvnosti - nelze očekávat, 
že ihned po otevření bude kavárna stále plně obsazená. Naše očekávání 
byla celkem naplněna, kavárna si nachází svou klientelu, která se ráda a 
opakovaně pravidelně vrací, bohužel výše mzdových a k tomu příslušných 
nákladů nám nedovoluje zatím masivnější reklamu a další náklady na 
zatraktivnění služeb. Náklady ani výnosy zatím nelze s ničím srovnávat. 
 
 
 

2. Peněžní fondy   
 

• FOND INVESTIC - účet 416 
Na fondu investic jsme obdrželi od zřizovatele 1 088 577,66 Kč na schválené 
investiční akce  
posuvné kolejnicové regály pro uložení knih 197 238,47 
fyzilální a astronomická dílna AO 407 000,00 
soubor předmětů a pomůcek pro 
vystavování - výstavní fundus 284 398,79 
 
neinvestiční akce 
rekonstrukce osvětlení výstavních sálů 199 940,40 
tyto prostředky byly bezezbytku využity dle schváleného účelu.  
 
Dále jsme z fondu čerpali 245 528,00 Kč  ve složení: 
45 528,00 Kč na dokončovací stavebních prací Fyzikální a astronomické dílny 
200 000,00 Kč na posílení položky opravy a udržování, kde nám scházely 
prostředky na nutné opravy jak budov, strojů a přístrojů, tak letos i na opravy 
služebních aut 
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Dále jsme po hloubkové kontrole zřizovatele odúčtovali nekrytý fond k 1. 1. 
2017 do výnosů. 
Finanční a účetní stav souhlasí a fond je krytý. 

 
• FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  - účet 412 

FKSP příděl proběhl dle zákona v pořádku. Fond jsme čerpali na stravné 
zaměstnanců ve výši 84 289,00 Kč, dále jsme zakoupili z fondu lednici pro 
zaměstnance ve výši 6 399,00 Kč a skříňku do kuchyňky pro zaměstnance na 
ukládání nádobí ve výši 7 274,00 Kč. Dále jsme v souladu se směrnicemi 
čerpali z FKSP odměny zaměstnancům k životním výročím ve výši 22 000,00 
Kč. 
Rozdíl mezi finančním a účetním stavem je základní příděl, stravenky 
zaměstnanců, úroky a poplatky za prosinec 2017. Finanční a účetní stav 
souhlasí a fond je krytý. 

 
• REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU 

HOSPODAŘENÍ - účet 413 
Rezervní fond nebyl v roce 2017 použit. Finanční a účetní stav souhlasí a fond 
je krytý. 

 
• REZERVNÍ FOND Z OSTATNÍCH TITULŮ - účet 414 

Na tento fond jsme přijali a použili dar ve výši 5 000,00 Kč na výstavu 
Pohřbívání v době kamenné. 
 

• Fond odměn  
Fond odměn byl v letošním roce čerpán na odměny ve výši 3 000 Kč. Finanční 
a účetní stav souhlasí a fond je krytý. 

 
Doplňující informace ke krytí fondů. 
Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2017 je 576 278,29 Kč.  
Viz výše - fondy jsou k 31. 12. 2017 kryté. 
Fond investic  25 498,00 Kč 
Fond odměn  70 279,00 Kč 
Rezervní fond  10 475,00 Kč 
 
V návaznosti na tuto skutečnost je ale nutno podotknout, že závazky k 31. 12. 2017 
činí: 
Faktury přijaté  399 404,29 Kč závazky (FP) z hlavní činnosti 
Mzdy  12/2017: 755 164,00 Kč  
    683 525,00 Kč mzdy z hlavní činnosti 
      32 264,00 Kč mzdy z úřadu práce 
      39 375,00 Kč mzdy hospodářská činnost 
Odvody z mezd 12/2017: 440 039,00 Kč 
    407 161,00 Kč odvody z hlavní činnosti 
      13 242,00 Kč odvody z úřadu práce 
      19 636,00 Kč odvody z hospodářské činnosti 
Tyto závazky budou hrazeny postupně dle splatnosti ze zůstatku v bance, tržeb, 
dotací z úřadu práce a následujících dotací z rozpočtu zřizovatele. 
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Tato situace, kdy se fondy tváří jako kryté, ale skutečnost je taková, jaká je popsána 
výše, přetrvává dle vnitřní zpětné kontroly již od roku 2012, byť se v roce 2017 
situace začala pomalu zlepšovat.  
 
 
4. Závazné ukazatele  
 
4.1. Průměrný přepočtený počet pracovníků 
Závazný ukazatel na rok 2017 byl 27 zaměstnanců, tento ukazatel byl dodržen, 
průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve skutečnosti 26,68. Toto snížení 
závazného ukazatel bylo ovlivněno:  
- nástupem na rodičovskou dovolenou 1 zaměstnankyně v červnu, zástup za tuto 

zaměstnankyni nastoupil v září.  
- Výpovědí muzejní pedagožky dohodou k 28. 8. 2017, náhrada za pedagožku 

nastoupila 1. 11. 2017. 
- Nástup na mateřskou dovolenou historičky umění v září 2017 výsledek neovlivnil, 

protože tato paní po první mateřské letos od ledna pracovala na poloviční úvazek 
a druhou půlku úvazku zůstala paní zastupující, po nástupu na další mateřskou 
dovolenou byl zástup okamžitý. 
 

4.2. Limit mzdových prostředků 
Výše mzdových prostředků byla celkem 8 256 329,00 Kč. 

• Rozpočet na mzdy ve výši 8 103 393 Kč byl dodržen a skládal se z:  
  Hrubé mzdy          7 928 629 Kč 
  OON             157 724 Kč 
  PN               17 040 Kč 

Zaměstnanci na poloviční úvazek – průvodkyně a pokladní ve výstavních 
sálech - jsou všechny v částečném invalidním důchodu nebo zdravotně 
znevýhodněné.  

• OON ve výši 157 724 Kč - rozpočet překročen o 7 724 Kč, zvýšení oproti roku 
2016 o 12 496 Kč. Tyto prostředky použity na přednášky externích 
spolupracovníků, zástupy za dlouhodobou nemoc a částečně na zástupy 
průvodkyň a pokladních v době dovolených a dlouhodobých nepřítomností. 

• Pracovní neschopnosti rozpočtovány na 15 000 Kč, rozpočet byl překročen o 
2 040 Kč, oproti roku 2016 sníženy náklady o 1 309 Kč. Pokud jde o 
zaměstnance, nemocnost je na dobré úrovni, nesetkali jsme se se 
zneužíváním této dávky. 

• Z FKSP jsme na odměny k životním výročím použili 22 000 Kč. Jednalo se o 
životní výročí a první odchod do důchodu.  

• Z fondu odměn jsme použili na odměny 3 000 Kč. 
• Dotace z úřadu práce na hrubé mzdy 127 936 Kč, na odvody z mezd 43 505 

Kč.  
  Obě tyto částky jsou uvedeny v tabulce 1.1 521 ostatní a 524 ostatní. 

Z úřadu práce jsme postupně na 4 osoby obdrželi celkem 171 441 Kč.  
Na veřejně prospěšné práce s náplní práce pomocné a úklidové práce 
v depozitářích jsme zaměstnali celkem 3 osoby. 1 paní dobíhala z loňského 
roku na plný úvazek v lednu a únoru, druhá paní nastoupila v červnu na 0,75 
úvazku na 1 rok, třetí paní nastoupila v prosinci na poloviční úvazek na půl 
roku. Všechny byly využity na úklid a třídění v depozitářích, pomoc při úklidu 
prostor a v případě potřeby jako průvodkyně ve výstavních sálech.  
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Na společensky účelné pracovní místo jsme v listopadu přijali 1 paní na 
poloviční úvazek na 1 rok, která spolupracuje při evidenci etnografických 
sbírkových předmětů (našívá evidenční označení oděvů apod.). Všichni 
zaměstnanci z úřadu práce jsou v částečném invalidním důchodu nebo 
zdravotně znevýhodněni. 
 

4.3. Ostatní závazné ukazatele 
• Dotace na provoz, mzdy a odpisy byly použity v plné výši. 
• Dotace z úřadu práce podléhají měsíčnímu vyúčtování zpětně a jsou využity 

v plné míře, ještě se nám nestalo, že by musela být smlouva předčasně 
ukončena 

 
5. Stav pohledávek a závazků   

• Pohledávky po splatnosti máme pouze na účtu 469 - zpronevěra bývalé 
zaměstnankyně, paní po malých částkách splácí, nedodržela ale splátkový 
kalendář a je připravena exekuce. V roce 2017 nepřevzala poštu o oznámení 
exekuce. Odepisování pohledávky probíhá dle zákona, i když bývalá 
zaměstnankyně každý měsíc zaplatí alespoň malou částku. 

• Pohledávka po bývalém řediteli za školné zaplacené z rozpočtu na účtu 377 
ve výši 58 000,- Kč: při ukončení pracovního poměru v červnu 2016 byl 
podepsán platební kalendář na 1 000,- Kč měsíčně a to je dodržováno dle 
smlouvy. 

• Jiné pohledávky a závazky po splatnosti nemáme. 
 

1. Hospodaření s majetkem 
- Popis majetkové situace organizace v oblasti nemovitého majetku (počet 

budov) a movitého majetku (dopravní prostředky, výpočetní technika, 
kopírky…)  

 
Organizace ke svému provozu disponuje 7 budovami (hlavní výstavní a provozní 
budova na náměstí T. G. Masaryka, Galerie Špalíček v Uprkově ulici, hvězdárna 
v Kolářových sadech a nový depozitář v areálu bývalé staré nemocnice v ul. Lidická, 
vše Prostějov, a areálem se dvěma tzv. Bezručovými domky v Kostelci na Hané 
(dlouhodobě uzavřeno pro špatný technický stav, chystá se oprava), s výjimkou 
prvních dvou uvedených, kde je v nájmu, jde o budovy v majetku Olomouckého kraje. 
Ke své činnosti využívá 3 osobní automobily (jeden získán v roce 2016 bezúplatným 
převodem z jiné krajské p.o.) a technické vybavení kanceláří a pracoven (mj. 2 
multifunkční kopírky, počítače s OS Windows 7 Professional – většina zastaralého a 
nefunkčního HW vybavení vyměněna v minulých 2 letech za moderní repasované 
počítače; dále disponujeme několika fotoaparáty různého stáří, několika malými 
stolními tiskárnami, zpravidla již zastaralými aj.; většina pracoven je zasíťována ve 
firemní vnitropodnikové síti s přístupem na internet.) 
 
- bližší popis výpočetní techniky, hardware, software – celkové zhodnocení 

vybavení, stáří, využitelnosti, nutnost nákupu v budoucnu apod.: 
Částečně viz výše - 2 multifunkční kopírky, počítače s OS Windows 7 Professional a 
MS Office – většina zastaralého a nefunkčního HW vybavení vyměněna v minulých 2 
letech za moderní repasované počítače; dále disponujeme několika fotoaparáty 
různého stáří, několika malými stolními tiskárnami, zpravidla již zastaralými aj. 
Většina pracoven je zasíťována ve firemní vnitropodnikové síti s přístupem na 
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internet. Používáme ekonomický systém Pohoda (účetnictví a majetek) a Pamica 
(personalistika a mzdy), pod kterým jsou online připojeny i pokladny ve všech 
střediscích. Po dlouhodobé cílené výměně za modernější repasovaný HW v minulých 
2 letech nyní je HW provozně dostačující, potřebovali bychom doplnit zejména 
některé síťové prvky, zálohování (externí HDD) a 1-2 výkonné počítače 
s plnohodnotným grafickým softwarem (propagaci, zpracování katalogů výstav a 
další v převážné většině děláme vlastními silami) a také plně vybavené digitalizační 
pracoviště pro digitalizaci sbírek (je plánováno jako součást připravované přístavy 
nového depozitáře). 

 
Významné přírůstky a úbytky majetku:  
V roce 2017 i díky bezúplatným převodům z dřívější doby bylo přistoupeno 
k vyřazení veškerého nepotřebného majetku ve všech položkách: 

o 018 000 vyřazení nepotřebných a nepoužívaných SW programů z 90. 
let ve výši 195 889,13 Kč 

o 022 000 vyřazení nepotřebného majetku ve výši 201 587,20 Kč 
o 028 000 vyřazení drobného majetku ve výši 618 546,55 Kč 

Všechen tento majetek byl, pokud to bylo možné a účelné, nabídnut ostatním 
organizacím, jednalo se o majetek rozbitý, opotřebovaný, nefunkční, pořizovaný od 
50. let minulého století do konce minulého století. Dlouhá léta se nevyřazovalo vůbec 
nic. 

 
Přehled nájemních vztahů s uvedením druhu nájmu a roční výše nájmu (včetně 
souvisejících služeb): 
Jediná nájemní smlouva – na hlavní výstavní a provozní budovu na náměstí T. G. 
Masaryka (historické objekty muzea) s  vlastníkem statutárním městem Prostějovem 
ve výši 540 000 Kč ročně, vlastník průběžně z fondu reinvestic nájemného provádí 
postupnou údržbu a opravy objektu (v roce 2017 výměna vstupních dveří do 
provozní budovy).  

 
Popis výsledků inventarizace včetně majetku vedeného na podrozvaze 
(analytika s komentářem): 
 
Inventury v roce 2017 proběhly v pořádku a v řádném termínu, inventurní rozdíly 
nebyly zjištěny. Na podrozvaze máme vedeny  

• POE, které byly taktéž inventarizovány bez zjištění inventarizačních rozdílů,  
• vyřazené pohledávky ve výši 8 Kč za nezaplacenou fakturu,  
• postupně odepisovaná pohledávka zpronevěry bývalé účetní,  
• ostatní majetek – sbírkové předměty (dědictví v hodnotě 57 500 Kč),  
• výstavní nábytek, dlouhodobě zapůjčený městem  
• pronajatý majetek, který není v našem vlastnictví (budovy, kopírovací stroje). 

 
Zhodnocení využívání majetku s ohledem na jeho potřebnost a aktuální využití, 
zejména nemovitostí: 

 
Veškerý stávající majetek je pro činnost organizace potřebný, nepotřebný nemovitý 
majetek organizace nemá, ale dlouhodobě nevyužívaný je areál tzv. Bezručových 
domků v Kostelci na Hané, který byl uzavřen pro špatný technický stav – vlastník 
(kraj) v letošním roce připravuje opravu a rekonstrukci, aby mohly být opět otevřeny 
pro veřejnost. 
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- způsob likvidace vyřazeného majetku: 
Majetek organizace vyřazuje v souladu se Zásadami řízení PO, v roce 2016 byl 
opakovaně nabízen na Portálu PO jiným organizacím kraje a v případě nezájmu 
následně standardně likvidován v souladu s předpisy a vnitřní směrnicí na základě 
rozhodnutí likvidační komise. 

 
- informace o pojistných událostech na majetku: 
Pojistné události jsme neměli. 
 
- získané dary: 

 
• Věcný dar skleněný sluneční filtr v ceně 6 120 Kč pro Hvězdárnu 
• Dalekohled METEOSTAR B1 10x42HD v ceně 16 500 Kč pro 

Hvězdárnu 
• Dalekohled Dobson Orion Sky Quest XT v ceně 10 000 Kč pro 

Hvězdárnu 
Všechny dary jsou zúčtovány do drobného hmotného majetku na účtech 028 a 
088 

7. Výsledky kontrol 
- v roce 2017 započala jediná kontrola SÚIP – OIP Ostrava, která nebyla do konce 

roku uzavřena, jiné kontroly neproběhly. 
 
8. Ostatní 

- počet účetních operací (zápisů v hlavní knize) v roce 2017 je 17 148, používaný 
účetní software Pohoda  

- způsob účtování zásob zboží: způsobem A 
- způsob zajištění stravování zaměstnanců a cena stravného v roce 2017: 

stravování formou stravenek UP Checque Déjeuner v ceně 70,00 Kč ve složení: 
35 Kč platí zaměstnanec, 22 Kč z provozního rozpočtu a 13 Kč z FKSP 

- zdroj a výše úvěru a finanční výpomoci: v roce 2017 nám byl schválen úvěr u 
Komerční banky na doplňkovou činnost vybavení kavárny ve výši 250 000,00 
Kč, úvěr byl celý vyčerpán a v září 2017 se začal splácet splátkou 4 610,00 Kč 
měsíčně a k tomu úroky. Celý úvěr bude splacen do 3/2022. Výše nesplacené 
částky k 31. 12. 2017 je 231 560,00 Kč. 

- komentář k použití účtu 408  
Na účet 408 bylo účtováno po hloubkové kontrole z kraje v souvislosti se 
zpronevěrou bývalé účetní. Účtovalo se zde po konzultaci s kontrolním oddělením 
na straně MD: 
oprava dlužné částky zpronevěry: 124 081,00 Kč 
tvorba opravné položky k pohledávce za bývalou účetní: 149 503,00 Kč 

 
 
Závěr  
 
Výsledné hospodaření v roce 2017 skončilo celkovou ztrátou, hlavní činnost skončila 
v zisku, ale doplňková činnost skončila ztrátou, ve které se promítl významným 
způsobem úvěr a daň za začínající novou doplňkovou činnost, která se postupně 
rozvíjí.  
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V hlavní činnosti nadále platí, že u nás i přes snahu o maximální úspory na straně 
výdajů nejdou náklady vždy ovlivnit (nezateplené budovy se špatnými tepelnými 
vlastnostmi, nákladné revize a další) a vliv dřívějšího rozpočtového podfinancování 
provozu (kraj jako zřizovatel z úsporných důvodů v dřívějších letech opakovaně krátil 
provozní rozpočty p.o. meziročně v průměru o 5%) stále platí. Měsíční provozní 
rozpočtové příděly dosud postačují v podstatě jen na krytí mandatorních pravidelných 
plateb (nájmy, revize, odvody z mezd, plnění z dlouhodobých smluv) a zůstávalo 
velmi málo na další běžný provoz a víceméně nic na rozvoj organizace, což 
nevyhnutelně vede ke ztrátě hlavně mladých návštěvníků muzea. Příjmy ze 
vstupného (které musí být nízké, protože musí splňovat zákonný standard 
dostupnosti) a z prodeje zboží (které se nadále zkomplikovalo v některých případech 
i nutností zavedení EET kvůli přenesené povinnosti – pokud bychom prodávali zboží 
subjektů, které podléhají EET) nemohou dostatečně pokrýt nároky na rozvoj muzea.  
Situaci lze řešit jen postupným navýšením rozpočtových prostředků ze strany 
zřizovatele (k čemuž skutečně pro letošní rok došlo), což jediné může v dané situaci 
zabezpečit, aby se organizace mohla žádoucím způsobem rozvíjet a poskytovat 
veřejnosti kvalitní, atraktivní a pestré služby a nabídku. 
Hospodářská činnost a její ztráta bude v průběhu roku řešena tak, aby byla v zásadě 
zisková. Nejvíce nás zatěžují mzdové prostředky a s tím spojené odvody, což je 
zásadním výdajem v provozu kavárny. Pokud to bude nutné, budeme muset 
přistoupit k úpravě otevírací doby a zkrácení úvazků. V tomto směru si průběžně 
vedeme záznamy o návštěvnosti a tržbách, abychom po ročním působení mohli dojít 
k závěrům tak, aby kavárna byla zisková, návštěvníci spokojení a výnosy z kavárny 
pomohly muzeu k lepším výsledkům. 
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III. VÝKAZNICTVÍ A KONTROLY 

 
Pokud jde o výkaznictví, organizace zpracovává a odevzdává příslušným institucím 
následující výkazy: 

• P 2-04 (čtvrtletní šetření o platech) 
• FKVS (roční šetření o provedených kontrolách) 
• VI 1-01 (roční výkaz vybraných vládních institucí – mzdy, osobní náklady aj.) 
• ISP (pololetně - informační systém o platech) 
• ÚP (roční hlášení podílu osob se zdravotním postižením) 
• EP 5-01b (roční výkaz o spotřebě energií a paliv) 
• NIPOS (roční šetření MK ČR) 

 
V roce 2017 proběhla v Muzeu a galerii v Prostějově, p. o., 1 kontrola SUIP, 
závěrečný protokol byl poskytnut zřizovateli 

 
 
 

IV. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ŽÁDOSTÍ PODLE ZÁKONA  
Č. 106/1999 SB.  

 
Muzeum a galerie v Prostějově vyřizuje veškerá uvedená podání v souladu se 
zákonem a zveřejňuje odpovědi i způsobem umožňujícím dálkový přístup – na svých 
webových stránkách. V roce 2017 obdrželo celkem 2 žádosti o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Žadatel byl v obou případech stejný, a 
to sedmnáctiletý prostějovský aktivista Jakub Čech: 
 

a) adresát se ve své první žádosti ze dne 14. 9. 2017 požaduje soupis výdajů 
FKSP za rok 2017 a všech dokladů k těmto výdajům  

b) ve druhé žádosti žádá o zaslání všech písemných výstupů z kontrol SUIP 
konaných u povinného subjektu po 1. 1. 2014 do 31. 10. 2017, zejména 
protokolů o těchto kontrolách. Povinný subjekt žadateli opět vyhověl v plném 
rozsahu a požadované informace mu poskytl 

 
 

V. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 
K žádným organizačním změnám v roce 2017 nedošlo, počet pracovníků byl 
víceméně stabilizovaný, jen s drobnými změnami (odchod do důchodu a rozvázání 
pracovního poměru dohodou na vlastní žádost pracovníka v důsledku změny 
bydliště, posílení pracovního kolektivu dočasně o pracovníky, získané díky 
dlouhodobé spolupráci s Úřadem práce v Prostějově, kteří byli placeni 
z prostředků Úřadu práce - pomocná síla v depozitářích, odborný kunsthistorik a 
kurátor sbírek).  
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VI. PÉČE O SBÍRKY 
 
 
 Elektronická evidence sbírkových předmětů v roce 2017 
 
 

Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel 
Archeologická  117 
Literární památky Deposita 141 
Numismatická Medaile 36 
Písemnosti a tisky  16 
Uměleckoprůmyslové práce Nábytek 8 
Výtvarného umění  4 
Historická Prapory, Trofeje 85 
Celkem  407 

 
Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum a galerii v Prostějově v roce 2017 

 
Podsbírka Počet změn v CES 
Archeologická 3097 
Botanická 326 
Další - Literární památky 141 
Numismatická 36 
Písemnosti a tisky 16 
Uměleckoprůmyslové práce 12 
Výtvarného umění 4 
Historická 85 
Celkem 3717 

 
 
Inventarizace 
 

1. Archeologie 
a) skupina K1 až 557, 3 195 ks, (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
b) L 1 až 288, 2 036 ks, (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
c) M 1 až 405, 5 069 ks, (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
d) N 1 – 162, 1 984 kusů (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
e) DP 1 až 29, 209 kusů (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
f) O 1 až 4, 4 ks, (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 
g) P 1 až 117, 723 ks (Zádrapa, Znojilová, Čižmářová) 

  
2. Podsbírka Užité umění, skupina Fa 1 až 238, 250 ks (Vybíralová Gajdošíková, 

Znojilová, Schmittová) 
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3. Podsbírka botanika, skupina Herbáře, 5 873 ks (Husaříková, Jašková, Bezrouková) 
4. Podsbírka výtvarné umění, skupina Od – 1. část, 3 591 (Znojilová, Vybíralová 

Gajdošíková, Schmittová) 
5. Podsbírka Etnografická, skupina Ženský svrchní oděv, 920 kusů (Bezrouková, 

Husaříková, Ondra) 
6. Podsbírka Literární památky, skupina LP 290/1-40 J. Černý, 1 483 kusů (Hubáčková, 

Horák, Dokoupilová) 
7. Podsbírka Literární památky, LP 1-317, 5 216 kusů (Kosíková, Vybíralová 

Gajdošíková, Dokoupilová 
8. Podsbírka historická, skupina Trofeje, 246 kusů, (Horák, Hubáčková, Svozílková) 
9. Podsbírka historická, skupina Prapory, 67 kusů, (Horák, Hubáčková, Svozílková) 

10. Podsbírka historická, skupina Pečetidla, 208 kusů, (Spáčil, Svozílková, Horák) 
11. Podsbírka geologická, skupina Všeobecná geologie 247 ks 

 
Akvizice 
 
 
12. Vzorky minerálů, hornin a zkameněliny – dary od soukromých osob do 

geologické expozice, asi 60 ks (Jašková) 
 

13. Získání 20 kusů materiálů Wolkerův Prostějov 2017, 120 kusů pozůstalosti 
učitelky Bajgarové, 4 042 kusů sbírky Depozita, 52 kusů sbírky Literární památky 
 

14. Získání 53 kusů nových sbírkových předmětů, katalogizace, příprava k evidenci 
I. stupně (Ondra) 
 

15. Vzorky minerálů, hornin a zkameněliny – dary od soukromých osob do 
geologické expozice – asi 60 ks – dosud nebylo zapsáno jako přírůstky 
(Jašková) 
 

16.  25 ks (ubrus, plastiky, obraz, hračky (Vybíralová Gajdošíková) 
 

17. 6 kusů – nábytek (Znojilová) 
 
 

Další práce se sbírkami 
 

18. Dočasné uložení předmětů ze zrušené expozice do geol. depozitáře – celkem  
položek (Jašková) 

19. Výběr exponátů ze všech podsbírek geol. sbír. do geologické expozice  
20. Zápůjčky jiným organizacím – předměty k autorským putovním výstavám, 295 kusů, 

(Jašková) 
21. Účast na mineralogických burzách Tišnov, Ostrava - Poruba a Brno – nákup minerálů 

do geologické expozice 
22. Přepisy karet do databáze Bach, 36 záznamů (Horák) 
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23. Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum a galerii v Prostějově a hlášení změn v 
CES. 

24. Byla prováděna digitalizace podsbírky Numismatická – nález Hrubčice. Provedeno 
částečně (k 31. 12. 2017 bylo zdigitalizováno 114 ev. čísel (Horák) 

25. Zpracování Ročního vyhodnocení stavu Sbírky MPJ/002-05-10/172002 Muzea a 
galerie v Prostějově za rok 2015 a 2016 (Horák) 

26. Zpracován nález v depozitáři po J. Hanusové, do přírůstku zapsáno 48 ks medailí (36 
inv. č.). Avizovaná dohoda s nálezcem vzácné mince (dukát Vladislava II. 
Jagellonského) o odprodeji do numizmatické podsbírky MGP nemohla být 
uskutečněna z důvodu nedodání odborného posudku PhDr. J. Militkého, Ph.D. 
z Numizmatického oddělení Národního Muzea v Praze i přes mnohonásobnou 
urgenci (Horák) 

27. Byla provedena zápůjčka předmětu z podsbírky Historická, skupiny Militaria: kord 
(inv. č. 7871) Muzeu Komenského v Přerově na výstavu Středověké a raně novověké 
zbraně Přerovska (Horák)  

28. Evidence přírůstků 4234 (Dokoupilová) 
29. Aktualizace jednotlivých údajů do databáze Bach, 1 511 aktualizací (Dokoupilová) 
30. Razítkování karet razítkem INVENTURA 1 612 kusů (Dokoupilová) 
31. Razítkování skupiny Pt/A Pt/B, 2000 kusů (Dokoupilová) 
32. Vyhotovení darovacích smluv a vyřízení darů (Dokoupilová) 
33. Tisk karet 1 343 ks (Dokoupilová) 
34. Popis přírůstků inv. čísly – 765 (Dokoupilová) 
35. Zajištění sponzora na digitalizaci dvou gramofonových desek sbírky J. Wolkera a 

zařízení této akce (Dokoupilová) 
36. Zpřesnění evidenčních záznamů (počet kusů a stran) u sbírky J. Zbořila, popisů u 

sbírkových předmětů J. Volek, F. Novotný, F. Neumann (Dokoupilová) 
37. Napsání karet k předmětům nalezeným v depozitáři, které už měly staré přír. č. - 45 

ks karet, 212 ks předmětů (Dokoupilová) 
38. Zápůjčky jiným organizacím (Dokoupilová) 

a) panely výstavy Zaniklá zahrada života pro ZŠ a RG města Prostějova,12 ks 
b) Slezské zemské muzeum Opava, výstava Petr Bezruč -138 ks 
c) digitalizace gramofonových desek, fa Digitální vzpomínky Praha, 3 ks 
d) předměty sbírky J. Wolker, sochař M. Karásek, 3 ks 

39. Přepisy karet do databáze Bach – 36 záznamů (Horák) 
40. Tisk nových evidenčních karet – 36 kusů (Horák) 
41. Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum a galerii v Prostějově a hlášení změn 

v CES (Horák) 
42. Byla prováděna digitalizace podsbírky Numismatická – nález Hrubčice. 

Zdigitalizováno 114 ev. čísel (Horák) 
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43. Tvorba Ročního vyhodnocení stavu Sbírky MPJ/002-05-10/172002 Muzea a galerie v 
Prostějově za rok 2015 a 2016 (Horák) 

44. Zápůjčky jiným organizacím: kord (inv. č. 7871) Muzeu Komenského v Přerově na 
výstavu Středověké a raně novověké zbraně Přerovska (Horák) 

45. Evidence přírůstků - 5 př. č. (Čižmářová) 
46. Přepisy karet do databáze Bach - 141 inv.č. (Čižmářová) 
47. Aktualizace jednotlivých údajů do databáze Bach -10 (Čižmářová) 
48. Zápůjčky jiným organizacím - 9 výpůjček, 3 prodloužení stávajících (Čižmářová) 
49. Průběžné doplňování údajů o sb. předmětech do databáze Bach – 341 záznamů, 
50. Aktualizace zápisů do papírových do karet 266 záznamů (Čižmářová) 
51. Vyhledávání sbírkových předmětů z etnografické podsbírky  pro badatele – 52 kusů 

(Čižmářová) 
52. Průběžné doplňování údajů o sb. předmětech do databáze Bach – 277 záznamů 

(Ondra) 
53. Nové uložení části podskupiny Vc – svrchní ženských oděv v depoziitáři - 655 kusů 

(Ondra) 
54. Výběr sbírkových předmětů pro výstavu muzea v Záhlinicích – 10 kusů (Ondra) 
55. Zápůjčky sbírkových předmětů na výstavy MGP – Století fotoaparátů, České Vánoce 

– 48 kusů (Ondra) 
56. Výběr předmětů do nové expozice národopisu - Hanácké světnice (Ondra) 
57. Výběr sbírkových předmětů k ošetření, konzervaci a restaurování – 48 sbírkových 

Vředmětů (Ondra) 
58. Výběr exponátů ze všech podsbírek geol. sbír. do geologické expozice + dočasné 

uložení předmětů ze zrušené expozice do geol. depozitáře – celkem 7 615 položek 
(Jašková) 

59. Zápůjčky jiným organizacím – předměty k autorským putovním výstavám ) – Sopky v 
geologické minulosti Moravy a Slezska – Muzeum Novojičínska – 50 ks, Sopky… - 
Muzeum Bruntál – 50 ks, Zkameněliny – archiv života - Muzeum Českého ráje v 
Turnově – 160 ks, Zkamenělé stopy – Muzeum Těšínska – 35 ks (Jašková) 

60. Účast na mineralogických burzách Tišnov, Ostrava - Poruba a Brno – nákup minerálů 
do geologické expozice (Jašková)  

61. Evidence přírůstků – 25 ks (Bezrouková) 
62. Přepisy karet do databáze Bach 325 ks (Bezrouková) 
63. Aktualizace jednotlivých údajů do databáze Bach – 325 ks (Bezrouková) 
64. Spolupráce při výběru sbírkových předmětů do expozice národopisu (Bezrouková) 
65. Ostatní práce se sbírkami – obnovení uchycení herbářových položek na podklad, 

zjišťování stavu uložených rostlin a fotografií (Bezrouková) 
66. Evidence přírůstků - 3 ks (Vybíralová Gajdošíková) 
67. Přepisy karet do databáze Bach – 50 ks (Vybíralová Gajdošíková) 
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68. Aktualizace jednotlivých údajů do databáze Bach -  20 ks (Vybíralová Gajdošíková) 
69. Doplňování záznamů karet (určení ikonografie, doplňování bližšího popisu artefaktů,  

poznatků z odborné literatury, rozměry, datace) (Vybíralová Gajdošíková)    
70. Doplňování fotokartotéky sb. předmětů (fotodokumentace, popis fotografií legendou 

dle záznamů z muzej. evid.) (Vybíralová Gajdošíková) 
71. Průběžná kontrola uložení předmětů a jejich stavu, převěšení obrazů v ND 

(Vybíralová Gajdošíková) 
72. Zápůjčky jiným organizacím  - 2 ks (Vybíralová Gajdošíková) 
73. Příprava a uzavírání zápůjčních smluv artefaktů ze sb. fondu Výtvarného umění a 

Uměleckoprůmyslových prací MPP pro potřeby externích výstav či expozic; 
obnovování smluv u dlouhodobých zápůjček - zámek Plumlov, VMO Olomouc, 
Magistrát města Prostějov (Vybíralová Gajdošíková) 

74. Převzetí podsbírky Písemnosti a tisky a podsbírky Historické prapory a Trofeje, 
předávací inventury (Hubáčková) 

75. Evidence přírůstků (Hubáčková) – 88 kusů 
76. Přepisy karet do databáze Bach a aktualizace údajů – 57 zápisů (Hubáčková) 
77. Evidence přírůstků – do skupiny nábytek zapsáno 6 nových přírůstků (Znojilová) 
78. Přepisy karet do databáze BACH – 54 karet (Znojilová) 
79. Konzervátorská a restaurátorská činnost (Znojilová) 

a) konzervace knih – 45 knih 
b) konzervace kovových částí pece (plotny, kamínková dvířka) pro zhotovení modelu  

v expozici Hanácké světnice 
c) čištění archeologických modelů – 8 kusů 
d) čištění předmětů k výstavě Petra Bezruče – 25 kusů 
e) čištění předmětů pro výstavu České vánoce – 46 kusů 
f) zpracování zpracovaných restaurátorských a konzervačních karet – 3 kusů 
g) průběžný monitoring klimatických podmínek a uložení předmětů v depozitářích  

a výstavních prostorách 
h) spolupráce při výrobě makety pece v expozici Hanácké světničky 

80. Spolupráce při výběru sbírkových předmětů do expozice národopisu (Kaprál) 
81. Konzervátorská a restaurátorská činnost (Kaprál) 

a) čištění sbírkových předmětů pro expozici národopisu – 36 kusů 
b) restaurování 2 kusy 
c) konzervování 4 kusy 

82. Zpracování restaurátorských a konzervačních karet – 6 kusů (Kaprál) 
83. Konzervátorská a restaurátorská činnost (Kosíková) 

a) restaurování 21 kusů 
b) konzervování 211 kusů  
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84. Zpracování konzervačních a restaurátorských karet – 25 ks (Kosíková) 
85. Řezání, seřazení karet inv.č. 71137 až 171700 – 563 ks (Kosíková) 
86. Kontrola stavu sbírkových předmětů a ze zápůjček (Kosíková) 
87. Zpracování rozpisu inventarizací podle 10 letého harmonogramu (Husaříková) 
88. Jmenování inventarizačních komisí (Husaříková) 
89. Pravidelné konzultace s restaurátory k aktuálním klimatickým podmínkách ve 

výstavních a expozičních podmínkách (Husaříková) 
90. Správa depozitářů, organizace provozu v depozitářích muzea (Spáčil) 
91. Zakládání a správa smluv (Spáčil) 
92. Vyhotovování dokumentů o stavu předmětů (condition report) – 4 kusy (Spáčil) 

 
 
 

VII. VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST 
 

1. Dlouhodobý výzkum: Dějiny prostějovské židovské obce (Dokoupilová) 

2. Dlouhodobý výzkum: Dokumentace židovských obyvatel, perzekuovaných v 
období 2. světové války (Dokoupilová) 

3. Krátkodobý výzkum: Národopisní sběratelé ve sbírkách MGP, viz publikační 
činnost, účast na konferenci (Dokoupilová) 

4. Krátkodobý výzkum: Národopisní sběratelé ve sbírkách MGP 

5. Další odborná činnost, výstupy (Dokoupilová) 

a) Nové prezentace k přednáškám: 

- Pět set let židovských dějin v Prostějově – 37 slidů (přednášky na ZŠ a RG 
města Prostějova, součást expozice Z dějin prostějovského ghetta) 

- Zaniklá zahrada života (židovský hřbitov ve Studentské ulici) – 55 slidů 
(přednáška spolku Hanácký Jeruzalém) 

- Arizace, arizátoři, arizované podniky v Prostějově – 23 slidů (přednáška na 
konferenci Židé a Morava v Kroměříži) 

- Písemností národopisných sběratelů v prostějovském muzeu – 28 slidů 
(konference v Přerově) (Dokoupilová) 

6. Dlouhodobý výzkum: Historie Klenovic na Hané, příprava publikace (Horák) 

7. Krátkodobý výzkum: zpracování listiny Gränz Beschreibung (Horák) 

8. Krátkodobý výzkum: příprava publikování nálezu mincí Hrubčice (Horák) 
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9. Krátkodobý výzkum:Ú trpné právo – podklady pro publikování nálezu 
prostějovské šibenice (Horák) 

10. Určování numizmatického a faleristického materiálu pro badatele (Horák) 

11. Příprava recenze publikace Hanácký Jeruzalém (Horák) 

12. Dlouhodobý výzkum: Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v regionu 
(Ondra) 

13. Dlouhodobý výzkum: Analýza dění v regionu pro účely nominací k udělení titulu 
Nositel tradice lidového řemesla a pro účely zápisu do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje (Ondra) 

14. Krátkodobý výzkum: Způsob života našich předků v 19. století na hanáckém 
venkově (Ondra) 

15. Dlouhodobý výzkum: Neogenní sedimenty karpatské předhlubně - dlouhodobý 
výzkum miocenních sedimentů (především řasových vápenců, dále písků a jílů) 
se zkamenělinami v neogenní výplni karpatské předhlubně, průběžné sledování 
aktuálního stavu neogenních lokalit (záznamy o nových lokalitách), sběry 
makrofauny, fotodokumentace, doplnění muzejní geologické sbírky, exponáty do 
stálé geologické expozice (Jašková) 

- bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč, Skalka a Ondratice 

- neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic  

- organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši u 
Otaslavic a Kelčic (+ Kelčice Hájek - organogenní sedimenty s ústřicemi, 
hřebenatkami a korály)  

- pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic a Seloutek 

- organogenní vápence s faunou ústřic, hřebenatek a ježovek – Ondratice 
(Kopaniny) 

- odkryv jílů s lasturami ústřic a korály u Lulče 

- odkryv jílů s lasturami ústřic a korály v zatopeném lomu ve 
spodnokarbonských drobách a slepencích u Drysic  

16. Výzkum dalších geologických lokalit Prostějovska (Jašková) 

- Čelechovice na Hané – opakované návštěvy Růžičkova a Státního lomu 
(devonské vápence se zkamenělinami) 

- lom ve spodnokarbonských horninách u Lulče 

- Třebčín, Kaple, Studenec – prekambrické výchozy granitoidů a mylonitů 

- ojedinělá lokalita spodnokarbonských hornin se zkamenělinami mlžů, 
goniatitů, ortocerů, trilobitů a ichnofosiliemi. Na Prostějovsku dosud byly 
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zaznamenány pouze sporadické nálezy zkamenělin tohoto stáří. 
 

17. Dlouhodobý výzkum:  Výzkum plevelných rostlin kolem silnic a cest  
a novostaveb v oblasti k.ú. Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice, 
Držovice, Vrahovice a Mostkovice. Sběr cévnatých rostlin a vytváření 
herbářových položek. Rostlinný materiál slouží jako podkladový, srovnávací i 
studijní (Bezrouková) 

18. Dlouhodobý výzkum: Plevelné rostliny rostlin kolem silnic a cest a novostaveb v 
oblasti k.ú. Prostějov, Krasice, Čechovice, Domamyslice, Držovice, Vrahovice a 
Mostkovice. Sběr cévnatých rostlin a vytváření herbářových položek. Rostlinný 
materiál slouží jako podkladový, srovnávací i studijní (Bezrouková) 

19. Krátkodobý výzkum:  Sběr cévnatých rostlin se děje nahodile dle navštívených 
lokalit i mimo oblast Prostějovska (Bezrouková) 

20. Dlouhodobý výzkum:  Architektura Prostějova a její proměny (Vybíralová 
Gajdošíková) 

21. Krátkodobý výzkum: Zpracování sbírky podmaleb (Vybíralová Gajdošíková) 
 

22. Zpracování rešerší z oblasti historie umění (sbírkové fondy Výtvarného umění  a 
Umprum. prací) dle podnětu výstavních, expozičních či publikačních požadavků 
badatelů MPP – např. spolupráce s Vlastivědným muzeum v Olomouci (sbírka 
Čechy p. Kosířem), AV ČR (Sucharda) NPÚ Olomouc, muzeum Hodonín (sochař 
A. Bučánek) , galerie Holešov (Sbírka grafiky), Archiv hl. města Prahy, katedra 
dějin umění FF OU (Vybíralová Gajdošíková) 

23. Zpracování rešerší k výstavním projektům (Husaříková) 
a) Mistři portrétu  
b) Umění secese 
c) Ozvěny secese 

 
24. Dlouhodobý výzkum: Pozorování sluneční fotosféry, pořízeno 117 zákresů 

slunce (Trutnovský, Tylšar, Černohouzová) 
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VIII. PREZENTAČNÍ ČINNOST  
 

Ediční a publikační činnost 
 

1. Ediční (příprava a vydání periodických i neperiodických tisků (Dokoupilová) 

a) soupis výstav a akcí za období 2013–2015 

b) bibliografie pracovníků MGP v letech 2013–2015 

2. Publikační - odborné články (Dokoupilová): 

a) DOKOUPILOVÁ, Marie: Arizace židovského majetku v Prostějově. In: Židé a 
Morava XXIV, Kroměříž 2018, v tisku. 

b) DOKOUPILOVÁ, Marie: Písemností národopisných sběratelů v prostějovském 
muzeu. In: XIV. odborná konference o Hané – Haná a její lidová kultura – 
nové inspirační zdroje. Přerov 2018, v tisku. 

c) DOKOUPILOVÁ, Marie: Poválečné restituce starého židovského hřbitova v 
Prostějově. Střední Morava. Ročník 23, číslo 44 (2017), s. 77-79. 

d) DOKOUPILOVÁ, Marie: Zaniklá zahrada živých a hledání ztracených 
náhrobků. In: Židé a Morava XXIII, Kroměříž 2017, 23, s. 37-59. 

3. Publikační – popularizační články (Dokoupilová): 

a) DOKOUPILOVÁ, Marie: Josef Čapek ve sbírce Literární památky v Muzeu a 
galerii v Prostějově, Prostějovské radniční listy, č. 1, 2017, 30. 1. 2017, s. 10. 

b) DOKOUPILOVÁ, Marie: Lázně v Kralicích. Krok. Roč. 14, číslo 2, 2017, s. 29-
30 

c) DOKOUPILOVÁ, Marie: Úkryt na hřbitově? [Protiletecké kryty na židovském 
hřbitově v dnešní Studentské ulici.] Prostějovské radniční listy, č. 4, 2017, 28. 
4. 2017, s. 37. 

4. Spolupráce s regionálními i celostátními médii (Dokoupilová): 

a) 19. 1. Česká televize Olomouc, židovský hřbitov v Prostějově 

b) 31. 1. agentura AP, židovské náhrobky 

c) 22. 3. Český rozhlas Praha, slavní prostějovští rodáci – J. Wolker, O. 
Wichterle, M. Zweig 

d) 27. 4. Rob Cameron z BBC, historie Židů v Prostějově 

e) rozhovor pro časopis KROK u příležitosti obdržení Ceny města Prostějova 
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f) 6. 12. Česká televize Praha, historie Židů v Prostějově, expozice Židů 

5. Příprava publikace o Klenovicích na Hané (Horák) 

6. Spolupráce s regionálními i celostátními médii rozhovor pro České televize k 
100. výročí „hladové demonstrace“ v Prostějově (Horák) 

7. Ondra, Jiří: Muzeum a galerie otevřelo dvě nové stálé expozice – Hanácká 
světnice. Zpravodaj Muzea a galerie v Prostějově, č. 1, 2017, str. 8-9. (Ondra) 

8. Publikování autorských videodokumentů z činnosti MPP prostřednictvím 
webových stránek MPP a internetového portálu Youtube a Facebooku (Ondra) 

a) KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI (online),Youtube.com, 11. 4. 2017, cit. 26. 1. 
2018, dostupné z  https://www.youtube.com/watch?v=FzFNvteWmhM 

b) Pohřbívání v době kamenné v prostějovském muzeu (online), Youtube.com, 
11. 4. 2017, cit. 26. 1. 2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=RtVW6aj5Ijs 

c) Skvosty české portrétní tvorby v Prostějově 5. 5. až 9. 7. 2017 (online), 
Youtube.com, 11. 5. 2017, cit. 26. 1. 2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=wPI06ndJL7U 

d) PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY (online), 10. 7. 2017, cit. 26. 1. 2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=G-bqdG7x4RA 

e) Jan Kanyza vystavuje v Prostějově (online), Youtube.com, 12. 8. 2017, cit. 26. 
1. 2018, dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=2ANmrHyyPYk 

f) Pod kůží Marsya - restaurátor a malíř F. Sysel (1927–2013), (online), 9. 9. 
2017, cit. 26. 1. 2018, dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=5UkXIbUeGKs 

g) České Vánoce ve Špalíčku (online), Youtube.com, 26. 11. 2017, cit. 26. 1. 
2018, dostupné z https://youtu.be/T2eqKM6EbRw 

9. Ediční příprava Přírodovědných studií MPP, sv. 18 (Jašková) 

10. Tylšar, Martin: 39 nově objevených hvězd – CzeV katalog. (Tylšar) 
Publikováno V časopisech: 

- New Astronomy,  
(https://www.journals.elsevier.com/new-astronomy/)  

- Open European Journal on Variable stars 
(http://var.astro.cz/oejv/issues/oejv0185.pdf)   

- Minor Planet Centre 
(https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17O10.html) 
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Expoziční činnost 
 
 
1. Doplnění expozice Z prostějovského ghetta o 4 vitríny se sbírkovými předměty ze 

sbírky MGP a prezentaci o dějinách (Dokoupilová) 

2. Zpracování koncepce k expozici národopisu (Ondra) 

3. Instalace a otevření expozice národopisu – Hanácká světnice, slavnostní zahájení 
14. prosince 2017 (Ondra) 

4. Pomoc při realizaci Hanácké světnice – sádrokartonářské práce, výroba repliky 
starých dveří, úprava povrchů stěn, úprava slepého okna v místnosti, čištění a 
restaurování předmětů apod. (Kaprál) 

5. Instalační a dokončovací práce v geologické expozici, dokončování grafických 
návrhů panelů, slavnostní otevření 14. prosince 2017 (Jašková) 

6. Instalace vitrín v expozici Z prostějovského ghetta (Kosíková) 

 
Výstavní činnost 
 
Výstavní aktivity Muzea a galerie v Prostějově jsou dlouhodobě oblíbené, mají velmi 
silnou tradici a vynikající zázemí v podobě mimořádných výstavních sálů v hlavní 
budově muzea. 
 
Galerijní činnost je velmi pestrá a různorodá. V loňském roce se ve výstavní 
dramaturgii střídaly výtvarné disciplíny, historické epochy i rozmanité způsoby 
instalace. Byl vytvořen náročný výstavní program, v němž se střídaly monografické 
výstavy s kolektivními a experimentální s tradičními. Proměňovala se v něm výtvarná 
média, zastoupení uměleckých tendencí a jejich kulturně historický kontext. Výstavy 
se věnovaly tématům vztahujícím se k místu či regionu i tématům daleko 
přesahujícím jejich hranice. Celoroční program měl několik dominant.  
Velmi cenná z hlediska kunsthistorické dramaturgie byla výstava Mistři portrétu. 
Tento projekt byl také velmi výjimečný tím, že byl v celém svém rozsahu (všechny 
čtyři výstavní sály) zapůjčen ze soukromé sbírky – tedy že díla nejsou běžně 
přístupná. Výstava představila celou plejádu předních malířů od baroka, které bylo 
zastoupeno 2 velkými malbami Jana Kupeckého, z nichž jedna byla prohlášena 
Národní kulturní památkou až po díla moderního portrétního českého malířství. 
Výstava byla přijata s velkým ohlasem, protože podobný projekt v Prostějově dosud 
nebyl realizován. V létě do výstavních sálů zavítal se svou tvorbou herec, dabér a 
malíř Jan Kanyza. Na vernisáži byl osobně přítomen, takže se situace chvílemi 
vymykala možnostem kapacity sálů. O tom, že tvorba tohoto známého umělce je pro 
návštěvníky zajímavá, svědčí i návštěvnost výstavy. Zajímavým počinem byla 
výstava, kterou uspořádal Památkový ústav Kroměříž a věnoval ji uznávanému 
restaurátorovi, prostějovskému rodáku, Františku Syslovi. V naší instituci byla  
výstava ještě rozšířena o ukázku vlastní tvorby, především z majetku rodiny. Bohužel 
tato výstava se nesetkala s očekávaným zájmem a vzniklé náklady poměrně značně 
překročily výnosy. Nepříliš úspěšná byla i výstava sestavena z kolekce japonských 
orientálních řezeb, které vlastní jako jediné Západočeské muzeum v Plzni.  
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Na výstavu nevznikly žádné náklady, díky dlouhodobě dobrým  olegiálním  vztahům, 
byla zapůjčena zcela zdarma. 
 
Jako absolutně nejúspěšnější z hlediska všech objektivních parametrů lze hodnotit 
galerijní projekt Umění secese. Jednalo se o velkolepý soubor obrazů, plakátů, 
plastik a secesního skla, které kromě Japonska nebylo ještě nikam jinam zapůjčeno. 
Mezi autory se objevila jména Henriho Toulouse Lautreca, Gustava Klimta, Alfonse 
Muchy, Jana Preislera, Františka Hudečka a mnoha jiných, která byla dovezena z 20 
institucí. Projekt byl finančně zajištěn sponzorsky, takže mohly být splněny 
požadavky na specializované transporty, pojistku a katalog, ve kterém byly 
reprodukce všech vystavených děl, a mohl být zájemcům prodán za velmi přijatelnou 
cenu. Zájem o něj byl mimořádný a byl velmi brzy vyprodán. 
 
Úspěšné byly i výstavy historických fotoaparátů doplněné krásnými fotografiemi 
motýlů, zaujal kouzelný svět cínových vojáčků a retro plastová autíčka ze soukromé 
sbírky, do zajímavých geologických míst zavedla zájemce výstava Geologie světa 
vamatérské fotografii. 
 
 
Přehled výstav v hlavní budově, na Špalíčku a Astronomickém oddělení  

 
7. Přehled výstav v hlavní budově, na Špalíčku a Astronomickém oddělení 

- Stálá výstava Z dějin prostějovské astronomie 
- Strhující snímky z vesmíru I., 1.1. – 19. 2., AO  
- KJÓSA SUGURI – KJÓSABORI, 9. 2 . -24. 4, (Husaříková) 
- Vesmírný domov pro děti, 20. 2. – 24. 5., AO 
- Kouzelný svět cínových vojáčků, 23. 2. - 2. 4., (Zádrapa, Ondra) 
- Geologie světa v amatérské fotografii profesionálního geologa, 2. 2.–24. 4. 

(Jašková) 
- Pohřbívání v době kamenné, 7. 4. -25. (Čižmářová) 
- MISTŘI PORTRÉTU, 5. 5. - 9. 7. (Husaříková) 
- Vzácné chvíle pod hvězdným nebem, 25. 5. – 30. 6., (AO) 
- Příroda Jižní Afriky, 30. 6. – 27. 8. (Bezrouková) 
- Strhující snímky z vesmíru II., 1. 7. – 13. 8. (AO) 
- Století fotoaparátů, 20. 7. - 2. 9. (Ondra) 
- Křehká krása - fotografie motýlů, 20. 7. - 2. 9. (Ondra) 
- Slunce - hvězda života a smrti, 14. 8. – 17. 8. (AO) 
- Jan Kanyza - Pozdní sběr, 3. 8. - 3. 9 (Husaříková) 
- Strhující snímky z vesmíru III., 18. 8. – 6. 11. (AO) 
- Autíčka pro malé i velké 1. 9. - 12. 11. (Husaříková) 
- Pod kůží Marsya - restaurátor a malíř F. Sysel (1927–2013),15. 9. - 19. 11. 

(Vybíralová Gajdošíková) 



 38 

- Nobelova cena, 7. 11. – 31. – 12., (AO) 
- České Vánoce, 17. 11. 2017 - 14. 1. 2018 (Vybíralová Gajdošíková) 
- Umění secese, 1. 12. 2017 - 4. 2. 2018 (Husaříková) 

 
2. Výstavy zapůjčené mimo instituci 

 
- Matematika ve službách astronomnie, ZŠ Ptení (AO) 
- Vesmírný domov pro děti, ZŠ Ptení, (AO) 
- Strhující snímky z vesmíru, OC Zlatá Brána, (AO) 
- Vzácné chvíle pod hvězdným nebem MK Mirovice (AO) 
- Vzácné chvíle pod hvězdným nebem (MK Jevišovice) (AO) 
- Vzácné chvíle pod hvězdným nebem (MK Kunovice) (AO) 
- Vzácné chvíle pod hvězdným nebem (MK Třebíč) (AO) 
- Strhující snímky z vesmíru (ZŠ Ptení) (AO) 
- Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska“ v Muzeu Novojičínska v 

Novém Jičíně (Jašková) 
- Zkameněliny: archiv života v Muzeu Českého ráje v Turnově (Jašková) 
- Zkamenělé stopy v Muzeu Těšínska, výstavní síň Musaion Havířov (Jašková) 
- Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska v Muzeu Bruntál (Jašková) 
- Mauric Remeš – příběh lékaře a slavného moravského paleontologa“ – 

společná výstava Muzea a galerie v Prostějově a Muzea Novojičínska, zatím 
uvedena v Muzeu Novojičínska (Jašková) 

- Zaniklá zahrada života, ZŠ a RG města Prostějova (Dokoupilová) 
- Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči!, Město Kostelec a J. Kastner, Kostelec na 

Hané, Zelený domeček (Dokoupilová) 
- Archeologická výstava na Obecním úřadě ve Víceměřicích (Čižmářová) 
- Archeologická výstava na Obecním úřadě v Brodku u Prostějova (Čižmářová) 

 
 

3. Zpracování konceptu výstavní dramaturgie (Husaříková) 
4. Zpracování výstavního plánu (Husaříková) 
5. Zpracování harmonogramu instalačních a deinstalačních prací (Husaříková) 
6. Zpracování scénáře k výtvarným výstavám (Husaříková) 
7. Jednání se zápůjčními institucemi (Husaříková) 
8. Jednání se sponzory (Husaříková) 
9. Zpracování podkladů pro jednání s pojišťovnou (Husaříková) 
10. Zpracování logistiky svozů (Husaříková) 
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11. Převzetí a svozy jednotlivých exponátů (Husaříková) 
12. Dohled nad uložením v depozitáři (Husaříková) 
13. Rozvržení instalace výtvarných výstav (Husaříková) 
14. Součinnost při instalaci výtvarných výstav (Husaříková) 
15. Zpracování popisek (Husaříková) 
16. Příprava výstavy Karel IV. na medailích (realizace 2018)(Horák) 
17. Příprava výstavy Lide československý, tvůj odvěký sen stal se skutkem! (realizace 

2018) - sestavování koncepce, výběr předmětů, sestavování žádosti o grant na 
výstavu z MK ČR, sestavování žádosti o dotaci na výstavu ze Statutárního města 
Prostějov (Horák)   

18. Zpracování námětu a scénáře k výstavám (Horák, Dokoupilová, Zádrapa, Vybíralová, 
Čižmářová, Ondra, Bezrouková, Trutnovský, Tylšar) 

19. Zajištění zápůjček sbírkových předmětů k výstavám (Vybíralová Gajdošíková, 
Husaříková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Zádrapa, Čižmářová) 

20. Výběr předmětů ze sbírek MGP a zajištění jejich konzervace (Horák, Dokoupilová, 
Ondra, Bezrouková, Zádrapa, Čižmářová) 

21. Tvorba panelů k výstavám – texty, obrazová část, grafická koncepce (Čižmářová, 
Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Husaříková, Zádrapa, Trutnovský, Tylšar, 
Svobodová, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Kosíková, Znojilová ) 

22. Tvorba a tisk doprovodných materiálů k výstavám (Horák, Zádrapa, Ondra) 
23. Zpracování doprovodných videozáznamů k výstavám (Ondra) 
24. Spolupráce při instalacích a deinstalacích výstav (Kosíková, K. Znojilová, Svobodová, 

Kaprál, Hubáčková, Spáčil) 
25. Kontrola stavu obrazů výstav (Kosíková, Svobodová, Znojilová, Kaprál) 
26. Spolupráce při převzetí a předávání obrazů výstav (Znojilová, Svobodová, Kaprál) 
27. Konzervace a instalace předmětů „vitríny měsíce“ (Kosíková) 
28. Řezání pozvánek k výstavám (Kosíková) 
29. Řezání popisek k výstavám (Kosíková) 
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IX. OSVĚTOVÁ, METODICKÁ A JINÁ ČINNOST 

 
Osvětová činnost 
  
Konference a semináře 
 

1. SECESE jako poslední umělecký směr, který překročil hranice malířství, 
sochařství a architektury. Přednášející - prof. PhDr. Pavel Zatloukal,   
PhDr. Aleš Filip, Ph.D., PhDr. Oldřich Palata, Ing. arch. Lubor Herzán. 
Přednášky doplněny exkurzí Národního domu v Prostějově a komentovanou 
prohlídkou Umění secese. Účast – 75 osob (Husaříková) 

2. mezinárodní odborný fotometrický seminář pro astrografy a pozorovatele 
proměnných hvězd: Počítáme fotony munipackem (Trutnovský) 
 
 

Muzejní podvečery a exkurze, přednášky edukativní a populárně naučné 
programy 
 

1. Úplné zatmění Slunce v Brazílii (12. 1) 
2. Giordano Bruno a renesance (9. 2.) 
3. BYL OBJEV NEPTUNU NÁHODNÝ? (9. 3) 
4. Objev Neptunu náhodný? (9. 3.) 
5. Plazma aneb Na chvíli uvězněné světlo na malých strukturách, strukturkách až 

nanostrukturkách…(6.4.) 
6. Výlet na mohylníky pozdní doby kamenné (22. 4) 
7. Přednáška „Hanácký Stonehenge“ (27. 4) 
8. Přednáška Mohylová pohřebiště na Prostějovsku (11. 5.) 
9. Muzejní noc (hlavně) v pravěku (25. 5. 2017) 

10. Lovy skvostů temné oblohy (25.5.) 
11. Příprava evropské mise na Měsíc Marsu Phobos (16.6.) 
12. Základy satelitní navigace aneb jak měřit s GPS-kou (20. 7.) 
13. Odkryté tajemství prostějovské bouře (10.8.) 
14. Slunce a jeho vlivy na člověka (17. 8.). 
15. Muzejní podvečer: Tizianův obraz Apollón a Marsyas a jeho restaurování (21.9.) 
16. Pán prstenců (29. 9.) 
17. Komentovaná prohlídka výstavy POD KŮŽÍ MARSYA - restaurátor a malíř F. 

Sysel 1927–2013 (8. 10.) 
18. Muzejní podvečer: Archeologie a detektory kovů (19. 10.) 
19. Vesmírné perpetuum mobile (19. 10.) 
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20. Muzejní podvečer: Petr Bezruč, bard prvý, co promluvil (26. 10.) 
21. Muzejní podvečer: Restaurátorské práce Františka Sysla (2. 11.) 
22. přínos matematice, filosofii a kosmologii 
23. KURT GÖDEL - přínos matematice, filosofii a kosmologii (6. 11.) 
24. Muzejní podvečer: Válka roku 1805 na Prostějovsku (14. 12.) 
25. Nobelova cena (7. 11.) 
26. Komety – poslové z hlubin (10. 11.) 
27. SATURN V, král mezi raketami (7. 12.) 
28. Exkurze na Kladivovu hvězdárnu VUT FAST Brno (březen) 
29. Exkurze na velký univerzitní refraktor ve Vídni (listopad)  
30. Výprava do interaktivního muzea UP Olomouc Pevnost poznání(18. 3.) 
31. Výprava na Hvězdárnu a planetárium Brno (18. 11. 
32. Cyklovýprava za měsíční raketou SaturnV (27.5.) 

 
 
Edukativní a populárně naučné programy 
 

1. Programy pro základní a střední školy v pozorovatelně AO spojených 
s prohlídkou dalekohledů a výstav – 169 skupin 

2. Nedělní soutěže a družiny – 15 skupin 
3. Jarní prázdninové pořady pro nejmenší – 8 pořadů 
4. Díváme se na Sluníčko  - 26 dětských pozorování 
5. Pravidelná činnost astronomických klubů – 134 setkání, 926 dětí 

a) Hvězdárníček pro 5 až 11leté děti 
b) Gemini I žáci od 4. třídy ZŠ 
c) Gemini II pokračovací kurz 
d) klub Astrofotografie 
e) klub demonstrování 

6. V období letních prázdnin organizace Letní školičky s tématem sluneční 
soustava – 5 pořadů 

7. V období letních prázdnin organizace Letní školy astronomie na téma: Krásy 
letního hvězdného nebe – 9 pořadů 

8. V rámci soutěže Zlatý list zabezpečení stanoviště astronomie a meteorologie v 
okresním i krajském kole 

9. Prezentace činnosti Astronomického odděleni MGP na tradiční akci Věda 
v ulicích – přibližně 1 000 osob 

10. Zabezpečení stanoviště astronomie s experimentem na dvoudenní Burze 
volného času v Prostějově 
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11. Evropské noc vědců pro veřejnost - večerní pozorování dalekohledy, informace o 
dalekohledech, činnosti hvězdárny a prohlídka výstav a 3D projekce – 106 osob 

12. Raketová výzva  - akce konaná ve spolupráci se skupinou prostějovských 
raketových nadšenců vedených Ing. Alešem Valentou se skládala z přednášky a 
workshopu, na kterém si zájemci mohli sestavit svoji vlastní vodní raketu -  35 
osob 

13. Týden vědy a techniky AVČR - celkem se přednášek, pozorování a dalších akcí 
zúčastnilo 183 osob.  

14. Speciální večerní pozorování pro veřejnost: Výprava za temnou oblohou – 
Klenoty zimního - 8 osob. 

15. Výtvarný program pro školní kolektivy k výstavnímu projektu Josef Čapek –  
4 skupiny 

16. Výtvarný program pro školní kolektivy k výstavě souboru orientálních řezeb 
Kjosa Suguri – 9 skupin 

17. Komentovaná prohlídka pro školní kolektiv k výstavě Mistři portrétu –  
1 skupina 

18. Komentovaná prohlídka a výtvarný program pro školní kolektivy k výstavě Umění 
secese – 9 skupin 

19. Programy pro školní kolektivy ke stálé expozici J. Wolkera – 3 skupiny 
20. Programy pro školní kolektivy ke stálé expozici Jak se žilo v pravěku – 14 skupin 
21. Programy pro školní kolektivy – Do muzea zadními vrátky – 3 skupiny 
22. Programy pro školní kolektivy k historickým domovním znamením 
23. Programy pro školní kolektivy Jak se dělá muzeum – 6 skupin 
24. Programy pro školní kolektivy – vánoční workshopy – 11 skupin 
25. Programy pro školní kolektivy – workshopy - 32 skupin 
26. Programy pro školní kolektivy k výstavě Pohřbívání v době kamenné –  

32 skupin 
27. Procházka po židovských památkách v Prostějově s výkladem, v rámci Dnů 

židovské kultury v Olomouci (Dokoupilová) 
28. Výklad v  v expozici J. Wolkera – 6 skupin (Dokoupilová) 
29. Komentované prohlídky výstav (Dokoupilová) 
30. Noc muzeí, 25. 5., prohlídka doplněné expozice Z prostějovského ghetta s 

výkladem o historii Židů v Prostějově, 15 osob (Dokoupilová) 
31. Přednášky pro školy (Dokoupilová) 

a) 6. 2. ZŠ a RG města Prostějova, 2 x o historii židovského obyvatelstva 
v Prostějově - 120 studentů 

b) 7. 2. ZŠ a RG města Prostějova, 1 x o historii židovského obyvatelstva 
v Prostějově - 60 studentů 

c) 8. 2. ZŠ a RG města Prostějova, 2 x o historii židovského obyvatelstva 
v Prostějově - 120 studentů 



 43 

d) 25. 5. CMG Prostějov, o historii židovského obyvatelstva v Prostějově a 
židovských hřbitovech 60 studentů 

e) akce k 75. výročí transportu Židů do Terezína, přednáška o pronásledování 
Židů v Prostějově v letech 1939–1945, 22. 6., asi 60 osob 

f) akce spolku Hanácký Jeruzalém, přednáška o zaniklém židovském hřbitově ve 
Studentské ulici, 15. 11., asi 100 osob 

32. Komentované prohlídky expozice V bezpečí pevných zdí - jistota, právo, 
bohatství – 6 skupin (Horák) 

33. Výklady v expozicích – Muzejní noc – výklad k výstavě Pohřbívání (Čižmářová) 
34. Programy Jak se žilo v pravěku pro ZŠ I SŠ – 4 skupiny (Čižmářová) 
35. Program k výstavě Pohřbívání v době kamenné – 1 skupina (Čižmářová) 
36. Přednáška na keltském telegrafu v Malém Hradisku – Keltské skleněné šperky 

pro 43 účastníků (Čižmářová) 
37. Přednáška pro spolek přátel CMG Prostějov -  Osídlení Prostějovska v době 

laténské - 40 účastníků (Čižmářová) 
38. Spolupráce na muzejním příměstském táboře (Čižmářová) 
39. Komentované prohlídky muzea (Ondra) – 4 skupiny 
40. Programy pro školní kolektivy – Do muzea zadními Vrátky (Ondra, Husaříková) – 

3 skupiny 
41. Zabezpečení dvou Muzejních podvečerů k výstavě Fr. Sysel celkem (Vybíralová) 
42. Zabezpečení komentované prohlídky výstavy Fr. Sysel – 1 skupina (Vybíralová) 
43. Komentované prohlídky muzea – 5 skupin (Vybíralová) 
44. Programy pro školy k výstavě České vánoce – 5 skupin (Vybíralová) 
45. Programy pro školy k výstavě k výstavě Kjosa Suguri – 2 skupiny (Vybíralová) 
46. Historické procházky městem – 7 skupin (Vybíralová) 
47. Komentovaná prohlídka muzea – 2 skupiny (Vybíralová) 
48. Spolupráce s muzejní pedagožkou na programu příměstského tábora muzea 

21.- 25. 8. ostatní programy (Vybíralová) 
49. Výtvarné programy pro ZUŠ Prostějov k výstavě Mistři portrétu - 4 skupiny 

(Husaříková) 
50. Výtvarné programy pro ZUŠ Prostějov k výstavě Umění secese – 3 skupiny 

(Husaříková) 
 

Metodická a jiná činnost 
 

1. Práce s badateli (Dokoupilová) 
a) telefonické dotazy   35 
b) dotazy e-mailem  148 
c) osobní návštěvy  30 
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2. Členka redakční rady časopisu KROK (Dokoupilová) 
3. Členka komise Regionální historie Moravy a Slezska při AMG (Dokoupilová) 
4. Konzultace k 3 pracím SOČ – Dějiny Církve čs. husitské v Prostějově, Dějiny 

židovského hřbitova v Prostějově, Historie Židů v Prostějově v období vzniku Čs. 
republiky - studenti GJW a CMG (Dokoupilová) 

5. Porotce okresní soutěže SOČ v Prostějově (Dokoupilová) 
6. Účast na 11. sjezd historiků, Olomouc (Dokoupilová) 
7. Üčast na semináři komise regionální historie Moravy a Slezska, Uherské 

Hradiště (Dokoupilová) 
8. Účast na odborných konferencích (Dokoupilová) 

a) Haná a její lidová kultura – nové inspirační zdroje, s příspěvkem 
b) Proměny židovského života. Moravští Židé na přelomu 19. a 20. století, 

Olomouc 
c) Židé a Morava, Kroměříž s příspěvkem 
d) Přednášky Klubu historického a státovědného, Městské knihovny v 

Prostějově, všechny přednášky v MGP 
9. Práce s badateli (Horák) 

a) telefonické dotazy 7 
b) dotazy e-mailem 13 
c) osobní návštěvy 11 

 
10. Zasedání komise KRHMS AMG ve vile Löw Beer v Brně, Muzeum Brněnska 

(Horák) 
11. Konzultace k SOČ studentky sexty Cyrilometodějského gymnázia na téma: 

Útrpné právo (Horák) 
12. poradenská činnost (Horák) 

a) metodické vedení kolegů na zpracování systematické evidence 
b) metodické vedení kolegů na pracování podkladů pro chronologickou evidenci 

13. Účast na mezinárodní konferenci  NUMISMATICA CENTROEUROPAEA II. 
STŘEDOEVROPSKÉ NUMISMATICKÉ DNY, v MZM v Brně (Horák) 

14. Účast na 11. sjezdu českých historiků na Univerzitě Palackého v Olomouci 
(Horák) 

15. Zasedání komise KRHMS AMG ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 
(Horák) 

16. Účast na semináři k audiovizuální a reprografické technice firmy Epson 
v Olomouci (Horák) 

17. Práce s badateli (Čižmářová) 
a) telefonické dotazy   68 
b) dotazy e-mailem  84 
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c) osobní návštěvy  27 
 

18. Účast ve Středomoravské archeologické komisi (Čižmářová) 
19. Konzultace k SOČ, SVOČ, bakalářským a diplomovým pracím - 8 studentů 
20. Účast na konferencích a seminářích (Čižmářová) 

a) Přehled výzkumů - MMB Špilberk 
b) Seminář muzejních archeologů, Brno, MZM  
c) workshop Panská Lhota, FF MU Brno 
d) Mezinárodní konference Keltové 2017, Plumlov, UAPP  

21. Práce s badateli (Ondra) 
a) telefonické dotazy   46 
b) dotazy e-mailem  27 
c) osobní návštěvy  19 

22. Člen redakční rady Zpravodaje Muzea a galerie v Prostějově (Ondra) 
23. Pravidelná činnost pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého 

kraje (Ondra) 
24. Úřast na seminářích Etnografické komise AMG (Ondra) 
25. Účast na semináři NPÚ Kulturní detail v krajině: historické struktury krajiny 

(Ondra) 
26. Účast na konferenci Haná a její lidová kultura – nové inspirační zdroje v Přerově 

(Ondra) 
27. Účast na semináři k audiovizuální a reprografické technice firmy Epson v 

Olomouci (Ondra) 
28. Metodické vedení studentů při praxi v muzeu - 2 osoby (Ondra) 
29. Metodické vedení A. Navrátilové – roční umístění z ÚP (Ondra) 
30. Spolupráce s Hanáckým folklórním sdružením (Ondra) 

 
31. Práce s badateli (Jašková) 

a) telefonické dotazy   50 
b) dotazy e-mailem  40 
c) osobní návštěvy  22 

32. Členka redakční rady – Zpráv VMO (Jašková) 
33. Účast na konferenci Paleozoikum 2017, Př. F MU Brno (Jašková) 
34. Konzultace ke dvěma diplomovým pracím - opakované konzultace celkem 9 

návštěv (Jašková) 
35. Zajištění minerálů k obohacení nabízeného sortimentu pro návštěvníky muzea 

(Jašková) 
36. Práce s badateli (Bezrouková) 
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a) telefonické dotazy   5 
b) dotazy e-mailem  15 
c) osobní návštěvy  1 

37. Konzultace k diplomové práci – Teplomilná květena Velkého Kosíře 
(Bezrouková) 

38. Účast na na zahraničním botanickém semináři, které pořádalo Muzeum v L. 
Mikuláši (Bezrouková) 

39. Podzimní botanický seminář MZM Brno (Bezrouková) 
40. Účast na semináři Limagra – in – Šlechtitelská stanice Plan Select Hrubčice – 

nové vyšlechtěné odrůdy obilovin a hrachu (Bezrouková) 
41. Práce s badateli (Vybíralová Gajdošíková) 

a) telefonické dotazy   10 
b) dotazy e-mailem  20 
c) osobní návštěvy  7 

42. Konzultace k SOČ, SVOČ, bakalářským a diplomovým pracím  - 3 x (Vybíralová 
Gajdošíková) 

43. Poradenská činnost - 15 osob (Vybíralová Gajdošíková) 
44. Účast na akcích (Vybíralová Gajdošíková) 

a) konferenci Muzeum a škola  
b) semináři Kulturní detail v krajině  
c) konference Secese  

45. Školení a ostatní vzdělávání (Vybíralová Gajdošíková) 
a) worskshop Středověká keramika Panská Lhota) 
b) kolokvium s výročí narození R. Eitelbergra MU Olomouc) 

46. Návštěva depozitáře grafiky s konzultací k uložení sbírek v VMO (Vybíralová 
Gajdošíková) 

47. Účast na kontrolním dnu k restaurování kříže - dlouhodobá zápůjčka VMO 
(Vybíralová Gajdošíková)  

48. Práce s badateli (Hubáčková) 
a) telefonické dotazy   5 
b) dotazy e-mailem  4 
c) osobní návštěvy  9 

49. Setkání muzejních knihoven, knihovnická sekce AMG v Olomouci (Hubáčková) 
50. Seminář historické knihovní fondy – Kuks (Hubáčková, Znojilová) 
51. Exkurze do konzervátorských dílen v muzeu v Uherském Hradišti dílen spojená s 

návštěvou výstavy konzervátorů - zhodnocení způsobů konzervace v muzejní 
praxi (Kosíková, Znojilová) 
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52. Archeologický workshop v Panské Lhotě – způsoby konzervace vypalované 
keramiky (Znojilová) 

53. Uherské Hradiště – exkurze do konzervátorských dílen spojená s návštěvou 
výstavy konzervátorů – zhodnocení způsobů konzervace v muzejní praxi 

54. Exkurze do depozitáře grafických sbírek Muzea umění v Olomouci – způsoby 
uložení grafických listů a využití moderních materiálů pro jejich uchování 
(Znojilová) 

55. Pracovníci MGP se průběžně zúčastňují školení, seminářů a dalších 
vzdělávacích akcí, které jim prohlubují jejich odbornost. 

 
 

 
 

 
 

X. REKLAMA, PROPAGACE, MEDIÁLNÍ PODPORA – MEDIÁLNÍ 
PARTNERTSVÍ K VÝSTAVÁM, SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A 

WEBOVÝCH STRÁNEK 
 

1. Propagace výstav na velkoplošných banerech na lodžii muzea – dopad na 
veřejnost procházející po centrálním náměstí 
 

2. Propagace akcí muzea, galerie a hvězdárny na frekventovaném prostranství 
před hlavním nádražím v Prostějově v reklamních vitrínách společnosti RAIL 
REKLAM (Kosíková) 
 

3. Pravidelná součinnost s mediálními partnery k projektům MGP s regonální 
televizí ZZIP, Českou televizí, Prostějovským večerníkem a dalšími 
(Husaříková, Zádrapa) 

4. Spolupráce s prestižním časopisem Xantypa (Husaříková) 
 

5. Pravidelná aktualizace responsivních webových stránek MGP - aktualizace 
hlavní strany, výstavních a programových nabídek, informací, archivu, 
dokumentů, kontaktů, otevírací doby a vstupného atd. (Ondra) 

6. Správa facebookového profilu MGP a Twitteru, aktualizace akcí, informací, 
fotogalerii a videí (Ondra) 
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XI. KNIHOVNA, INFORMATIKA, GRAFICKÉ PRÁCE, 
FOTODOKUMENTACE 

 
 

A. Knihovna 
 

1. Pokračování ve zpracování knižního fondu v systému Clavius - zapsáno 1146  
ks knih (Hubáčková) 

2. Akvizice – doplňování knihovního fondu – přírůstek 242 nových titulů 
(Hubáčková) 

3. Provedena revize fondu dle zákona o knihovnách (Hubáčková) 
4. V rámci knihovnické agendy vedeny záznamy přírůstků a úbytků, údržba, 

ošetřování a pravidelná konstrola uchovávání knihovních dokumentů - 
skladovací podmínky, měření teploty a vlhkosti (Hubáčková) 

5. Přenos dat do souborného katalogu (Hubáčková) 
6. Poskytování meziknihovní výpůjční služby (Hubáčková) 
7. Poskytování knihovnických služeb odborným pracovníkům muzea (Hubáčková)  
8. Poskytování prezenčních badatelských a studijních služeb ostatním žadatelům -

2 badatelé, fond Kramářských písní – 2 363 kusů (Hubáčková) 
9. Evidence čtenářů a výpůjček (Hubáčková) 
10. Pravidelný úklid, ošetření a seřazení svázaných novin, vytvoření nových 

seznamů novin, časopisů a sborníků (Hubáčková) 
11. Kontrola odesílání povinného výtisku, nabídkové povinnosti a publikací v rámci 

dohodnuté výměny s jinými institucemi (Hubáčková) 
 
 

B. Informatika, grafické práce, fotodokumentace 
 
Informatika 
1. Pravidelná údržba a provoz ekonomického softwaru Pohoda a Pamica (Horák) 
2. Pravidelná údržba systémů, dat (SW) (Horák) 
3. Jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW) (Horák) 
4. Řešení smlouvy s Konica – Minolta na pronájem multifunkčních zařízení (Horák) 
5. Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního 

systému (hl. budova, Špalíček (Horák) 
6. Zajišťování vhodného spotřebního materiálu pro reprografická zařízení (Horák) 
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7. Zajišťování náročnějších technických oprav elektroniky prostřednictvím 
specializovaných servisů (Horák) 

8. Doladění fungování zálohového serveru a pravidelná týdenní údržba zálohy dat 
(Horák) 

9. Správa e-mailových adres (Horák) 
10. Zajišťování audiovizuální techniky na akce MGP (Horák) 
11. Opravy a přeinstalace operačních systémů u některých PC (Horák) 
12. Spolupráce při obsluze knihovnického systému Clavius (Horák) 
13. Jednání s firmou Infos o řešení přechodu na jiného poskytovatele internetu a 

hlasových služeb (technické provedení) (Horák) 
14. Přenastavení vnitřního HW na nového poskytovatele (Horák) 
15. Asistence při instalaci platebních terminálů (Horák) 

 
Grafické práce 
 
16. Úprava a tisk popisek V. Jaškové, tisk fotografií na panel na výstavu pro  

V. Jaškovou (Horák) 
17. Tvorba certifikátu pro J. Svozílkovou (Horák) 
18. Tisk brožury k výstavě Zaniklá zahrada života pro M. Dokoupilovou (Horák) 
19. Tisk panelů pro V. Jaškovou (Horák) 
20. Tisk pomůcek J. Svozílkové (Horák) 
21. Grafická příprava propagačního materiálu na muzejní noc (Horák) 
22. Úprava prezentace do PC v expozici židů (Horák) 
23. Úprava obrazového materiálu pro M. Dokoupilovou (Horák) 
24. Výroba a tisk diplomů pro účastníky příměstského tábora (Horák) 
25. Tvorba a tisk panelů na výstavu Autíčka pro malé i velké (Horák) 
26. Tvorba účtenky pro kavárnu (Horák) 
27. Grafické úpravy a tvorba tisků do expozice geologie - panely a popisky (Horák) 
28. Pravidelné provádění korektur při tvorbě propagačních materiálů za MGP 

(Husaříková,  Ondra, Zádrapa) 
29. Tvorba panelů na výstavu Století fotoaparátů (Ondra) 
30. Tvorba ceníků do pokladen (Ondra) 
31. Grafické zpracování nových stránek responsivního webu MGP (Ondra) 
32. Grafická úprava materiálů pro webovou prezentaci a sociální sítě Facebook, 

Twitter, Youtube (Ondra) 
33. Fotodokumentace předmětů, expozic a výstav a dalších akcí MGP (Spáčil, 

Ondra, Horák) 
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34. Sazba a grafická úprava nejrůznějších dokumentů a brožur. Úprava pro tisk, 
nebo elektronickou prezentaci, popř. archivování v el. formátu (Spáčil) 

 

- program muzea pro Radniční listy: 12 kusů 
- program hvězdárny pro Radniční listy: 12 kusů 
- čtvrtletní program hvězdárna, brožura: 4 kusů 
- Zpravodaj, brožura: 1 kus 
- volná vstupenka: 5 kusů 
- PF: 1 kus 
- realizované návrhy plakátů, formát A3: 22 kusů (muzeum) 
- realizované návrhy pozvánek: 21 kusů (muzeum) 
- realizované návrhy plakátů, formát A3: 14 kusů (hvězdárna) 
- bannery na budovu (1000 mm x 3000 mm): 12 kusů 
- informační tabulky: 4 kusů 
- letáčky geologie expozice:A4: 13, A3: 2 kusy 
- letáčky: 6 kusů 
- záložka do knihy: 1 kus 
- magnetky: 4 kusy 
- omalovánky: A4: 9 kusů 
- otáčedlo: 1 kus 

35. Skenování dokumentů a jejich následná počítačová úprava pro tisk,nebo 
elektronickou prezentaci, popř. archivaci (Spáčil) 

36. Informační texty k výstavání, zpracování nejrůznějších tiskovin a informačních 
letáků (Spáčil) 
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XII. TABULKY 

 
1. Příjem, evidence a správa sbírek se řídí zákonem č. 122/2000 Sb. o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a prováděcí 
vyhláškou ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. a probíhá prostřednictvím CES 
(Centrální evidence sbírek). Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem 
k  31. 12. 2017 je 198 594, počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 
2017 je 407. Tradičně největší počet tvoří přírůstky do podsbírky archeologie. Ze 
sbírky nebyl vyřazen žádný sbírkový předmět. 
 

2. Počet inventarizovaných (revidovaných) sbírkových předmětů činil 26.256.  
Jedno z důležitých poslání muzea je péče o sbírky a fyzické zachování 
sbírkových předmětů pro budoucí generace. Toto poslání pomáhá naplňovat 
oddělení konzervace a restaurování.  
 

3. Největší počet předmětů zapůjčených od jiných organizací tvořily obrazy a 
plastiky ke galerijím projektům a největzší počet výpůjček z vlastních fondů tvořily 
předměty z podsbírky archeologické. 
 

4. Na úseku péče o sbírky se dva odborní restaurátoři a jedna konzervátorka 
kompletně starají o muzejní sbírkový fond a konzervují, restaurují artefakty, které 
tento zásah potřebují. Ke každému ošetřenému předmětu je zpracována 
konzervační a restaurátorská zpráva. Velký důraz je kladen na preventivní 
konzervaci. Pravidelně je prováděn monitoring klimatických podmínek a stavu 
sbírkových předmětů z vlastního fondu i zapůjčených z ostatních institucí a 
soukromých sbírek. Cílem tohoto monitoringu je zajištění optimálních podmínek 
uložení a vystavení artefaktů a s tím spojena minimalizace rizikových faktorů. 
Součástí práce oddělení je dohled nad optimálním způsobem balení a 
transportem předmětů a uměleckých děl na výstavy pořádané jinými subjekty a 
zapůjčenými od jiných subjektů a striktně se přitom řídí doporučenými hodnotami 
relativní vlhkosti, teploty, světla a UV záření pro jednotlivé druhy materiálů.  
 

5. Nedostatečné úložné prostory ve všech depozitárních prostorách komplikuje práci 
kurátorů sbírek i nadále, nejhorší situace je u podsbírky archeologické. Tuto 
situaci by velmi výrazně pomohl vyřešit centrální archeologický depozitář určený 
pro všechna muzea Olomouckého kraje. Nedostačující prostorové podmínky 
nedovolují odpovídající uložení předmětů a je zde je obtížná manipulace se 
sbírkovými předměty při všech potřebných úkonech. V loňském roce se podařilo 
odborným zásahem odstranit nežádoucí vlhkost a plíseň v dislokovaném 
depozitáři v Lidické ulici. 

 
6. Dlouhodobě nejrozsáhlejším výzkumným úkolem je zpracovávání poznatků 

z oblasti dějin prostějovské židovské obce, dokumentace židovských obyvatel 
perzekuovaných za 2. světové války, nově potom projekt vyhledávání zmizelých 
náhrobků ze zmizelého židovského hřbitova v Prostějově. Také v oblasti geologie 
je dlouhodobě rozpracován výzkum miocenních sedimentů, dále je prováděna 
revize aktuálního stavu geologický lokalit na Prostějovsku. Vědeckovýzkumné 
úkoly v oblasti geologie byly prováděny ve spolupráci s několika prestižními 
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institucemi a výsledky byly publikovány v odborných časopisech. V ostatních 
případech šlo především o drobnější výzkumy týkající se např. floristiky na 
Prostějovsku, mapování a identifikace tradiční lidové kultury v regionu, zpracování 
rešerší z různých oborů v muzeu zastoupených. 

 
7. Ke všem realizovaným akcím, především výstavám, ale i přednáškám, besedám, 

muzejním nocím a programům pro děti byly realizovány informační kampaně. V 
rámci mediálního partnerství s regionálními periodiky byly informace zveřejňovány 
v kulturních přehledech, pravidelně se obměňovaly plochy ve zpoplatněné CLV 
vitríně na hlavním nádraží, informační letáky se objevovaly na všech dostupných 
místech budovy muzea, zájemci dostávaly tištěné pozvánky a s velkou účinností 
se i nadále setkávaly velkoplošné bannery umístěné na lodžii muzea.    
V oblasti prezentace bylo nejvýraznějším počinem Muzea a galerie v Prostějově 
vydání katalogu k výstavě obrazů, plastik, plakátů a skla Umění secese, který byl 
včetně grafického návrhu a textové části zajištěn vlastními silami a finanční zdroje 
na jeho vydání byly poskytnuty sponzory. 

 
8. Průběžně byl připravován svazek XXVIII. Přírodovědných studií MPP, jehož 

vydání závisí na finanční možnostech MGP. 
 

9. Pro odborný i regionální tisk byla zpracována řada populárních, informativních  
a odborných článků. V uvedené tabulce nejsou zahrnuty tituly, publikované  
na sociálních sítích (webové stránky, Facebook, Twitter, Youtube). 

 
10. V loňském roce nabízelo Muzeum a galerie v Prostějově svým návštěvníkům 

stálé expozice Za tajemstvím střepu - pravěké dějiny Prostějovska, V bezpečí 
pevných zdí - jistota, právo, bohatství. Prostějovsko za časů poddanství od 
poloviny 14. do poloviny 19. století, Hodiny a hodinky, Jiří Wolker: "Lidé lidem 
dveře otvírají".  „Velký malý svět“ dokumentující historii Kovozávodů Prostějov. 
Nově vznikly expozice geologie a etnografie .  

 
11. K úspěšným akcím minulého roku patřily například výstavy Století fotoaparátů, 

Pozdní sběr Jana Kanyzy, Autíčka pro velké a malé, Pohřbívání v době kamenné 
apod.  

 
12. Specifickou populárně naučnou tématikou se zabývaly výstavy realizované 

Astronomickým oddělením na hvězdárně. Po celý rok byla veřejnosti přístupná 
výstava Matematika ve službách astronomie, zajímavá byla i výstava Strhující 
snímky z vesmíru a také například výstava Nobelovy ceny. 

 
13. Osvědčenou a vyhledávanou aktivitou MGP pro dospělé návštěvníky jsou tradiční 

muzejní podvečery tvořené besedami, přednáškami, komentovanými prohlídkami, 
komentovaným promítáním. S mimořádně kladným ohlasem se u posluchačů 
setkaly přednášky a besedy – Archeologie a detektory kovů, Mohylová pohřebiště 
na Prostějovsku, Válka roku 1805 na Prostějovsku atd. 

 
14. Pestrou paletu programů tradičně nabízíme pro děti a mládež. V loňském roce 

tvořily těžiště pořady doplňující výuku, provázející vybrané výstavy a expozice. 
Významnou aktivitou je pravidelná klubová činnost, která umožňuje dětem 
rozvinout svůj zájem o obory muzea a hvězdárny. O prázdninách jsme nabídli 
dětem příměstský tábor zaměřený na atraktivní témata. V rámci prorodinné 
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politiky se uskutečnila muzejní noc k vybraným výstavám s interaktivními prvky, 
soutěžemi, kvízy a kulturním programem. Na hvězdárně jsou pravidelně pořádány 
Letní prázdninové školičky pro nejmenší děti s rodiči a řada dalších akcí. 
 

15. K běžným činnostem pracovníků muzea, galerie i hvězdárny patří dlouhodobě 
poradenská činnost v oblastech společenských, přírodovědných i galerijních. 
Ojedinělou je poradenská činnost v oblasti astronomických dalekohledů a 
astrofotografie. Dále jsou zpracovávány na vyžádání posudky, poskytujeme 
materiály badatelům včetně služeb s tím spojených.  
 

16. Návštěvníci Muzea a galerie přivítali akci „První neděle v měsíci“, která nabízí 
zlevněné vstupné 10 Kč. I nadále přetrvává velký problém s absencí výtahu v 
hlavní budově muzea, který by zpřístupnil expoziční a výstavní část budovy 
handicapovaným občanům a současně ulehčil práci při manipulaci s exponáty.  
V budově Špalíčku je bezbariérový přístup vyřešen. 
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 Podsbírka Zpracováno inventárních čísel 
1.1.2.1. archeologie 3097 
1.1.2.1. botanika 326 
1.1.2.3. foto přírody 0 
 1.1.2.4. literární památky                                                141 
1.1.2.5. všeobecná geologie  0 
1.1.2.6. etnografie 0 
1.1.2.7. fotografie  0 
1.1.2.8. geologie  0 
1.1.2.9. historie 85 
1.1.2.10. botanika knihy 0 
1.1.2.11. mineralogie 0 
1.1.2.12. mykologie 0 
1.1.2.13. numismatika 36 
1.1.2.14. paleobotanika 0 
1.1.2.15. paleozoologie 0 
1.1.2.16. petrografie 0 
1.1.2.17. písemnosti a tisky 16 
1.1.2.18. umělecký průmysl 12 
1.1.2.19. výtvarné umění 4 
1.1.2.20. zoologie 0 

Celkem  3717 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.1. Evidence    
    
1.1.1.   Chronologický zápis Přírůstkové číslo Kusů Náklady v Kč 
1.1.1.1. vlastní sbírková činnost - výzkumné úkoly 385      3 010 0 
1.1.1.2. vlastní sbírková činnost - systematická 24 433 0 
1.1.1.3. soubory od sběratelů 48 210 0 
1.1.1.4. volné nákupy 0 0 0 
1.1.1.5. dary 3 12 0 
1.1.1.6. převody 7 52 0 
Celkem 407 3717 0 
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Výchozí 

stav 2013 % 2014 % 2015 % 
 

2016 
 

% 
 

2017 
 

% 
1.2. Inventury              

 
Archeologická 580.458 29.954 5,2 0  0   9.085 1,6  

 
5456 

 
4 

 
13220 

 
2,3 

Botanická 3.290 538 16,4 629  19   170 5,2  84 2,5 1292 39,3 
další: Foto 

přírody 308 0 0 288  93,5  0 0 
 

0 
 

0 
  

další: Literární 
památky 23.575 5.473 23,2 5.800  24,6  2.321 9,8 

 
144 

 
1,5 

6699 28,4 

další: 
Paleobotanika 416 0 0 0  0  0 0  

 
347 

 
100 

 
0 

 
0 

další: 
Paleozoologie 4.872 0 0  4.872  100  0 0  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

další: Všeobecná 
geologie 247 0 0 0  0   0 0  

 
0 

 
0 

247 100 

Etnografie 7.432 1.458 19,6  1.508  20,3 155  2,0  1.153 18 920 12,4 
Fotografie, video 17.726 1.188 6,7 17.726 100  3.947  22,3  0 0 0  

Historie 3.302 354 10,7 2.452   74,2  0  0  627 28,5 67 2,0 
Mineralogie 491 491 100 0  0   0 0  0 0 0 0 

Mykologie 28 0 0 0  0   0 0  0 0 0 0 
Numismatika 7.635 0 0 1.546  20,2   0 0  4497 62,5 0 0 

Petrografie 1.589 0 0 0  0  1.589 100  0 0 0 0 
Písemnosti a 

tisky 6.553 0 0 0  0   0 0  
 

6553 
 

100 
 

0 
 

0 
Umělecko-

průmyslové 
předměty 3.072 1.930 62,8 0  0   0 0  

 
 

0 

 
 

0 

 
 

220 

 
 

7,16 
Výtvarné umění 8.785 2.881 35,6 0  0   0 0  0 0 3591 40,9 

Zoologie 130 0 0 0  0   0 0  0 0 0 0 

Celkem 669.909 44.267 6,6 34.821  5,2   17.267 2,6 
 

18861 
 

2,9 
 

26256 
 

3.9 
            

 

 
 
 
1.3.  Konzervování Celkem kusů Z toho externě 
1.3.1. Základní konzervace 351 0 
1.3.2. Dezinfekce 530 0 
1.3.3. Rekonzervování 0 0 
1.3.4. Restaurování 26 0 
1.3.5. Preparace 0 0 
1.3.6. Repreparace 0 0 

Celkem všech  0 
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1.5. Centrální evidence sbírek Předmětů v ks Celkem evidenčních čísel 
1.5.1. Zařazení do sbírky  407 
1.5.2. Vyřazení ze sbírky  0 

 
   
1.6. Nájem a výpůjčky Evidenčních čísel / kusů Z toho zahraničí  (ev. č./ks) 
1.6.1. Nájem 0 0 
1.6.2. Výpůjčky 2 303 0 
1.6.3. Zápůjčky 5 064  0 
Pozn. Nájmem se rozumí zápůjčka, za kterou obdrží organizace úplatu. 
 
 
 
1.7 Depozitáře Počet / plocha Úložná plocha 
1.7.1 nové 1 74.882 
1.7.2. adaptované 3 1.138 
1.7.3. celkem 4 75.020 
1.7.4 z toho zabezpečení     
1.7.4.1 mechanické.  4   
1.7.4.2. elektronické lokální 0   
1.7.4.3. elektronické centrální 4   
1.7.4.4. hlídací služba 0   
     
     
   
   
  
1.8. Předměty v jiné evidenci Počet  
1.8.1. Předměty v účetní evidenci   
1.8.1.1. Faksimile 0 
1.8.1.2. Modely 0 
1.8.1.3. Figuríny 2 
1.8.1.4. Jiné 0 
1.8.2. Předměty v doprovodné evidenci   
1.8.2.1. Srovnávací soubory 0 
1.8.2.2. Zvukové nahrávky 0 
1.8.2.3. Jiné 25 
1.8.3. Předměty dle samostatných předpisů   
1.8.3.1 Knihovna 26 224 
1.8.3.2. Archiv 0 
1.8.3.3. Fotoarchiv 0 
1.8.3.4. Videokazety 0 
1.8.3.5. Elektronické nosiče 0 
1.8.3.6. Jiné 0 
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2. Věda výzkum Počet V zahraničí 
2.1. Interní úkoly celkem 16   
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 16   
2.1.3. mezioborové výzkumy 0   
2.2. Externí úkoly celkem 2   
2.1.1. vlastní nebo vedoucí úkolu 0   
2.1.2. podíl na jiném výzkumu 1   
2.1.3. mezioborové výzkumy  0   
2.3. Odborné prezentace     
2.3.1. Konference 1   
2.3.1.1 pořadatel 1   
2.3.1.2. aktivní účast 6   
2.3.1.3. pasivní účast 75  
2.3.2. Semináře 1   
2.3.2.1. pořadatel 1   
2.3.2.2. aktivní účast 1   
2.3.2.3. pasivní účast 24   
2.3.3 Dílny 4    
2.3.3.1. pořadatel 4  
2.3.3.2. aktivní  4   
2.3.3.3. pasivní účast 127   

 
 

 
3. Prezentace Počet 

3.1.1. Ediční činnost 3 
3.1.1.1. Vydané muzeem 3 
3.1.1.2. Vlastní titul 3 
3.1.1.3. Podíl na edici 0 
3.1.1.4. Periodika 0 
3.1.1.5. Celkem 3 
3.1.2. Publikace    
3.1.2.1. Samostatné tituly 2 
3.1.2.2. Studie 0 
3.1.2.3. Odborné články 9 
3.1.2.4. Populární články 31 
3.1.2.5. Informační články 40 
3.1.2.6. Nálezové zprávy 1 
3.1.2.7. Celkem 95 
Pozn.: Videokazety, CD a další nosiče: 0. 
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3.2.3. Výstavy krátkodobé a expozice   Katalog    
3.2.1. Autorské výstavy z výzkumu 2 0    
3.2.2. Autorské 10 2    
3.2.3. Podíl na výstavě 7 0    
3.2.4. Přejaté aktivně 2 0    
3.2.5. Přejatá 0 0    
3.2.9. Celkem výstavy 21 2    
3.3.2. Podíl na expozici 2 0    
3.3.3. Reinstalace expozice 1 0    
3.3.4. Stávající expozice 6 0    
3.3.5. Celkem expozic 9     
3.3.6. Celkem návštěvníků 30 709     
 
   

  
 
   

3.4. Speciální doprovodné programy   Počet  Osob 
3.4.1. Počet programů k výstavám a expozicím  57 1 128 
3.4.2. Z toho     
3.4.3. – pro děti a mládež  51  
3.4.4. – pro seniory  4  
3.4.5. – pro handicapované  2  
3.5. Počet vlastních kulturně výchovných akcí  107 4 580 

 
 
3.6. Internet  Vstupů Počet 
3.6.1. Vlastní stránky  19 541 nevyplňuj 
3.6.2.  Odkazů na jiných stránkách nevyplňuj  12 
 
 
4. Ostatní činnost   Počet 
4.1. Posudky    5 
4.2. Osvědčení k vývozu     
4.3. Členství v komisích jen WORD   
4.4. Studium jen WORD   
4.5. Výuka jen WORD   
4.6. Badatelské úkony   744 
4.7. Služby dle zák. 122 - bezplatné     
4.8. Služby dle zák. 122 placené     
4.9. Zájmová sdružení u organizace jen WORD   
4.10. Kontaktů s medii jen WORD   
4.11. Služby veřejnosti jen WORD   
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5. Standardy forma text   

5.1. Výstavy ze sbírek - návštěvní doba odkaz plán     
5.2. Programy ze sbírek celkem, z toho odkaz plán     
5.2.1. specifické skupiny odkaz plán     
5.3. Výroční zpráva způsob zveřejnění   web 
5.4. Programy a publikace  způsob zveřejnění   web 
5.5. Informací: sbírky a výstupy odkaz plán     
5. 6. Expertízy, posudky, pojednání odkaz plán     
5.7. Struktury zlevněného vstupného web, recepce, tisk   ano 
5.8. Bezplatné vstupné web, recepce, tisk   ano 
5.9. Bariéry hendikepovaní odkaz plán   Špalíček 
5.10. Oznámení omezené dostupnosti web, recepce, tisk   ano 
5.11. Oznámení slev  web, recepce, tisk   ano 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

 

 
 

Z vernisáže výstavy Jana Kanyzy Pozdní sběr 
 

 
 

Stěžejní galerijní projekt roku Umění secese 
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Dětské aktivity na letním příměstském táboře 
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Výlet na mohylníky pozdní doby kamenné 
 

 
 

Astronomické oddělení připravuje řadu akcí pro děti a mládež 
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Z konference Secese jako poslední umělecký směr, který překročil hranice malířství, 
sochařství a architektury 

 

 
 

Z výstavy Kouzelný svět cínových vojáčků 
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Astronomické oddělení se podílelo na populární vědecké akci Věda v ulicích 
 

 
 

Vernisáž výstavy Příroda Jižní Afriky  
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Přednášky z oboru archelogie patří mezi oblíbená témata 
 

 
 

Z vernisáže výstavy Pod Kůří Marsya 
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V závěru roku 2017 byly otevřeny dvě nové stálé expozice – Hanácká světnice  
a Kámen mluví – geologie Prostějovska 
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